ประกาศตารวจภูธรจังหวัดลาพูน
เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารที่พักอาศัย(แฟลต) สูง ๕ ชั้น ๓๐ ครอบครัว
(อาคารหลัง ที่ ๑)(อาคารหลังที่ ๒) รวม ๒ หลัง สถานีตารวจภูธรป่าซาง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตารวจภูธ รจั ง หวัด ล าพูน มีค วามประสงค์ ประกวดราคาจ้า งซ่ อมแซมอาคารที่พัก อาศัย(แฟลต)
สูง ๕ ชั้น ๓๐ ครอบครัว (อาคารหลัง ที่ ๑) (อาคารหลังที่ ๒) รวม ๒ หลัง สถานีตารวจภูธรป่าซาง ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-bidding)
ราคากลางของงานก่ อ สร้ า งในการประกวดราคาครั้ ง นี้ เ ป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น
๖,๙๔๓,๗๐๐.๐๐ บาท (หกล้านเก้าแสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่ เ ป็ น บุ ค คลซึ่ ง ถู ก ระบุ ชื่ อ ไว้ ใ นบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ทิ้ ง งานและได้ แ จ้ ง เวี ยนชื่ อ ให้ เ ป็ นผู้ ทิ้ ง งานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็ น ผู้มีผ ลประโยชน์ ร่ว มกันกับผู้ ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้ แก่ตารวจภูธ ร
จังหวัดลาพูน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๑๐. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้าม
ทาสัญญาตามที่ กวพ. กาหนด
11. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของตารวจภูธรจังหวัดลาพูน
12. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง
ในวงเงินไม่น้ อยกว่า ๗,๐๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่ วนราชการ หน่ว ยงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ตารวจภูธรจังหวัดลาพูนเชื่อถือ

-2ผู้เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) กรณีที่กิจการร่ว มค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้าจะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการ
ร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนาผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้
แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่
เข้าร่ว มค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่
กิจ การร่ วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้ เข้าร่ วมค้ าเป็นลายลั กษณ์อักษรกาหนดให้ ผู้เข้าร่ว มค้ารายใดรายหนึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวด
ราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้า หลัก
รายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้
ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)
๑๓. ผู้ เ สนอราคา ต้ อ งลงทะเบี ยนในระบบจั ด ซื้อ จั ดจ้ า งภาครัฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ (Electronic
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบั ญชีรายรับรายจ่าย
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
๑๕. ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับ คัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
กาหนดยื่ น ข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครั ฐ ด้ว ยอิเล็ กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๒
กันยายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้ ส นใจสามารถดู ร ายละเอี ย ดได้ ที่ เ ว็ บ ไซต์ WWW.lumphun.police.go.th
หรื อ
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๕๒๕๕๑๑ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐
พลตารวจตรี

สมบัติ หวังดี
( สมบัติ หวังดี )
ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดลาพูน

