
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

เร่ือง ประกวดราคาจางกอสรางจางกอสรางศูนยกีฬาเอนกประสงค จํานวน ๑ หลัง ดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
 
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีความประสงคจะ ประกวดราคาจางกอสรางจางกอสรางศูนยกีฬา

เอนกประสงค จํานวน ๑ หลัง ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานกอสรางในการ

ประกวดราคาครั้งน้ีเปนเงินท้ังสิ้น ๓๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามรอยหาสิบลานบาทถวน)

                 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย

                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                 ๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว

เน่ืองจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

การคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                 ๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน

ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผู

จัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                 ๗. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอื่นท่ีเขายื่นขอเสนอใหแกมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน

ราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้

                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูย่ืนขอ

เสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น

                 ๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจางกอสรางในวงเงินไม

นอยกวา ๑๗๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งรอยเจ็ดสิบหาลานบาทถวน) และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับ

หนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนทีม่หาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคเช่ือถือ
 

                     ผูยื่นขอเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติดังนี้
 

                     (๑) กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมีคุณสมบัติครบถวน

ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม "กิจการรวมคา" สวน

คุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงาน

กอสรางของกิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได
 

                     (๒) กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคลที่เขารวมคาทุก

รายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแตในกรณีที่กิจการรวมคาไดมีขอ



ตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขา

เสนอราคากับหนวยงานของรัช และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานกอสรางของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงาน

กอสรางของกิจการรวมคาที่ยื่นขอเสนอได
 

                     ทั้งนี้ "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

เงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด

                 ๑๕. ผูประสงคเสนอราคาตองแสดงเอกสารหลักฐานคุณสมบัติของบุคลากรหลักที่จะมาปฏิบัติงานดังน้ี
 

(บุคลากรท่ีเปนพนักงานประจํากับผูประสงคเสนอราคาที่ยื่นเสนอราคาหากซํ้ากับผูประสงคเสนอราคารายอื่นถือเปน

เหตุไมผานเกณฑการพิจารณาดานบุคลากร)
 

                 1.  วิศวกรหัวหนาโครงการระดับไมตํ่ากวาสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธาประสบการณ
 

ไมนอยกวา 3 ป จํานวน 1 คน
 

                 2.  วิศวกรควบคุมงาน ระดับไมตํ่ากวาภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ประสบการณไมนอยกวา  3 ป

จํานวน 1 คน
 

                 3.  วิศวกรไฟฟา ระดับไมตํ่ากวาภาคีวิศวกร ประสบการณไมนอยกวา 3 ป จํานวน 1 คน
 

                 4.  วิศวกรเครื่องกล ระดับไมตํ่ากวาภาคีวิศวกร ประสบการณไมนอยกวา 3 ป จํานวน 1 คน       

                 5.  สถาปนิกควบคุมงาน ระดับไมตํ่ากวาภาคีสถาปนิก สาขาสถาปตยกรรมศาสตร มีประสบการณ
 

ไมนอยกวา 3 ป จํานวน 1 คน
 

                 6.  เจาหนาท่ีความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (จป) อยางนอย 1 คน
 

                การจัดซื้อจัดจางครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือไดตอเมื่อพระราชบัญญัติ
 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลใชบังคับ และไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจํา
 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากสํานักงบประมาณแลว และกรณีที่หนวยงานของรัฐไมไดรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อ

การจัดหาในครั้งดังกลาวหนวยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดหาได
 

 
 
                ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่

๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 

                ผูสนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ผานทาง

ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสและชําระเงินผานทางธนาคารในระหวางวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวัน

ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ไดภายหลังจาก

ชําระเงินเปนท่ีเรียบรอยแลวจนถึงกอนวันเสนอราคา 



                ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต www.nsru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ

สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๕๖-๒๑๙๑๐๐ ตอ ๑๑๑๕ ในวันและเวลาราชการ 

 
 

 
  ประกาศ ณ วันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑

 

 

 

 

 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารยบัญญัติ ชํานาญกิจ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

 

 

 
หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒)

ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันทีซ่ื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา


