( สําเนา )
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลอ่าวน้อย
เรือง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที ๑๖ จํานวน ๒ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
องค์การบริหารส่วนตําบลอ่าวน้อย มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลูกรัง
หมูท่ ี ๑๖ จํานวน ๒ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการ
ประกวดราคาครังนีเป็ นเงินทังสิน ๑,๗๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึงล้านเจ็ดแสนสามหมืนหกพันบาทถ้วน) ดังนี
โครงการที ๑ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายทุง่ โคตร หมูท่ ี ๑๖ ราคากลาง ๕๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท
โครงการที ๒ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายแยกปฐมศุภกิจ-หนองไผ่ หมูท่ ี ๑๖ ราคากลาง
๑,๑๙๑,๐๐๐.๐๐ บาท
ผูย้ ืนข้อเสนอจะต้องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยูร่ ะหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็ นบุคคลซึงอยูร่ ะหว่างถูกระงับการยืนข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชวคราว
ั
เนืองจากเป็ นผูท้ ีไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูป้ ระกอบการตามระเบียบทีรัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงการคลังกําหนดตามทีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็ นบุคคลซึงถูกระบุชือไว้ในบัญชีรายชือผูท้ ิงงานและได้แจ้งเวียนชือให้เป็ นผูท้ ิงงานของหน่วย
งานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึงรวมถึงนิตบิ คุ คลทีผูท้ ิงงานเป็ นหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ
กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอาํ นาจในการดําเนินงานในกิจการของนิตบิ คุ คลนันด้วย
๖. มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามทีคณะกรรมการนโยบายการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็ นบุคคลธรรมดาหรือนิตบิ คุ คลผูม้ ีอาชีพรับจ้างงานทีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว สําหรับ
โครงการที ๑ และเป็ นนิตบิ คุ คลผูม้ ีอาชีพรับจ้างงานทีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว สําหรับโครงการที ๒
๘. ไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์รว่ มกันกับผูย้ ืนข้อเสนอราคารายอืนทีเข้ายืนข้อเสนอให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลอ่าวน้อย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็ นผูก้ ระทําการอันเป็ นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครังนี
๙. ไม่เป็ นผูไ้ ด้รบั เอกสิทธิหรือความคุม้ กัน ซึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย เว้นแต่รฐั บาลของผูย้ ืนข้อ
เสนอได้มีคาํ สังให้สละเอกสิทธิและความคุม้ กันเช่นว่านัน
๑๐. ผูย้ ืนข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานทีประกวดราคาจ้างก่อสร้าง และเป็ น
ผลงานทีเป็ นคูส่ ญ
ั ญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนทีองค์การบริหารส่วนตําบลอ่าวน้อยเชือ
ถือ โดยผลงานดังกล่าวของผูย้ ืนข้อเสนอต้องเป็ นผลงานในสัญญาเดียวเท่านัน และเป็ นสัญญาทีผูย้ ืนข้อเสนอได้
ทํางานแล้วเสร็จตามสัญญา พร้อมทังได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว โดยแนบสําเนาสัญญาคูฉ่ บับ
หรือหนังสือรับรองผลงานจากผูว้ า่ จ้างเดิม ซึงแสดงว่าผูย้ ืนข้อเสนอเป็ นผูร้ บั จ้างของผลงานดังกล่าวพร้อมทัง
รับรองสําเนาถูกต้อง ดังนี

-๒โครงการที ๑ ต้องมีผลงานก่อสร้างในวงเงินไม่นอ้ ยกว่า ๒๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมืนแปด
พันบาทถ้วน)
โครงการที ๒ ต้องมีผลงานก่อสร้างในวงเงินไม่นอ้ ยกว่า ๔๙๘,๘๐๐.๐๐ บาท (สีแสนเก้าหมืนแปดพัน
แปดร้อยบาทถ้วน)
ผูย้ ืนข้อเสนอทีเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี
(๑) กรณีทีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็ นนิตบิ คุ คลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วน
ตามเงือนไขทีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วน
คุณสมบัตดิ า้ นผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนําผลงานก่อสร้างของผูเ้ ข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็ น
ผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าทีเข้าประกวดราคาได้
(๒) กรณีทีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็ นนิตบิ คุ คลใหม่ นิตบิ คุ คลแต่ละนิตบิ คุ คลทีเข้าร่วมค้า
ทุกรายจะต้องมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามเงือนไขทีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีทีกิจการร่วมค้า
ได้มีขอ้ ตกลงระหว่างผูเ้ ข้าร่วมค้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรกําหนดให้ผเู้ ข้าร่วมค้ารายใดรายหนึงเป็ นผูร้ บั ผิดชอบหลัก
ในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยืนข้อเสนอประกวดราคาทาง
ระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านันสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผูเ้ ข้าร่วมค้าหลักราย
เดียวเป็ นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าทียืนข้อเสนอได้
ทังนี "กิจการร่วมค้าทีจดทะเบียนเป็ นนิตบิ คุ คลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าทีจดทะเบียนเป็ น
นิตบิ คุ คลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
๑๑. ผูย้ ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
ผูย้ ืนข้อเสนอต้องยืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที ๔
สิงหาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผูส้ นใจสามารถขอซือเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่าน
ทางระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชําระเงินผ่านทางธนาคาร ตังแต่วนั ที ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ถึงวันที ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภาย
หลังจากชําระเงินเป็ นทีเรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผูส้ นใจสามารถดูรายละเอียดได้ทีเว็บไซต์ www.aownoi.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๒๙๐-๐๖๑๕ ต่อ ๖๑๓ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
พิศาล แพใหญ่
(นายพิศาล แพใหญ่)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ปฏิบตั ริ าชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลอ่าวน้อย
หมายเหตุ ผูป้ ระกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที ๑ และเอกสารส่วนที
๒) ในระบบ e-GP ได้ตงแต่
ั วนั ทีซือเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

-๓-

สําเนาถูกต้อง
พนาไพ สุขโข
(นางพนาไพ สุขโข)
หัวหน้าเจ้าหน้าทีพัสดุ
ประกาศขึนเว็บวันที ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓
โดย นางพนาไพ สุขโข หัวหน้าเจ้าหน้าทีพัสดุ
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที eb๑๔๒๕๖๓

