(สำเนำ)
ประกาศสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ
เจ้าฟ้ ากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ จังหวัดลาปาง
ครัง้ ที่ 37 /๒๕๕9
เรื่อง ประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างระบบกระจายน้ า ท่อส่งน้ า ถังกักเก็บน้ าพร้อมอุป กรณ์
จานวน 1 ระบบ ด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์
สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ มีความประสงค์ทจ่ี ะประกวดราคาจัดจ้าง
ก่อสร้าง
ระบบกระจายน้า ท่อส่งน้า ถังกักเก็บน้ าพร้อมอุปกรณ์ จานวน 1 ระบบ ด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์
และกาหนดราคากลางของงานจัดจ้างในการประกวดราคาครัง้ นี้ เป็ นเงินทัง้ สิน้ 19,886,521.54 บาท
(สิบเก้าล้านแปดแสนแปดหมืน่ หกพันห้าร้อยยีส่ บิ เอ็ดบาทห้าสิบสีส่ ตางค์) โดยมีแบบรูปและรายการละเอียด
ข้อกาหนด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศประกวดราคาจัดจ้าง เลขที่ 20/2559 ลงวันที่ 3 ตุลาคม
2559
ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัตดิ งั ต่อไปนี้
1. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็ นนิตบิ ุคคลผูม้ อี าชีพรับจ้างงานทีป่ ระกวด
ราคาจ้างด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
๒. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ถ่ี ูกระบุช่อื ไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ ง้ิ งานของ
ทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็ นผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลของการสังให้
่ นิตบิ ุคคลหรือบุคคล
อื่นเป็ นผูท้ ง้ิ งานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูม้ ผี ลประโยชน์ร่วมกันกับผูป้ ระสงค์จะเสนอ
ราคารายอื่นทีเ่ ข้าเสนอราคาให้แก่สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ และ /หรือต้องไม่เป็ นผูม้ ผี ลประโยชน์
ร่วมกันกับ
ผูใ้ ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์
หรือไม่เป็ นผูก้ ระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
๔. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รบั เอกสิทธิ ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธ
ไม่ยอมขึน้ ศาลไทยเว้นแต่รฐั บาลของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาได้มคี าสังให้
่ สละสิทธิ ์และความคุม้ กันเช่นว่า
นัน้
๕. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็ นนิตบิ ุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า 9,9๐๐,๐๐๐.- บาท และเป็ นผลงาน
ทีเ่ ป็ นคู่สญ
ั ญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่ วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วน
ท้องถิน่
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ สถาบันฯ* เชื่อถือ

๖. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และวิธกี ารจัดทาและแสดงบัญชี
รายการรับจ่ายของโครงการทีบ่ ุคคลหรือนิตบิ ุคคลเป็ นคู่สญ
ั ญากับหน่ วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่
แก้ไขเพิม่ เติม กวพ.อ. ดังนี้
๖.๑ บุคคลหรือนิตบิ ุคคลทีจ่ ะเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาต้องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดง
บัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ

/กาหนดดู....
-๒๖.๒ บุคคลหรือนิตบิ ุคคลทีจ่ ะเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญากับหน่ วยงานภาครัฐซึง่ ได้
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิสก์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้อง
ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางทีเ่ ว็บไซต์ศูนย์ขอ้ มูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๖.๓ คู่สญ
ั ญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละ
ครัง้ ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สญ
ั ญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้
กาหนดดูสถานทีแ่ ละรับฟั งคาชีแ้ จงรายละเอียดเพิม่ เติม ในวันที่ 10 ตุลาคม ๒๕๕9
ตัง้ แต่เวลา 10.00น.– 11.30 น. ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ เลขที่ ๒๗๒ หมู่ ๖ ตาบลเวียง
ตาล อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง โดยให้ไปพร้อมกันทีส่ ว่ นพัฒนาการท่องเทีย่ วและการตลาด ผูท้ ม่ี ารับ
ฟั งคาชีแ้ จงเพิม่ เติมและดูสถานทีต่ อ้ งเป็ นผูม้ อี านาจกระทาการแทนนิตบิ ุคคล
กรณีเป็ นผูแ้ ทนต้องมี
หนังสือมอบอานาจให้เข้ารับฟั งคาชีแ้ จงในวันเวลาดังกล่าว และลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐานกับเจ้าหน้าที่
ด้วย ผูเ้ สนอราคารายใดไม่ไปรับฟั งคาชีแ้ จงตามวัน เวลาและสถานทีด่ งั กล่าว จะถือว่าผูเ้ สนอราคาราย
นัน้ ได้รบั ทราบถึงรายละเอียด ปัญหาและเข้าใจเงื่อนไขต่าง ๆ ในประกาศประกวดราคาครัง้ นี้โดยตลอด
แล้ว หากมีค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิม่ ขึน้
ผูเ้ สนอราคาต้องรับผิดชอบเองทัง้ สิน้ จะยกเป็ นเหตุขน้ึ กล่าวอ้าง หรือโต้แย้งในภายหลังว่าไม่ได้รบั ทราบ
มาก่อนไม่ได้ และไม่มสี ทิ ธิ ์โต้แย้งในปัญหาต่าง ๆ เกีย่ วกับการประกวดราคาครัง้ นี้
กาหนดยืน่ เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 14
ตุลาคม ๒๕๕9 ตัง้ แต่เวลา 10.00 น. - 11.00 น. ณ ส่วนอานวยการ และกาหนดเสนอราคา ในวันที่ 21
ตุลาคม ๒๕๕9 ตัง้ แต่เวลา 09.15 น. เป็ นต้นไป
ผูส้ นใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ ใน
ราคา
ชุดละ 5,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ได้ทส่ี ถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ เลขที่ ๒๗๒
หมู่ ๖ ตาบลเวียงตาล อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง ในวันที่ 3 – 10 ตุลาคม ๒๕๕9 ตัง้ แต่เวลา
08.30 น
– 16.30 น. โดยนาใบเสร็จรับเงินค่าซื้อเอกสารมาแสดงเพื่อขอรับเอกสารประกวดราคาได้ทง่ี านพัสดุ
ส่วนอานวยการ จานวน 1 ชุด ทัง้ นี้ สามารถดูรายละเอียดได้ท่ี www.fio.co.th

www.thailandelephantorg และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ทห่ี มายเลข๐๕๔๘๒-๙๓๐๐ ในวันเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕9
(ลงนาม) ภาสกร มีวาสนา
(นายภาสกร มีวาสนา)
ผูอ้ านวยการสานักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

