ประกาศสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร
เรื อง ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริ มการท่องเที ยวเชิงบูรณาการ กิจกรรมงานนมัสการ
หลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตร ประจําปี งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สํ านักงานพระพุ ท ธศาสนาจั งหวัดพิจิตรมีความประสงค์ จะ ประกวดราคาจ้ างโครงการ
ส่งเสริมการท่ องเทียวเชิงบูรณาการ กิจกรรมงานนมั สการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตร
ประจํ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของ
งานจ้ างในการประกวดราคาครังนี เป็ นเงินทั งสิ น๓,๗๙๙,๗๑๙.๒๘ บาท (สามล้านเจ็ดแสนเก้า
หมืนเก้ าพั นเจ็ดร้ อยสิบเก้ าบาทยีสิบแปดสตางค์ )
ผู้ยืนข้อเสนอจะต้ องมีคุณสมบั ติ ดั งต่อไปนี
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่ เป็ นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ ระหว่ างเลิกกิจการ
๔. ไม่ เป็ นบุคคลซึงอยู่ระหว่างถูกระงั บการยืนข้อเสนอหรือทํ าสัญญากับหน่ วยงานของ
รั ฐไว้ ช ั วคราวเนืองจากเป็ นผู้ ทีไม่ผ่านเกณฑ์ การประเมินผลการปฏิบ ั ติงานของผู้ประกอบการตาม
ระเบียบทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลั งกํ าหนดตามทีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบั ญชีกลาง
๕. ไม่ เป็ นบุคคลซึงถูกระบุ ชือไว้ ในบั ญชีรายชือผู้ทิ งงานและได้ แจ้ งเวียนชือให้เป็ นผู้ทิ ง
งานของหน่ วยงานของรั ฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบั ญชีกลาง ซึงรวมถึง นิติบ ุคคลทีผู้ทิ ง
งานเป็ นหุ้นส่วนผู้จ ั ดการ กรรมการผู้จั ดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ ํ านาจในการดํ าเนินงานในกิจการของนิติ
บุคคลนันด้ วย
๖. มีคุณสมบั ติและไม่มีล ั กษณะต้ องห้ ามตามทีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื อจั ดจ้ าง
และการบริหารพั สดุ ภาครัฐกํ าหนดในราชกิจจานุ เบกษา
๗. เป็ นบุ คคลธรรมดาหรือนิติบ ุคคลผู้มีอาชีพรับจ้ างงานทีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ดั งกล่าว
๘. ไม่ เป็ นผู้ มีผลประโยชน์ ร ่ วมกั นกั บผู้ยืนข้ อเสนอราคารายอืนทีเข้ ายืนข้ อเสนอให้ แก่
สํ านั กงานพระพุทธศาสนาจั งหวัดพิจิตรณ วั นประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็ น

ผู้ กระทํ าการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่ างเป็ นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ครั งนี
๙. ไม่ เป็ นผู้ ได้ ร ับเอกสิทธิ หรือความคุ้ มกัน ซึ งอาจปฏิเสธไม่ ยอมขึ นศาลไทย เว้นแต่
รั ฐบาลของผู้ยืนข้อเสนอได้ มีคํ าสั งให้สละเอกสิทธิ และความคุ้ มกันเช่นว่านัน
๑๐. ผู้ยืนข้อเสนอต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซื อจัดจ้างภาครั ฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๑. ผู้ ยืนข้อเสนอต้ องมีผลงานก่อสร้ างประเภทเดียวกันกั บงานทีประกวดราคาจ้ างงาน
ก่ อสร้ างในวงเงินไม่น ้ อยกว่า๑,๕๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ งล้านห้ าแสนสองหมืนบาทถ้ วน) และเป็ น
ผลงานทีเป็ นคู่ สั ญญาโดยตรงกั บหน่ วยงานของรั ฐหรือหน่วยงานเอกชนทีจั งหวั ดพิจิตรเชือถือ
ผู้ ยืนข้อเสนอต้ องยืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจั ดซื อจั ดจ้ างภาครั ฐด้ วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวั นที๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ระหว่ างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึ ง ๑๖.๓๐ น.
ผู้ สนใจสามารถขอรั บเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์ โหลดเอกสารผ่าน
ทางระบบจั ดซื อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั งแต่ วันทีประกาศจนถึงก่ อ นวั นเสนอราคา
ผู้ สนใจสามารถดู รายละเอียดได้ ทีเว็บไซต์www.pck.onab.go.th หรือ
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศั พท์ หมายเลข๐๕๖๖๑๔๙๗๗ ในวั นและเวลา
ราชการ
ประกาศ ณ วันที ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
บรรณกิจ ลือยศ
(นายบรรณกิจ ลือยศ)
ผู้ อ ํ านวยการสํ านั กงานพระพุทธศาสนาจังหวั ดพิจิตร
ปฏิ บั ติราชการแทน ผู้ว ่ าราชการจั งหวัดพิจิตร
เลขทีโครงการ ๖๒๑๒๗๒๖๐๔๖๕
หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที ๑ และ
เอกสารส่วนที ๒) ในระบบ e-GP ได้ ตังแต่ ว ันทีขอรั บเอกสารจนถึงวั นเสนอราคา

