( สำเนำ )
ประกำศองค์ กำรบริหำรส่ วนตำบลท่ ำใหญ่
เรื่อง ประกวดรำคำจ้ ำงก่ อสร้ ำงก่ อสร้ ำงถนน คสล.รหัสทำงหลวงท้ องถิ่น ชย.ถ.๖๓-๐๐๒
สำยบ้ ำนโนนศิลำ หมู่ท่ ี ๘ ? บ้ ำนโนนศรีทอง ด้ วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าใหญ่ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้ างก่อสร้ างก่อสร้ างถนน
คสล.รหัสทางหลวงท้ องถิ่น ชย.ถ.๖๓-๐๐๒ สายบ้ านโนนศิลา หมูท่ ี่ ๘ ? บ้ านโนนศรี ทอง
ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณที่ได้ รับการจัดสรรในครัง้ นี ้ เป็ นเงิน
๙,๓๔๐,๐๐๐๐ บาท (เก้ าล้ านสามแสนสี่หมื่นบาทถ้ วน)
และคณะกรรมการกาหนดราคากลางได้ คานวณราคากลางของงานก่อสร้ างในการประกวดราคาครัง้ นี ้เป็ นเ
งินทังสิ
้ ้น ๑๐,๑๓๓,๑๘๔.๙๐ บาท
(สิบล้ านหนึง่ แสนสามหมื่นสามพันหนึง่ ร้ อยแปดสิบสี่บาทเก้ าสิบสตางค์)
ผู้ยื่นข้ อเสนอจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี ้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย
๓. ไม่อยูร่ ะหว่างเลิกกิจการ
๔.
ไม่เป็ นบุคคลซึง่ อยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้ อเสนอหรื อทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ ชวั่ คราวเนื่องจากเ
ป็ นผู้ที่ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรว
งการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕.
ไม่เป็ นบุคคลซึง่ ถูกระบุชื่อไว้ ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ ้งงานและได้ แจ้ งเวียนชื่อให้ เป็ นผู้ทิ ้งงานของหน่วยงานของรั
ฐในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึง่ รวมถึงนิตบิ คุ คลที่ผ้ ทู ิ ้งงานเป็ นหุ้นส่วนผู้จดั การ
กรรมการผู้จดั การ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบคุ คลนันด้
้ วย
๖.
มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื ้อจัดจ้ างและการบริ หารพัสดุภ
าครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็ นนิตบิ คุ คลผู้มีอาชีพรับจ้ างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
๘.
ไม่เป็ นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้ อเสนอราคารายอื่นที่เข้ ายื่นข้ อเสนอให้ แก่องค์การบริ หารส่วนตาบล
ท่าใหญ่ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรื อไม่เป็ นผู้กระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี ้
๙. ไม่เป็ นผู้ได้ รับเอกสิทธิ์หรื อความคุ้มกัน ซึง่ อาจปฏิเสธไม่ยอมขึ ้นศาลไทย
เว้ นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้ อเสนอได้ มีคาสัง่ ให้ สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านัน้

๑๐.
ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องมีผลงานก่อสร้ างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้ างก่อสร้ างในวงเงินไม่น้อยกว่า
๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านบาทถ้ วน) และเป็ นผลงานที่เป็ นคูส่ ญ
ั ญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ
หรื อหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตาบลท่าใหญ่เชื่อถือ
ผู้ยื่นข้ อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้ า" ต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้ าได้ จดทะเบียนเป็ นนิตบิ คุ คลใหม่
กิจการร่วมค้ าจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคา
และการเสนอราคาให้ เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้ า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้ าง
กิจการร่วมค้ าดังกล่าวสามารถนาผลงานก่อสร้ างของผู้เข้ าร่วมค้ ามาใช้ แสดงเป็ นผลงานก่อสร้ างของกิจกา
รร่วมค้ าที่เข้ าประกวดราคาได้
(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้ าไม่ได้ จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลใหม่
นิตบิ คุ คลแต่ละนิตบิ คุ คลที่เข้ าร่วมค้ าทุกรายจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในเอกสาร
ประกวดราคา
เว้ นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้ าได้ มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้ าร่วมค้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรกาหนดให้ ผ้ เู ข้ าร่วมค้ า
รายใดรายหนึง่ เป็ นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้ าเสนอราคากับหน่วยงานของรัช
และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้ อมการยื่นข้ อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็ก
ทรอนิกส์
กิจการร่วมค้ านันสามารถใช้
้
ผลงานก่อสร้ างของผู้เข้ าร่วมค้ าหลักรายเดียวเป็ นผลงานก่อสร้ างของกิจการร่ว
มค้ าที่ยื่นข้ อเสนอได้
ทังนี
้ ้ "กิจการร่วมค้ าที่จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลใหม่" หมายความว่า
กิจการร่วมค้ าที่จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
๑๑. ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๒.
ผู้ยื่นข้ อเสนอซึง่ ได้ รับคัดเลือกเป็ นคูส่ ญ
ั ญาต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กาหนด
๑๓.
ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรื อแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถกู ต้ อง
ครบถ้ วนในสาระสาคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
๑๔. ผู้ยื่นข้ อเสนอซึง่ ได้ รับคัดเลือกเป็ นคูส่ ญ
ั ญาต้ องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร
เว้ นแต่การจ่ายเงินแต่ละครัง้ ซึง่ มีมลู ค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคูส่ ญ
ั ญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้
ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องยื่นข้ อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์

ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถขอซื ้อเอกสารประกวดราคาด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๔,๐๐๐.๐๐ บาท
ผ่านทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์และชาระเงินผ่านทางธนาคาร ตังแต่
้ วนั ที่ ๒๖
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
ได้ ภายหลังจากชาระเงินเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ที่เว็บไซต์ http://www.thayai.go.th/ หรื อ
www.gprocurement.go.th หรื อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔๐๕๖๐๑๑ ในวันและเวลาราชการ
ผู้สนใจต้ องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน
โปรดสอบถามมายัง องค์การบริหารส่วนตาบลท่าใหญ่ ผ่านทางอีเมล์ 6360507@dla.go.th
หรื อช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกาหนดภายในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลท่าใหญ่จะชี ้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์
http://www.thayai.go.th/ และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
โกสิต บุญเสนา
(นายโกสิต บุญเสนา)
นายกองค์การบริ หารส่วนตาบลท่าใหญ่

หมายเหตุ ๑.ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรี ยมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑
และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ซื ้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
๒. องค์การบริ หารส่วนตาบลท่าใหญ่ อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
จะพิจารณาวงเงินที่ได้ รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เป็ นเงิน
๙,๓๔๐,๐๐๐ บาท (เก้ าล้ านสามแสนสี่หมื่นบาทถ้ วน) เท่านัน้
๓. องค์การบริ หารส่วนตาบลท่าใหญ่ อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
จะแจ้ งให้ มาทาสัญญาได้ ก็ตอ่ เมื่อได้ รับการโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ แล้ วเท่านัน้
สาเนาถูกต้ อง
เทวี แก่นท้ าว
(นางสาวเทวี แก่นท้ าว)

หัวหน้ าฝ่ ายการเงิน
ประกาศขึ ้นเว็บวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
โดย นางสาวเทวี แก่นท้ าว หัวหน้ าฝ่ ายการเงิน
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๒

