ราง

ประกาศสํานักงานตํารวจแหงชาติ
เรื่อง ประกวดราคาจางปรับปรุงซอมแซมอาคารที่ทําการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดจันทบุรี กองบังคับการตรวจ
คนเขาเมือง3(สรางหองน้ําสําหรับผูมาใชบริการและคนพิการ) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ดวยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding : e-bidding)
สํานักงานตํารวจแหงชาติ โดย ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดจันทบุรี กองบังคับการตรวจคนเขาเมือง 3
สํานักงานตรวจคนเขาเมือง มีความประสงคประกวดราคาจางปรับปรุงอาคารที่ทําการจุดผานแดนถาวรบาน
ผักกาด ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดจันทบุรี กองบังคับการตรวจคนเขาเมือง 3 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ดวย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding : e-bidding) ราคากลางของงานในการประกวดราคา
ครั้งนี้ เปนเงิน ทั้งสิ้น 2,054,828.93 บาท (สองลานหาหมื่นสี่พันแปดรอยยี่สิบแปดบาท เกาสิบสามสตางค)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. ผูที่จะเขายื่นขอเสนอในการจัดซื้อจัดจาง ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ตาม
มาตรา 64 แหง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
(๑) มีความสามารถตามกฎหมาย
(๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๓) ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
(๔) ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐ
ตามมาตรา ๑๐๖ วรรคสาม (ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงาน
ของรัฐ ไวชั่วคราวเนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่
รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงการคลั ง กํ า หนดตามที่ ป ระกาศเผยแพร ใ นระบบเครื อ ข า ยสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง)
(๕) ไมเป นบุ คคลซึ่งถูกแจงเวียนชื่อให เป น ผูทิ้งงานของหนวยงานของรัฐตาม
มาตรา
๑๐๙ ( ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน
ของรัฐ ในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย)
(๖) คุณสมบัติหรือลักษณะตองหามอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนด ในราช
กิจจานุเบกษา
2. ตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจาง
3. ไม เป น ผู มี ผ ลประโยชน ร วมกั น กั บ ผู เสนอราคารายอื่ น ณ วั น ประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
4. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
5. ไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคาและหามทําสัญญา
ตามที่ กวพ.(คณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส) กําหนด
6. ตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
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7. เปนนิติบุคคลและเคยมีผลงานการปรับปรุง หรือบูรณะ หรือสรางอาคารประเภทเดียวกัน
กับงานการจาง โดยวิธีป ระกาศเชิญชวนทั่วไป ดวยวิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส (Electronic Bidding :
e-bidding) ในวงเงินไมนอยกวา 1,027,058.-บาท (หนึ่งลานสองหมื่นเจ็ดพัน หาสิบแปดบาทถวน) ที่แลว
เสร็จในสัญญาเดียว (ราคาสัญญาไมรวมคา K) และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงาน
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หรือหนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปน
ราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่สํานักงานตํารวจแหงชาติเชื่อถือ
8. ผูเสนอราคาตองมีวิศวกรประจํา และสถาปนิกประจํา ซึ่งตองไดรับอนุญาตใหประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและสถาปนิกควบคุม ตามที่ไดจดทะเบียนเปนผูรับจางงาน ทําหนาที่ควบคุมงานที่เขา
รวมการประกวดราคา
9. นิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
10. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัด
จ า ง ด ว ยระบบ อิ เ ล็ ก ท รอนิ ก ส (e-Government Procurement : e-GP) ต อ งลงท ะเบี ย นในระบ บ
อิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
11. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา
ไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
12. เมื่อเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐแลว คูสัญญาตองจัดทําบัญชีแสดงรายรับรายจาย
และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
จัดทําและแสดงบัญชีรายรับรายจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.
2554 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 โดยเครงครัด
กํ า หนดยื่ น ข อ เสนอและเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ ด ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
ในวันที่ ........................ ตั้งแตเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
ผู ส นใจสามารถซื้ อ เอกสารประกวดราคาด ว ยอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส ในราคาชุ ด ละ 3,000 บาท
(สามพันบาทถวน) ไดทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐอิเล็กทรอนิกสและชําระเงินผานทางธนาคาร ในระหวาง
วันที่ ........................ ถึงวันที่ ........................ ดูรายละเอียด ไดที่เว็บไซต www.chanthaburiimmigration.com
หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐ ๓๙๓๘ ๗๑๒๗ ตอ ๑๑ ในวันและ
เวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕61
พันตํารวจเอก กฤษณะ พัฒนเจริญ
( กฤษณะ พัฒนเจริญ)
ผูกํากับการ ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดจันทบุรี
กองบังคับการตรวจคนเขาเมือง 3

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง
1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารที่ทําการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดจันทบุรี กองบังคับการตรวจ
คนเขาเมือง3 (สรางหองน้ําสําหรับผูมาใชบริการและคนพิการ)
/หนวยงานเจาของโครงการ ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดจันทบุรี กองบังคับการตรวจคนเขาเมือง 3
2. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร เปนเงิน 2,054,116.-บาท (สองลานหาหมื่นสี่พันหนึ่งรอยสิบหกบาทถวน)
3. ลักษณะงาน กอสรางหองน้ําสําหรับผูมาใชบริการและคนพิการ พรอมครุภัณฑภายในอาคาร สําหรับอาคารที่
ทําการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดจันทบุรี กองบังคับการตรวจคนเขาเมือง 3
4. ราคากลางคํานวณ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เปนจํานวนเงิน 2,054,828.93 บาท (สองลานหาหมื่น
สี่พันแปดรอยยี่สิบแปดบาท เกาสิบสามสตางค)
5. บัญชีประมาณราคากลาง - แบบ ปร.5 จํานวน 1 แผน
- แบบ ปร.5 จํานวน 1 แผน
- แบบ ปร.4 จํานวน 6 แผน
6. รายชื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
6.1 พันตํารวจเอก กอปร เปรมฤทัย
6.2 รอยตํารวจเอก ชัยพัฒน ทิฆะพันธ
6.3 รอยตํารวจเอกหญิง ธนพร เรือนวิไล

พันตํารวจเอก
( กฤษณะ พัฒนเจริญ )
ผูกํากับการ ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดจันทบุรี
กองบังคับการตรวจคนเขาเมือง 3

