ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เรื่อง ประกวดราคาจ้างรายการปรับปรุงศูนย์วิทยบริการและห้องประชุมอาคารจุฑาธุช 100 ปี
วิทยาลัยเพาะช่าง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จานวน 1 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-------------------------------------มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง มีความประสงค์จะประกวด
ราคาจ้ าง รายการปรับ ปรุ ง ศูนย์วิทยบริการและห้องประชุมอาคารจุฑาธุช 100 ปี วิทยาลัยเพาะช่า ง
แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จานวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ราคากลางของงานก่อสร้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงิน ทั้งสิ้น 29,999,998.51 บาท (ยี่สิบเก้าล้าน
เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์) โดยงานประกวดราคาจ้างดังกล่าวไม่เข้าข่ าย
คานวณ ค่า K ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. มีความสามารถตามกฎหมาย
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
6. มีคุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั กษณะต้ อ งห้า มตามที่ ค ณะกรรมการนโยบายการจั ด ซื้ อจั ด จ้ า งและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
7. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
9. ไม่ เ ป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ เอกสิ ท ธิ์ ห รื อ ความคุ้ ม กั น ซึ่ ง อาจปฏิ เ สธไม่ ย อมขึ้ น ศาลไทย เว้ น แต่ รั ฐ บาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
10. เป็ นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา............-............ ไว้กับกรมบัญชีกลาง
(กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศกาหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบี ยนผู้ประกอบการไว้กับ
กรมบัญชีกลาง)

-211. ผู้ ยื่ น ข้ อเสนอต้ องมีผ ลงานก่อสร้า งประเภทเดีย วกั นกั บงานที่ ประกวดราคาจ้า งก่ อสร้า ง
ในวงเงินไม่น้อยกว่า 15,000,000 บาท (สิบห้า ล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ
หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยฯ เชื่อถือ ซึ่งสัญญางานดังกล่าวต้องเป็นผลงานในสัญญา
เดียวเท่านั้น และในการยื่นเสนอผลงานผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเสนอสาเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง พร้อม
สาเนาคู่สัญญา และสาเนาบัญชีแสดงปริมาณเงินและราคาวัสดุก่อสร้าง (BOQ.) ของงานตามหนังสือรับรอง
ผลงาน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า”
ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนาผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดง
เป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
(2) กรณี ที่ กิ จ การร่ ว มค้ า ไม่ ไ ด้ จ ดทะเบี ย นเป็ น นิ ติ บุ ค คลใหม่ นิ ติ บุ ค คลแต่ ล ะนิ ติ บุ คคล
ที่ เข้ า ร่ ว มค้ า ทุ กรายจะต้ องมี คุ ณสมบั ติ ครบถ้ ว นตามเงื่ อนไขที่ ก าหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคา เว้ นแต่
ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกาหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใด
รายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อม
การยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้น สามารถใช้
ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้
ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
12. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
13. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
14. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
15. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่
การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
16. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนาหนังสือรับรองผลงาน พร้อมสัญญาคู่สัญญา และบัญชีแสดง
ปริมาณงานและราคาวัสดุก่อสร้าง (B.O.Q.) ฉบับจริง ตามผลงานที่ยื่นเสนอในข้อ 11. มาให้คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบ ภายใน 1 วันทาการ นับถัดจากวันเสนอราคา (วันทา
การรุ่งขึ้น)
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่...........................ระหว่างเวลา................น. ถึง..............น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

-3ผู้ สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ที่เว็ บไซต์ http://process3.gprocurement.go.th หรื อ
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒221 4468 ในวันและเวลาราชการ
ผู้ส นใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือแบบรูปรายการละเอียด
โปรดสอบถามมายั ง มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี ร าชมงคลรั ต นโกสิ น ทร์ วิ ท ยาลั ย เพาะช่ า ง ผ่ า นทางอี เ มล์
rosaree.p@rmutr.ac.th หรื อช่ องทางตามที่ กรมบั ญชี กลางก าหนด ภายในวั น ที่ . ................................
โดยมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลรั ต นโกสิ น ทร์ จะชี้ แ จงรายละเอี ย ดดั ง กล่ า วผ่ า นทางเว็ บ ไซต์
http://www.pohchang.rmutr.ac.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่...................................
ประกาศ ณ วันที่

ธันวาคม พ.ศ. 2563

(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์บรรลุ วิริยาภรณ์ประภาส)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเพาะช่าง

-4คณะกรรมการจัดทาแบบรูปรายการงานก่อสร้างพร้อมรายละเอียดประกอบงานจ้าง

(ลงชือ่ )......................................................ประธานกรรมการ
(อาจารย์เจนวิทย์ ชูทอง)

(ลงชื่อ)......................................................กรรมการ
(ดร.ขวัญรัตน์ จินดา)

(ลงชื่อ)......................................................กรรมการและเลขานุการ
(อาจารย์สุรชัย อุดมมั่น)

