( สําเนา )
ประกาศองค์ การบริหารส่ วนตําบลป่ ากลาง
เรื อง ประกวดราคาจ้ างก่ อสร้ างก่ อสร้ างทางระบายนํา บ้ านนําเปิ น หมู่ที ๑ บ้ านนายก้ อน เขือนเมืองไป
ท้ ายหมู่บ้าน ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
องค์การบริ หารส่วนตําบลป่ ากลาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้ างก่อสร้ างก่อสร้ างทางระบาย
นํา บ้ านนําเปิ น หมูท่ ี ๑ บ้ านนายก้ อน เขือนเมืองไปท้ ายหมูบ่ ้ าน ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) ราคากลาง ๘๐๗,๒๑๑.๒๑ บาท (แปดแสนเจ็ดพันสองร้ อยสิบเอ็ดบาทยีสิบเอ็ดสตางค์) วงเงินงบ
ประมาณทีตังไว้ และองค์การบริ หารส่วนตําบลป่ ากลางจะทําสัญญาจ้ างกับผู้ชนะการเสนอราคา ไม่เกินจํานวน
เงิน ๗๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้ าหมืนหกพันบาทถ้ วน)
ผู้ยืนข้ อเสนอจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย
๓. ไม่อยูร่ ะหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็ นบุคคลซึงอยูร่ ะหว่างถูกระงับการยืนข้ อเสนอหรื อทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ ชวคราว
ั
เนืองจากเป็ นผู้ทีไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผู้ประกอบการตามระเบียบทีรัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงการคลังกําหนดตามทีประกาศเผยแพร่ในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็ นบุคคลซึงถูกระบุชือไว้ ในบัญชีรายชือผู้ทิงงานและได้ แจ้ งเวียนชือให้ เป็ นผู้ทิงงานของหน่วย
งานของรัฐในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึงรวมถึงนิตบิ คุ คลทีผู้ทิงงานเป็ นหุ้นส่วนผู้จดั การ
กรรมการผู้จดั การ ผู้บริ หาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิตบิ คุ คลนันด้ วย
๖. มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามทีคณะกรรมการนโยบายการจัดซือจัดจ้ างและการ
บริ หารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็ นบุคคลธรรมดาหรื อนิตบิ คุ คลผู้มีอาชีพรับจ้ างงานทีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
๘. ไม่เป็ นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยืนข้ อเสนอราคารายอืนทีเข้ ายืนข้ อเสนอให้ แก่องค์การบริ หาร
ส่วนตําบลป่ ากลาง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผู้กระทําการอันเป็ นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครังนี
๙. ไม่เป็ นผู้ได้ รับเอกสิทธิหรื อความคุ้มกัน ซึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย เว้ นแต่รัฐบาลของผู้ยืนข้ อ
เสนอได้ มีคําสังให้ สละเอกสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านัน
๑๐. ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องมีผลงานก่อสร้ างประเภทเดียวกันกับงานทีประกวดราคาจ้ างก่อสร้ างในวงเงินไม่
น้ อยกว่า ๑๕๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึงแสนห้ าหมืนเก้ าพันบาทถ้ วน) และเป็ นผลงานทีเป็ นคูส่ ญ
ั ญาโดยตรงกับหน่วย
งานของรัฐ หรื อหน่วยงานเอกชนทีองค์การบริ หารส่วนตําบลป่ ากลางเชือถือ
ผู้ยืนข้ อเสนอทีเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้ า" ต้ องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี
(๑) กรณีทีกิจการร่วมค้ าได้ จดทะเบียนเป็ นนิตบิ คุ คลใหม่ กิจการร่วมค้ าจะต้ องมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วน
ตามเงือนไขทีกําหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้ เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้ า" ส่วน
คุณสมบัตดิ ้ านผลงานก่อสร้ าง กิจการร่วมค้ าดังกล่าวสามารถนําผลงานก่อสร้ างของผู้เข้ าร่วมค้ ามาใช้ แสดงเป็ น
ผลงานก่อสร้ างของกิจการร่วมค้ าทีเข้ าประกวดราคาได้
(๒) กรณีทีกิจการร่วมค้ าไม่ได้ จดทะเบียนเป็ นนิตบิ คุ คลใหม่ นิตบิ คุ คลแต่ละนิตบิ คุ คลทีเข้ าร่วมค้ า
ทุกรายจะต้ องมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนตามเงือนไขทีกําหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคา เว้ นแต่ในกรณีทีกิจการร่วมค้ า
ได้ มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้ าร่วมค้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรกําหนดให้ ผ้ เู ข้ าร่วมค้ ารายใดรายหนึงเป็ นผู้รับผิดชอบหลัก
ในการเข้ าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้ อมการยืนข้ อเสนอประกวดราคาทาง
ระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้ านันสามารถใช้ ผลงานก่อสร้ างของผู้เข้ าร่วมค้ าหลักราย
เดียวเป็ นผลงานก่อสร้ างของกิจการร่วมค้ าทียืนข้ อเสนอได้

ทังนี "กิจการร่วมค้ าทีจดทะเบียนเป็ นนิตบิ คุ คลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้ าทีจดทะเบียนเป็ น
นิตบิ คุ คลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
๑๑. ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องยืนข้ อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที
........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
ผู้สนใจสามารถขอซือเอกสารประกวดราคาด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๓๐๐.๐๐ บาท ผ่านทาง
ระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์และชําระเงินผ่านทางธนาคาร ตังแต่วนั ที ........................ ถึงวันที
........................ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ ภายหลังจาก
ชําระเงินเป็ นทีเรี ยบร้ อยแล้ วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ทีเว็บไซต์ http://www.paklang.go.th/ หรื อ
www.gprocurement.go.th หรื อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๗๑๘-๔๒๗ ต่อ ๓ ในวันและเวลาราชการ
ผู้สนใจต้ องการทราบรายละเอียดเพิมเติมเกียวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถาม
มายัง องค์การบริ หารส่วนตําบลป่ ากลาง ผ่านทางอีเมล์ paklang@paklang.go.th หรื อช่องทางตามทีกรมบัญชี
กลางกําหนดภายในวันที ........................ โดยองค์การบริ หารส่วนตําบลป่ ากลางจะชีแจงรายละเอียดดังกล่าว
ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.paklang.go.th/ และ www.gprocurement.go.th ในวันที ........................
ประกาศ ณ วันที
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นายกองค์การบริ หารส่วนตําบลป่ ากลาง
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