ประกาศอุทยานสัตวปา อีสานตอนบนขอนแกน – อุดรธานี
เรื่อง ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
การจางงานปรับปรุงระบบน้าํ เพื่อฟนฟูระบบนิเวศ
อุทยานสัตวปา อีสานตอนบนขอนแกน – อุดรธานี อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน
เลขที่ E๓/๒๕๕๖
..........................................................
องคก ารสวนสัตว โดยอุทยานสัต วปาอีสานตอนบนขอนแกน – อุดรธานี

มีความประสงคจ ะ

ประกวดราคาจ า งงานปรับ ปรุ งระบบน้ํา เพื่ อ ฟน ฟูร ะบบนิเ วศ จํา นวน ๑ โครงการ ดว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส ราคากลางของงานในครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สิบลา นบาทถวน) ราคา
กลางของทางราชการดังกลาว ไมถือวาผูกพันที่ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองพิจารณาไปตามนั้น ผูยื่น
เสนอราคาจะตองรับผิดชอบในการถอดแบบและคํานวณราคางานเองจะนําราคากลางของทางราชการมา
ปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือเรียกรองราคางานเพิ่มเติมในภายหลังไมได
ผูป ระสงคจะเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. ตองเปนนิติบุคคล ผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
๒. ตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว
๓. ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกัน กับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกอุทยานสัต วปา
อีสานตอนบนขอนแกน -อุด รธานี ณ วัน ประกาศประกวดราคา หรือไมเปน ผูถูกกระทํา การอันเปน การ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการประกวดราคาจางครั้งนี้
๔. ตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผู
เสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๕. ตอ งผ า นการคั ด เลือ กผู มีคุ ณ สมบั ติเ บื้ อ งตน ในการจ า งของอุ ท ยานสั ต วป า อีส านตอนบน
ขอนแกน-อุดรธานี
๖. ตองเปนนิติบุคคล และมีผลงานกอสรางประเภทงานอางเก็บน้ํา หรือฝาย ในวงเงินไมนอยกวา
๕,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (หาลานบาทถวน) เปนหนังสือรับรองผลงานเกี่ยวกับงาน จํานวนหนึ่งโครงการ ภายใน
ระยะเวลาไมเกิน ๓ ป นับจากวันที่เสนอราคา ตอ ๑ งานสัญญาเดียว และผลงานดังกลาวขางตนตองเปน

-๒คูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการหรือหนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปน ราชการบริหารสวน
ทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่ อุทยานสัตวปาอีสานตอนบนเชื่อถือ
๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๘. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสญ
ั ญากับหนวยงานของรัฐซึง่ ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๙. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจา ยเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา ไมเกิน
สามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
ทั้ง นี้ ผูป ระสงค จะเสนอราคาที่ได รับการคัด เลือ ก หากมีก ารทํ า สั ญ ญาซึ่ง มี มูล คา ตั้ งแต
๕๐๐,๐๐๐.- บาท (หา แสนบาท) ขึ้นไป กับอุทยานสัตวปาอีสานตอนบนขอนแกน – อุดรธานี ตองจัดทํา
บัญชีแสดงรายรับรายจายและยื่นตอกรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต แหงชาติ เรื่อง หลัก เกณฑและวิธีก ารจัดทํา และแสดงบัญชีรายการรับจา ยของ
โครงการที่บุคคลหรือนิตบิ ุคคล เปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และที่แกไขเพิ่มเติม และกรม
ชลประทานสงวนสิทธิ์ที่จะไมกอนิติสัมพันธกับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งไดมีการระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อวา
เปน คู สัญญาที่ไม ไดแ สดงบัญชีร ายรั บ รายจา ย หรื อแสดงบัญ ชีรายรับ รายจ า ยไมถูก ตองครบถ ว นใน
สาระสําคัญ เวนแตบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะไดแสดงบัญชีรายรับรายจายตามประกาศดังกลาว หรือไดมี
การปรับปรุงแกไขใหถูกตอง และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกลาวแลว
กํา หนดรับ ฟงคํา ชี้แจงในวัน ที่

๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ.หองประชุม

อาคารสํานักงานบริหารงานทั่วไป อุทยานสัตวปาอีสานตอนบนขอนแกน – อุดรธานี เลขที่ ๘๘ หมู ๘
ตําบลคํามวง อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน
กําหนดดูสถานที่กอสรางในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ.หอง
ประชุม อาคารสํานักงานบริหารงานทั่วไป อุทยานสัตวปาอีส านตอนบนขอนแกน – อุด รธานี เลขที่ ๘๘
หมู ๘ ตําบลคํามวง อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน
กํา หนดยื่นเอกสารประกวดราคาจา งดวยวิธีการทางอิเล็ก ทรอนิกสในวันที่ ๑๓ มิถุนายน
๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น. ณ.หองประชุม อาคารสํานักงานบริหารงานทั่วไป อุทยานสัต วปา
อีส านตอนบนขอนแกน – อุด รธานี เลขที่ ๘๘ หมู ๘ ตํา บลคํามว ง อํา เภอเขาสวนกวาง จังหวัด
ขอนแกน

-๓วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา ในวัน ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ตั้งแต เวลา ๐๙.๐๐ น. –
๐๙.๓๐ น. สถานที่เสนอราคา ศูนยพัฒนาทักษะและการเรียนรู ICT ขอนแกน ชั้น ๒ ตลาดสดเทศบาล
๑ ถนนกลางเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน
ผูส นใจติด ตอขอซื้อเอกสารประกวดราคาจา งดวยวิธีการทางอิเล็ก ทรอนิก สในราคาชุด ละ
๕,๐๐๐.-บาท ไดที่งานการเงิน ฝา ยบริหารงานทั่วไป อุทยานสัตวปาอีสานตอนบนขอนแกน – อุดรธานี
ระหวางวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถาม
ทางโทรศัพทหมายเลข ๐๘๖-๔๕๕๖๓๔๑ และหมายเลข ๐๘๘-๕๕๗๔๐๕๙ หรือตรวจสอบขอมูลได
ทางเว็บไซตอุทยานสัตวปา อีสานตอนบนขอนแกน – อุดรธานี (www.khaosuankwangzoo.com) เว็บไซต
องคการสวนสัตว (www.zoothailand.org) หรือเว็บไซตกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th)
***อนึ่ง ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นเอกสารประกวด
ราคา โดยใชหลักประกัน อยางหนึ่งอยา งใด ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจา งฯ ขอ ๕ จํานวน
๕๐๐,๐๐๐.-บาท (หาแสนบาทถวน) สําหรับหนังสือค้ําประกันตามแบบดังระบุในเอกสารประกวดราคาจาง
ฯ ขอ ๑.๖ (๑) ตองมีผลใชบังคับตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุด
การยืนราคา กรณีหลักประกันซองเปนเช็คที่ธนาคารสัง่ จายใหแกกรม ถาการนําเช็คเขาฝากบัญชีธนาคาร
จะตองเสียคาใชจายหรือถูกหักคาธรรมเนียมการเรียกเก็บเงินตามเช็ค ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเปน
ผูรับผิดชอบในคาใชจายหรือคาธรรมเนียมดังกลาวทั้งหมด
ประกาศ ณ วันที่

๓ มิถุนายน ๒๕๕๖

(ลงชื่อ)
(นายเทวินทร รัตนะวงศะวัต)
ผูอํานวยการอุทยานสัตวปา อีสานตอนบนขอนแกน- อุดรธานี

