
( สําเนา )
ประกาศเทศบาลตําบลปาสัก

เร่ือง  ประกวดราคาจางกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตภายในหมูบาน  หมูที่ ๖ บานสันปาสัก

จํานวน ๒ ชวง  ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

                  เทศบาลตําบลปาสัก มีความประสงคจะประกวดราคาจางกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต

ในหมูบาน  หมูท่ี ๖  บานสันปาสัก  สายบานนายณรงค  สมนาสัก  ขึ้นไปเสนบานเหนือถึงเขตบานสันคะยอม 

จํานวน ๒ ชวง  ดังน้ี ชวงท่ี ๑ ซอยหลังวัด (นํ้าดื่ม RO)  ถึงถนนทางหลวงชนบท  ขนาดกวาง ๓.๘๐ - ๔.๐๐  เมตร

ยาว ๒๙๐.๐๐ เมตร  หนา ๐.๐๕ เมตร  มีพ้ืนที่ไมนอยกวา ๑,๑๔๒.๐๐ ตารางเมตร  และชวงที่ ๒  ตอจากถนน

ลาดยางเดิม (ขางวัด) ถึงถนนสันคะยอม ขนาดกวาง ๔.๐๐ เมตร  ยาว ๒๗๘.๐๐ เมตร  หนา ๐.๐๕ เมตร  มีพื้นที่

ไมนอยกวา ๑,๑๑๒.๐๐ ตารางเมตร  ตามแบบรูปรายการท่ีเทศบาลตําบลปาสักกําหนด งบประมาณตั้งไว

๗๖๑,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถวน) ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคาครั้งนี้เปน

เงินท้ังส้ิน ๖๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนหกหมื่นสี่พันบาทถวน) ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

                 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย

                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                 ๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว

เน่ืองจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

การคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                 ๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน

ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการ

ผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                 ๗. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอื่นท่ีเขายื่นขอเสนอใหแกเทศบาลตําบล

ปาสัก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง

เปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสคร้ังนี้

                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูย่ืน

ขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธ์ิและความคุมกันเชนวานั้น

                 ๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจางกอสรางในวงเงิน

ไมนอยกวา ๓๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหกหม่ืนหาพันบาทถวน) และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวย

งานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนท่ีเทศบาลตําบลปาสักเชื่อถือ

                     ผูยื่นขอเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติดังนี้



                     (๑) กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมีคุณสมบัติครบถวน

ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม "กิจการรวมคา" สวน

คุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงาน

กอสรางของกิจการรวมคาท่ีเขาประกวดราคาได

                     (๒) กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคลที่เขารวมคา

ทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแตในกรณีที่กิจการรวมคาไดมี

ขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขา

เสนอราคากับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อ

จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคาน้ันสามารถใชผลงานกอสรางของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงาน

กอสรางของกิจการรวมคาท่ียื่นขอเสนอได

                     ท้ังนี้ "กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปน

นิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย

                 ๑๑. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                 เทศบาลตําบลปาสัก ไดนําสัญญาแบบปรับราคาได ตามมติคณะรัฐมนตรีแจงโดย หนังสือสํานัก

เลขาธิการรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่  ๒๔  สิงหาคม ๒๕๓๒  มาใช ซ่ึงไดกําหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ

ประเภทงานกอสราง สูตร และวิธีคํานวณ ที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดไวในเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาฯ เลขที่

EB.๑๕/๒๕๖๓  ลงวันที่  ๔  มิถุนายน ๒๕๖๓

                ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่

๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

                ผูสนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาดวยอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ ๓๐๐.๐๐ บาท ผานทาง

ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสและชําระเงินผานทางธนาคาร ตั้งแตวันท่ี ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่

๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ไดภายหลังจาก

ชําระเงินเปนท่ีเรียบรอยแลวจนถึงกอนวันเสนอราคา

                ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต www.pahsak.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ

สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐ ๕๓๕๓ ๗๔๗๘ ตอ ๕๒ ในวันและเวลาราชการ

                ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง

เทศบาลตําบลปาสัก ผานทางอีเมล ๖๕๑๐๑๐๗@dla.go.th หรือชองทางตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดภายในวันที่ ๘

มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยเทศบาลตําบลปาสักจะชี้แจงรายละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซต www.pahsak.go.th และ

www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓

                                                        ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๔   มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓

 

  อัครเดช เทพจักร 



สําเนาถูกตอง
 

นันทธนิษฐ อินทนนท

(นางนันทธนิษฐ อินทนนท)

 ผูอํานวยการกองคลัง

 ประกาศข้ึนเว็บวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓

 โดย นางนันทธนิษฐ อินทนนท ผูอํานวยการกองคลัง

 เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) เลขท่ี EB.๑๕/๒๕๖๓

 

 

 

 

 

(นายอัครเดช เทพจักร)

ปลัดเทศบาลตําบลปาสัก ปฎิบัติหนาที่

นายกเทศมนตรีตําบลปาสัก

 

 
หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒)

ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันทีซ่ื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

 
ประกาศ ณ วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

 


