( สําเนา )
ประกาศสํานัก งานลูก เสือ แห่ งชาติ
เรื่อ ง ประกวด ราคาจ้ างก่ อ สร้ างโครงการพัฒนาศัก ยภาพค่ ายลูก เสือ แห่ งชาติ เป็ นศูน ย์ ฝึ กอบรมลูก เสือ
ระดับ นานาชาติ ค่ ายลูก เสือ วชิร าวุธ ตําบลบางพระ อําเภอศรีร าชา จังหวัด ชลบุร ี ๑ แห่ ง ด้ วยวิธ ี
ประกวดราคาอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ (e-bidding)
สํานักงานลูกเสือแห่งชาติ มีความประสงค์จะ ประกวด ราคาจ้ างก่อสร้ างโครงการพัฒนาศักยภาพค่าย
ลูกเสือแห่งชาติ เป็ นศูนย์ฝึกอบรมลูกเสือระดับนานาชาติ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ ตําบลบางพระ อําเภอศรี ราชา
จังหวัดชลบุรี ๑ แห่ง ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้ างในการประกวด
ราคาครัง้ นี ้เป็ นเงินทังสิ
้ ้น ๑๖,๐๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบหกล้ านห้ าหมื่นสองพันบาทถ้ วน)
ผู้ยื่นข้ อเสนอจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี ้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย
๓. ไม่อยูร่ ะหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็ นบุคคลซึง่ อยูร่ ะหว่างถูกระงับการยื่นข้ อเสนอหรื อทําสัญญากับหน่วยงาน ของรัฐไว้ ชวั่ คราว
เนื่องจากเป็ นผู้ที่ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิ งานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ ประกาศเผยแพร่ ในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็ นบุคคลซึง่ ถูกระบุชื่อไว้ ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ ้งงานและได้ แจ้ งเวียน ชื่อให้ เป็ นผู้ทิ ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชี กลาง ซึง่ รวมถึงนิติบคุ คลที่ผ้ ทู ิ ้งงานเป็ นหุ้นส่วน
ผู้จดั การ กรรมการผู้จดั การ ผู้บริ หาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบคุ คลนันด้
้ วย
๖. มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื ้อจัดจ้ าง และการ
บริ หารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็ นนิติบคุ คลผู้มีอาชีพรับจ้ างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
๘. ไม่เป็ นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้ อเสนอราคารายอืน่ ที่เข้ ายื่นข้ อเสนอให้ แก่สาํ นักงานลูกเสือ
แห่งชาติ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผู้กระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็ นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี ้
๙. ไม่เป็ นผู้ได้ รับเอกสิทธิ์หรื อความคุ้มกัน ซึง่ อาจปฏิเสธไม่ยอมขึ ้นศาลไทย เว้ นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้ อเสนอได้ มีคําสัง่ ให้ สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกัน เช่นว่านัน้

๑๐. ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องมีผลงานก่อสร้ างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้ างก่อสร้ างในวงเงินไม่
น้ อยกว่า ๘,๐๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดล้ านสองหมื่นหกพันบาทถ้ วน) และเป็ นผลงานที่เป็ นคูส่ ญ
ั ญาโดยตรงกับ
หน่วยงานของรัฐ หรื อหน่วยงานเอกชนที่สาํ นักงานลูกเสือแห่งชาติเชื่อถือ
ผู้ยื่นข้ อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้ า" ต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้ าได้ จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลใหม่ กิจการร่วมค้ าจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ ในเอกสาร ประกวดราคา และการเสนอราคาให้ เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้ า" ส่วน
คุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้ าง กิจการร่วมค้ าดังกล่าวสามารถนําผลงานก่อสร้ างของผู้เข้ าร่วมค้ ามาใช้ แสดงเป็ น
ผลงานก่อสร้ างของกิจการร่ วมค้ าที่เข้ าประกวดราคาได้
(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้ าไม่ได้ จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลใหม่ นิติบคุ คลแต่ละนิติบคุ คลที่เข้ าร่วมค้ า
ทุกรายจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตาม เงื่อนไขที่กําหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคา เว้ นแต่ในกรณีที่กิจการร่วม
ค้ าได้ มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้ าร่วมค้ าเป็ นลาย ลักษณ์อกั ษรกําหนดให้ ผ้ เู ข้ าร่วมค้ ารายใดรายหนึง่ เป็ นผู้รับผิดชอบ
หลักในการ เข้ าเสนอราคากับหน่วยงานของรัช และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้ อมการยื่นข้ อเสนอประกวดราคา
ทางระบบจัดซื ้อจัด จ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้ านันสามารถใช้
้
ผลงานก่อสร้ างของผู้เข้ าร่วมค้ า
หลักรายเดียวเป็ น ผลงานก่อสร้ างของกิจการร่วมค้ าที่ยื่นข้ อเสนอได้
ทังนี
้ ้ "กิจการร่วมค้ าที่จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้ าที่จดทะเบียนเป็ น
นิติบคุ คลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
๑๑. ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๒. ผู้ยื่นข้ อเสนอซึง่ ได้ รับคัดเลือกเป็ นคูส่ ญ
ั ญาต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซื ้อ จัดจ้ างภาครัฐด้ วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนด
๑๓. ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรื อแสดง บัญชีรายรับรายจ่าย
ไม่ถกู ต้ องครบถ้ วนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๑๔. ผู้ยื่นข้ อเสนอซึง่ ได้ รับคัดเลือกเป็ นคูส่ ญ
ั ญาต้ องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชี ธนาคาร เว้ นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครัง้ ซึง่ มีมลู ค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคูส่ ญ
ั ญาอาจ จ่ายเป็ นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กําหนด
ผู้ ยื่นข้ อเสนอต้ องยื่นข้ อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วย อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถ ขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื ้อ
จัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั ้งแต่วนั ที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียดได้ ที่เว็บไซต์ www.scoutthailand.org หรื อ www.gprocurement.go.th
หรื อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๒๑๙๒๗๓๑ต่อ๒๐๗ ในวันและเวลาราชการ
ผู้สนใจต้ องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถาม
มายัง สํานักงานลูกเสือแห่งชาติ ผ่านทางอีเมล์ tnso@moe.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด
ภายในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยสํานักงานลูกเสือแห่งชาติจะชี ้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์
www.scoutthailand.org และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑
ประเสริ ฐ บุญเรื อง
(นายประเสริ ฐ บุญเรื อง)
เลขาธิการสํานักงานลูกเสือแห่งชาติ

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรี ยมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่
๒) ในระบบ e-GP ได้ ตั ้งแต่วนั ที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
สําเนาถูกต้ อง
ชาญชัย พนาพฤกษชาติ
(นายชาญชัย พนาพฤกษชาติ)
หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่พสั ดุ
ประกาศขึ ้นเว็บวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑
โดย นายชาญชัย พนาพฤกษชาติ หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่พสั ดุ
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๑

