
( สำเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตำบลบานพราว

เรื่อง ประกวดราคาจางกอสรางซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concrete โดยวิธี Pavement

In - Place Recycling สายบานโนนสำราญ หมูที่ ๑๒ - บานโนนสูง หมูที่ ๘ ต.บานพราว อ.เมือง

จ.หนองบัวลำภู ผิวจราจรกวาง ๖ ม. ระยะทางยาว ๑,๔๙๕ ม. ไหลทางขางละ ๐.๕๐ ม. พื้นที่รวมไมนอยกวา

๑๐,๔๖๕ ตร.ม. ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

                 องคการบริหารสวนตำบลบานพราว มีความประสงคจะ ประกวดราคาจางกอสรางซอมสรางถนน

ลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concrete โดยวิธี Pavement In - Place Recycling สายบานโนนสำราญ หมูที่

๑๒ - บานโนนสูง หมูท่ี ๘ ต.บานพราว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู ผิวจราจรกวาง ๖ ม. ระยะทางยาว ๑,๔๙๕ ม. ไหล

ทางขางละ ๐.๕๐ ม. พ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา ๑๐,๔๖๕ ตร.ม. ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคา

กลางของงานกอสรางในการประกวดราคาครั้งนี้เปนเงินทั้งส้ิน ๗,๒๕๑,๘๖๘.๙๑ บาท (เจ็ดลานสองแสนหาหมื่นหนึ่ง

พันแปดรอยหกสิบแปดบาทเกาสิบเอ็ดสตางค)

                 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย

                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                 ๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทำสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว

เน่ืองจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                 ๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน

ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผู

จัดการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

                 ๗. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอื่นท่ีเขายื่นขอเสนอใหแกองคการบริหาร

สวนตำบลบานพราว ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการ

แขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้

                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูย่ืนขอ

เสนอไดมีคำสั่งใหสละเอกสิทธ์ิและความคุมกันเชนวานั้น

                 ๑๐. เปนผูประกอบการท่ีขึ้นทะเบียนงานกอสราง สาขางานกอสรางทาง ไมนอยกวาช้ัน ๖ ประเภท

หลักเกณฑคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะ ไวกับกรมบัญชีกลาง

                 ๑๑. ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจางกอสรางในวงเงินไม



นอยกวา ๓,๑๖๖,๕๐๐.๐๐ บาท (สามลานหนึ่งแสนหกหม่ืนหกพันหารอยบาทถวน) และเปนผลงานที่เปนคูสัญญา

โดยตรงกับหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนทีอ่งคการบริหารสวนตำบลบานพราวเชื่อถือ

                ๑๒. ผูยื่นขอเสนอท่ียื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้

                      กรณีที่ขอตกลงฯ กำหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ขอตกลงฯ จะตองมี

การกำหนดสัดสวนหนาท่ี และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลคาตามสัญญาของผูเขารวมคาหลัก

มากกวาผูเขารวมคารายอ่ืนทุกราย

                     กรณีที่ขอตกลงฯ กำหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก กิจการรวมคานั้นตองใช

ผลงานของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาที่ยื่นขอเสนอ

                     กรณีที่ขอตกลงฯ กำหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวมคาหลักจะตอง

เปนผูประกอบการที่ข้ึนทะเบียนไวกับกรมบัญชีกลาง ในสวนของผูเขารวมคาที่ไมใชผูเขารวมคาหลักจะเปนผูประกอบ

การท่ีข้ึนทะเบียนในสาขางานกอสรางไวกับกรมบัญชีกลางหรือไมก็ได

                     สำหรับขอตกลงฯ ที่ไมไดกำหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวมคาทุกรายจะ

ตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไวในเอกสารเชิญชวน

                 ๑๓. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง                                                                   

                 ๑๔. กรณีโรงงานผสมแอสฟลตคอนกรีต ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้

                          ๑๔.๑. ผูยื่นขอเสนอตองมีโรงงานผสมแอสฟลตคอนกรีต หรือ ตองมีเอกสารยินยอมใหใช

ผลิตภัณฑจากโรงงานผสมแอสฟลตคอนกรีตที่ไมใชของผูยื่นขอเสนอ

                          ๑๔.๒. ตองมีสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากโรงงานกรมโรงงาน

อุตสาหกรรมของผูยื่นขอเสนอ หรือผูใหความยินยอมใชผลิตภัณฑ ท้ังนี้ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔)

จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตองไมหมดอายุ ถูกสั่งพักใช หรือเพิกถอน

                          ๑๔.๓. กรณีไมมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากโรงงานอุตสาหกรรมใหใช

หนังสือรับรองตั้งหนวยงานผลิตภัณฑแอสฟลตคอนกรีตสำหรับหนวยงานกอสราง จากหนวยงานในสังกัดกรมโรงงาน

อุตสาหกรรมแทน ของผูยื่นขอเสนอ หรือผูใหความยินยอมใชผลิตภัณฑ ท้ังนี้หนังสือรับรองดังกลาวตองไมหมดอายุ

ถูกยกเลิก หรือเพิกถอน

                          ๑๔.๔. ตองมีแผนที่แสดงท่ีตั้งโรงงานผสมแอสฟลตคอนกรีตและเสนทางขนสงจากโรงงานผสม

ถึงก่ึงกลางของโครงการกอสราง โดยมีระยะทางขนสงไมเกิน ๑๑๐ กิโลเมตร

                          ๑๔.๕. กรณีใชโรงงานผสมแอสฟลตคอนกรีตแบบเคลื่อนที่ (Mobile Asphalt Concrete

Plant) ใหดำเนินการตามขอ ๑๔.๑ - ๑๔.๔

                ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่

........................ ระหวางเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.

                ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อ

จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันท่ีประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา

                ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต www.banproaw.go.th หรือ www.gprocurement.go.th

หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๔๒๓๑๕๘๖๔ ในวันและเวลาราชการ



สำเนาถูกตอง
 

ศศิธร อินทรพิมพ

(นางศศิธร อินทรพิมพ)

 หัวหนาพัสดุ

 ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

 โดย นางศศิธร อินทรพิมพ หัวหนาพัสดุ

                ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง

องคการบริหารสวนตำบลบานพราว ผานทางอีเมล ๖๓๙๐๑๐๘@dla.go.th หรือชองทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

ภายในวันที่ ........................ โดยองคการบริหารสวนตำบลบานพราวจะชี้แจงรายละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซต

www.banproaw.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ........................ 

                     "การจัดซื้อจัดจัดจางครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือไดตอเมื่อพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีผลใชบังคับ และไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจำ

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นแลว และกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไมไดรับ

การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อจัดจางในครั้งดังกลาว องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัด

จางได"

 
  ประกาศ ณ วันที่         พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

 

 

 

 

 

 

จรัส ศรีรัตนกูล 

(นายจรัส ศรีรัตนกูล)

นายกองคการบริหารสวนตำบลบานพราว

 

 

 
หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒)

ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันทีข่อรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา


