( สำเนำ )
ประกำศจังหวัดสุพรรณบุรี
เรื่อง ประกวดรำคำจ้ ำงเหมำจัดงำนศำสตร์ ศิลป์ ศิลปิ นถิ่นสุพรรณรวมใจ วิถีใหม่ (ระบบ Interactive
Multimedia) ภำยใต้ โครงกำรส่ งเสริมกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรม ชำติพันธุ์จังหวัดสุพรรณบุรี ด้ วยวิธี
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จังหวัดสุพรรณบุรี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้ างเหมาจัดงานศาสตร์ ศิลป์ ศิลปิ นถิ่นสุพรรณ
รวมใจ วิถีใหม่ (ระบบ Interactive Multimedia) ภายใต้ โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีวฒ
ั นธรรม ชาติพนั ธุ์
จังหวัดสุพรรณบุรี ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้ างในการประกวดราคา
ครัง้ นี ้เป็ นเงินทังสิ
้ ้น ๓,๐๒๑,๖๑๐.๐๐ บาท (สามล้ านสองหมื่นหนึง่ พันหกร้ อยสิบบาทถ้ วน)
ผู้ยื่นข้ อเสนอจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี ้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย
๓. ไม่อยูร่ ะหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็ นบุคคลซึง่ อยูร่ ะหว่างถูกระงับการยื่นข้ อเสนอหรื อทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ ชวั่ คราว
เนื่องจากเป็ นผู้ที่ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็ นบุคคลซึง่ ถูกระบุชื่อไว้ ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ ้งงานและได้ แจ้ งเวียนชื่อให้ เป็ นผู้ทิ ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึง่ รวมถึงนิติบคุ คลที่ผ้ ทู ิ ้งงานเป็ นหุ้นส่วน
ผู้จดั การ กรรมการผู้จดั การ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิตบิ คุ คลนันด้
้ วย
๖. มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื ้อจัดจ้ างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็ นบุคคลธรรมดาหรื อนิติบคุ คลผู้มีอาชีพรับจ้ างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
๘. ไม่เป็ นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้ อเสนอราคารายอื่นที่เข้ ายื่นข้ อเสนอให้ แก่จงั หวัด
สุพรรณบุรี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผู้กระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็ นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี ้
๙. ไม่เป็ นผู้ได้ รับเอกสิทธิ์หรื อความคุ้มกัน ซึง่ อาจปฏิเสธไม่ยอมขึ ้นศาลไทย เว้ นแต่ รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้ อเสนอได้ มีคาสัง่ ให้ สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านัน้
๑๐. ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้เสนอราคาต้ องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้ างในวงเงินไม่น้อยกว่า
๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึง่ ล้ านบาทถ้ วน) และเป็ นผลงานที่เป็ นคูส่ ญ
ั ญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน ตาม
กฎหมายว่าด้ วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้ องถิ่น หน่วยงานอื่นซึง่ มีกฎหมายบัญญัติให้ มีฐานะเป็ นราชการ
บริหารส่วนท้ องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานเอกชนที่จงั หวัดสุพรรณบุรีเชื่อถือ
ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องยื่นข้ อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่
๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื ้อ
จัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ตงแต่
ั ้ วนั ที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ที่เว็บไซต์ www.m-culture.go.th/suphanburi หรื อ
www.gprocurement.go.th หรื อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๕๕๓-๖๐๕๘ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
นิษฐกานต์ คุณวัชระกิจ
(นางนิษฐกานต์ คุณวัชระกิจ)
วัฒนธรรมจังหวัด ปฏิบตั ริ าชการแทน
ผู้วา่ ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรี ยมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒)
ในระบบ e-GP ได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
สาเนาถูกต้ อง
กาญจนา เดชสอน
(นางกาญจนา เดชสอน)
นักจัดการงานทัว่ ไปชานาญการ
ประกาศขึ ้นเว็บวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔
โดย นางกาญจนา เดชสอน นักจัดการงานทัว่ ไปชานาญการ
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๔

