
( สําเนา )
ประกาศวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราช

เร่ือง ประกวดราคาจางกอสรางกอสรางอาคารดุริยางคไทย ๕ ช้ัน ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-

bidding)
 
                 วิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราช มีความประสงคจะ ประกวดราคาจางกอสรางกอสรางอาคาร

ดุริยางคไทย ๕ ช้ัน ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคา

คร้ังน้ีเปนเงินท้ังสิ้น ๑๐๕,๘๒๐,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งรอยหาลานแปดแสนสองหม่ืนหารอยบาทถวน)

                 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย

                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                 ๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว

เน่ืองจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

การคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                 ๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน

ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผู

จัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                 ๗. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอื่นท่ีเขายื่นขอเสนอใหแกวิทยาลัยนาฎศิลป

นครศรีธรรมราช ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน

ราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้

                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูย่ืนขอ

เสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธ์ิและความคุมกันเชนวานั้น

                 ๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจางกอสราง โดยเปน

อาคารโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก และที่แกไขเพิ่มเติม ที่มีมูลคางาน (สัญญาเดียว) ไมนอยกวา ๕๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

บาท (หาสิบสองลานบาทถวน) (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม)  โดยตองเปนผลงานในประเทศไทย และตองเปนผลงานที่เปนคู

สัญญาโดยตรงกับสวนราชการหรือหนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่ง

มีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการ บริหารสวนทองถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่วิทยาลัยเชื่อถือ 

โดยตองมีหนังสือรับรองผลงานดังกลาวออกโดยผูวาจาง โดยระบุสาระสําคัญ เชน ชื่อโครงการ มูลคาจางตามสัญญา

จาง ระยะเวลาตามสัญญาจางเริ่มตนและเวลาที่กอสรางจริงจนแลวเสร็จ (ระบุวันท่ีตรวจรับงาน)
 

 

 



                     ผูยื่นขอเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติดังนี้
 

                     (๑) กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมีคุณสมบัติครบถวน

ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม "กิจการรวมคา" สวน

คุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงาน

กอสรางของกิจการรวมคาท่ีเขาประกวดราคาได
 

                     (๒) กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคลที่เขารวมคาทุก

รายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแตในกรณีที่กิจการรวมคาไดมีขอ

ตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขา

เสนอราคากับหนวยงานของรัช และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานกอสรางของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงาน

กอสรางของกิจการรวมคาท่ียื่นขอเสนอได
 

                     ท้ังนี้ "กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปน

นิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย

                 ๑๑. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                 ๑๒. ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ

ป.ป.ช. กําหนด

                 ๑๓. ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไม

ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด

                  ๑๔. ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจาย

เงินแตละคร้ังซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด

                 ๑๕. เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสิน  ผูยื่นขอเสนอจะตองแสดงความพรอมที่วิทยาลัยจะมีความเช่ือ

มั่นวา ผูยื่นขอเสนอจะสามารถดําเนินการกอสรางและสามารถสงมอบงานกอสรางไดภายในเวลาที่กําหนดและใหถือ

เปนสาระสําคัญ คือ
 

                      ๑.  ความพรอมดานบุคลากร ผูยื่นขอเสนอตองเสนอ  ช่ือและประสบการณ  บุคลากรหลัก (วิศวกร

โยธา) ท่ีจะจัดใหเขางานเต็มเวลาไดทันทีตลอดการกอสราง ทั้งนี้ บุคลากรหลักตองเปนบุคลากรประจําของผูย่ืนขอ

เสนอ และมีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมหรือวิศวกรรมโยธา ระดับสามัญวิศวกรจากสภาวิศวกร
 

                      ๒.  ความพรอมดานการเงิน  ผูยื่นขอเสนอตองแสดงหลักฐานขอมูลพรอมหลักฐานที่เชื่อถือไดวาผู

ยื่นขอเสนอ มีความมั่นคงดานการเงินเพียงพอ ท่ีจะไมเปนอุปสรรคดานการกอสรางตลอดระยะเวลาตาม
 

สัญญาจาง หรือมีธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่นาเชื่อถือได พรอมท่ีจะสนับสนุนการเงินแกผูยื่นขอเสนอ  เพื่อการ

ดําเนินงานไดจนแลวเสร็จตามสัญญาจาง  หลักฐานเสนอเพื่อประกอบการพิจารณา เชน สําเนาบัญชีเงินฝากของ

ธนาคารระบุผูยื่น ขอเสนอเปนผูมีสิทธิในการเบิกจาย หรือหนังสือรับรองของธนาคารหรือสถาบันการเงิน ที่แสดงการ

สนับสนุนดานการเงินแก   ผูยื่นขอเสนอ
 

                     ๓.  ความพรอมดานเทคนิคและวิธีการกอสราง ผูยื่นขอเสนอตองแสดง “แผนการทํางานและ

แผนการจัดการกําลังคน” โดยละเอียดของงานแตละดาน โดยแนบเอกสารหลักฐานในวันยื่นเอกสารประกวดราคา



สําเนาถูกตอง
 

โสภา เรณุมาศ

(นางโสภา เรณุมาศ)

 ครูชํานาญการ

 ประกาศข้ึนเว็บวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑

 โดย นางโสภา เรณุมาศ ครูชํานาญการ

 เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) เลขท่ี ๗/๒๕๖๒

อิเล็กทรอนิกส
 

 
 
                ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่

๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 

                ผูสนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาดวยอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ ๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท ผาน

ทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสและชําระเงินผานทางธนาคาร ตั้งแตวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวัน

ท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ไดภายหลังจาก

ชําระเงินเปนท่ีเรียบรอยแลวจนถึงกอนวันเสนอราคา 

                ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต http://cdans.bpi.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th

หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐-๗๕๔๔-๖๑๕๔ ในวันและเวลาราชการ 

                ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง

วิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราช ผานทางอีเมล cdans@bpi.mail.go.th หรือชองทางตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด

ภายในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ โดยวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราชจะชี้แจงรายละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซต

http://cdans.bpi.ac.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

 
  ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑

 

 

 

 

 

 

พิกุล อนันตนานนท 

(นางพิกุล อนันตนานนท)

รองผูอํานวยการ รักษาราชการแทน

ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

 
หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒)

ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันทีซ่ื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

 


