( สําเนา )
ประกาศสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
เรื อง ประกวดราคาจ้ างงานปรั บปรุ งห้ องนําชาย - หญิง บริเวณชัน ๑ - ๓ และชัน ๕ - ๗ พร้ อมติดตัง
สุขภัณฑ์ ภายในอาคารสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้ างงานปรับปรุงห้ องนําชาย - หญิง
บริ เวณชัน ๑ - ๓ และชัน ๕ - ๗ พร้ อมติดตังสุขภัณฑ์ ภายในอาคารสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ด้ วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้ างในการประกวดราคาครังนีเป็ นเงินทังสิน
๒,๔๒๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้ านสีแสนสองหมืนหนึงพันบาทถ้ วน)
ผู้ยืนข้ อเสนอจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย
๓. ไม่อยูร่ ะหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็ นบุคคลซึงอยูร่ ะหว่างถูกระงับการยืนข้ อเสนอหรื อทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ ชวคราว
ั
เนืองจากเป็ นผู้ทีไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผู้ประกอบการตามระเบียบทีรัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงการคลังกําหนดตามทีประกาศเผยแพร่ในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็ นบุคคลซึงถูกระบุชือไว้ ในบัญชีรายชือผู้ทิงงานและได้ แจ้ งเวียนชือให้ เป็ นผู้ทิงงานของหน่วย
งานของรัฐในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึงรวมถึงนิตบิ คุ คลทีผู้ทิงงานเป็ นหุ้นส่วนผู้จดั การ
กรรมการผู้จดั การ ผู้บริ หาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิตบิ คุ คลนันด้ วย
๖. มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามทีคณะกรรมการนโยบายการจัดซือจัดจ้ างและการ
บริ หารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็ นนิตบิ คุ คลผู้มีอาชีพรับจ้ างงานทีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
๘. ไม่เป็ นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยืนข้ อเสนอราคารายอืนทีเข้ ายืนข้ อเสนอให้ แก่สาํ นักงาน
เศรษฐกิจการคลัง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผู้กระทําการอันเป็ นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครังนี
๙. ไม่เป็ นผู้ได้ รับเอกสิทธิหรื อความคุ้มกัน ซึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย เว้ นแต่ รัฐบาลของผู้ยืนข้ อ
เสนอได้ มีคําสังให้ สละเอกสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านัน
๑๐. ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๑. ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องจดทะเบียนการค้ าและดําเนินธุรกิจมาแล้ วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
๑๒. ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องมีประสบการณ์และผลงานการดําเนินงานในลักษณะดังกล่าวกับหน่วยงาน
ของรัฐหรื อเอกชนทีเชือถือได้ อย่างน้ อย ๓ ผลงาน วงเงินไม่ตํากว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึงล้ านบาทถ้ วน) ในช่วง
๓ ปี ทีผ่านมา โดยให้ ยืนหนังสือรับรองผลงานดังกล่าว จํานวนไม่น้อยกว่า ๓ ผลงาน แนบมาพร้ อมกับการยืนเสนอ
ราคา

ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องยืนข้ อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที
๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซือ
จัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ตงแต่
ั วนั ทีประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ทีเว็บไซต์ www.fpo.go.th หรื อ www.gprocurement.go.th หรื อ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๒๐ ต่อ ๓๑๔๗, ๓๑๕๒ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
อรรถพล อรรถวรเดช
(นายอรรถพล อรรถวรเดช)
รองผู้อํานวยการ ปฏิบตั ริ าชการแทน
ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรี ยมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที ๑ และเอกสารส่วนที
๒) ในระบบ e-GP ได้ ตงแต่
ั วนั ทีขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
สําเนาถูกต้ อง
พรทิพย์ เล็กอุทยั
(นางพรทิพย์ เล็กอุทยั )
นักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ
ประกาศขึนเว็บวันที ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒
โดย นางพรทิพย์ เล็กอุทยั นักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที ๑๙/๒๕๖๒

