ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลป
เรื่อง ประกวดราคาจางงานปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสีย วิทยาลัยนาฏศิลป
ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป มีความประสงคประกวดราคาจาง งานปรับปรุงระบบ
บําบัดน้ําเสีย วิทยาลัยนาฏศิลป ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส
ราคากลางงานปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียในการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้เปน
เงินทั้งสิ้น ๔,๑๐๕,๗๐๐.-บาท (สี่ลานหนึ่งแสนหาพันเจ็ดรอยบามถวน)
ผูมีสิทธิเสนอราคาตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
๒. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียน
ชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น และ/หรือตองไมเปนผูมี
ผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคา
จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๔. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๕. ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ ซึ่งมีลักษณะงานประเภท กอสรางอาคารที่มีระบบบําบัดน้ําเสีย หรือติดตั้งระบบบําบัด
น้ําเสีย หรือปรับปรุงหรือซอมแซมระบบบําบัดน้ําเสีย ภายในวงเงินไมนอยกวา ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท
(หนึ่งลานยบาทถวน) ที่แลวเสร็จในสัญญาเดียว (ราคาสัญญาไมรวมคา K) และเปนผลงานที่ เปน คูสัญญา
โดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานเอกชนที่วิทยาลัยเชื่อถือได และเปนผลงานที่มีอายุไมเกิน ๕ ป นับจากวันที่ดําเนินการแลวเสร็จถึง
วันเปดซองประมูลจางฯ
๖. นิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๗. นิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซดศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๘. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแต การจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา
ไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได

- ๒ -

กําหนดดูสถานที่ฯ และรับฟงรายละเอียดเพิ่มเติมใน วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ เวลา๑๐.๐๐ น. ถึง
๑๑.๐๐ น. ณ วิทยาลัยนาฏศิลป ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม หากไมไปดูสถานที่ ฯ
และรับฟงรายละเอียดเพิ่มเติมจะถือวาผูเสนอราคารับทราบเงื่อนไขรายละเอียดตาง ๆ โดยชัดแจงแลว
กําหนดยื่น
ซองเอกสาร ประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕ ๘
ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. (ตามนาฬิกาหองประชุม ชั้น ๒ อาคาร ๑ วิทยาลัยนาฏศิลป ) ณ หองประชุม
ชั้น ๒ อาคาร ๑ (อาคารเรียนสามัญ) วิทยาลัยนาฏศิลป ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
และกําหนดเสนอราคาในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแตเวลา ๑๔.๐๐น. เปนตนไป
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประกวดราคา จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.บาท ( หนึ่ง พันบาทถวน) ไดที่ วิทยาลัยนาฏศิลป ฝายบริหาร งานพัสดุ ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต WWW.gprocurement.go.th และทางเว็บไซดของวิทยาลัยนาฏศิลป
http ://cda.bpi.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐-๒๔๘๒-๑๓๑๑ ในวันและเวลาราชการ
อนึ่ง สําหรับการอบรม/ทดสอบวิธีการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสบริษัทผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกสจะเปนผูดําเนินการ ทั้งนี้ วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป สงวนสิทธิที่จะยกเลิกการ
ประมูลโดยไมจัดจางก็ได หากไมไดรับอนุมัติเงินประจํางวดทั้งโครงการจากสํานักงบประมาณ ผูรับจางจะถือ
เปนขออางเรียกรองความเสียหายใด ๆ ไมได
ประกาศ ณ วันที่

๑๙ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๘

(นางนพวรรณ รุจิภักดิ์)
ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลป
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

บันทึกขอความ
สวนราชการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป วิทยาลัยนาฏศิลป โทร. ๐-๒๔๘๒-๒๑๘๑ ตอ ๑๑๐๓
วันที่
กุมภาพันธ ๒๕๕๘
ที่
เรื่อง ขออนุมัติประกวดราคาจางงานปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสีย
เรียน ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลป (ผานรองผูอํานวยการฝายบริหาร)
ตามที่ วิทยาลัยนาฏศิลป
ไดรับการจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน (คาที่ดินและสิ่งกอสราง)
ประจําป ๒๕๕๘ ปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสีย จํานวนเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สี่ลานบาทถวน) ไดรับอนุมัติ
รางขอบเขตของงาน (TOR) รางเอกสารประกวดราคาจาง และไดคัดเลือกใหบริษัท ปอป เนทเวอรด จํากัด
เปนผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสในการจัดประมูลจางงานโครงการดังกลาวแลว
ในการนี้วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ไดนําสาระสําคัญเผยแพรทางเว็บไซด
ของวิทยาลัยนาฏศิลปและเว็บไซดของกรมบัญชีกลาง เพื่อใหประชาชนวิจารณและเสนอแนะ ปรากฎวาไมมี
ผูใดวิจารณและเสนอแนะ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา
๑. อนุมัติใหดําเนินการประกวดราคาจางงานปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสีย จํานวนเงิน
๔,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สี่ลานบาทถวน) ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ.๒๕๔๙ และคําสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ที่ ๗๗/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๔
๒. แตงตั้ง นายเอกวัฒน วงศพินทุ เปนผูชี้สถานที่และชี้แจงรายละเอียด
๓. ลงนามคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคาจางงานปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสีย คําสั่ง
ผูปดประกาศและผูปลดประกาศ,คําสั่งคณะกรรมการตรวจการจาง ผูควบคุมงาน และผูชี้สถานที่
๔. ลงนามในประกาศวิทยาลัยนาฏศิลป
(น.ส.ปนัดดา จระนํา)
เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลางในงานกอสราง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสีย
หนวยงานเจาของโครงการ วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
๒. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ๔,๐๐๐,๐๐๐.-บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป งานระบบรวบรวมน้ําทิ้ง งานอุปกรณระบบบําบัดน้ําเสีย
งานระบบเสนทอ ขอตอ วาลวในระบบบําบัดน้ําเสีย งานระบบไฟฟา ตูควบคุม
๔. ราคากลางคํานวณ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
เปนเงิน ๔,๑๐๕,๗๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ แบบ ปร. ๖
จํานวน ๑ แผน
๕.๒ แบบ ปร. ๕ (ก) จํานวน ๑ แผน
๕.๓ แบบ ปร. ๔
จํานวน ๘ แผน
๕.๔
๕.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
๖.๑ นายพูลลาภ อินทรนัฏ
๖.๒ นายเกริกเมือง ยงประยูร
๖.๓ นายสมเดช คําภาษา
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