
ประกาศองค การบร ิหารสวนตําบลจอมศร ี

เร ื่อง ประกวดราคาจางกอสร างกอสร างถนนผิวจราจรพาราแอสฟสทติกคอนกร ีตพื้นทางดินซ ีเมนต

ปร ับปร ุงค ุณภาพ ดวยยางพารา สายหนองทม บานนาสี หมูที่ ๗ ตําบลจอมศร ี ผิวจราจรกวาง ๕ เมตร

ยาว ๒,๓๐๐ เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร  หร ือพื้นที่ผิวจราจร/ไหลทางไมนอยกวา ๑๑,๕๐๐ ตารางเมตร

องค การบร ิหารสวนตําบลจอมศร ี อําเภอเช ียงคาน จังหวัดเลย ดวยวิธ ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-

bidding)

                 องคการบริหารสวนตําบลจอมศรี มีความประสงคจะ ประกวดราคาจางกอสรางกอสรางถนนผิวจราจร

พาราแอสฟสทติกคอนกรีตพ้ืนทางดินซีเมนต ปรับปรุงคุณภาพ ดวยยางพารา สายหนองทม บานนาสี หมูท่ี ๗ ตําบล

จอมศรี ผิวจราจรกวาง ๕ เมตร ยาว ๒,๓๐๐ เมตร หนาเฉล่ีย ๐.๐๕ เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร/ไหลทางไมนอยกวา

๑๑,๕๐๐ ตารางเมตร องคการบริหารสวนตําบลจอมศรี อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคาครั้งนี้เปนเงินท้ังส้ิน ๙,๕๒๐,๖๕๐.๗๐ บาท

(เกาลานหาแสนสองหม่ืนหกรอยหาสิบบาทเจ็ดสิบสตางค)

                 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย

                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                 ๔. ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวช่ัวคราว

เนื่องจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง

การคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                 ๕. ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูท้ิงงานของหนวยงาน

ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผู

จัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                 ๗. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแกองคการบริหารสวน

ตําบลจอมศรี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา

อยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้

                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่นขอ



เสนอไดมีคําส่ังใหสละเอกสิทธ์ิและความคุมกันเชนวานั้น

                 ๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจางกอสรางในวงเงินไม

นอยกวา ๔,๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ส่ีลานเจ็ดแสนหาหม่ืนบาทถวน) และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงาน

ของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนท่ีองคการบริหารสวนตําบลจอมศรีเช่ือถือ

                     ผูยื่นขอเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติดังนี้

                     (๑) กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมีคุณสมบัติครบถวน

ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม "กิจการรวมคา" สวน

คุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงาน

กอสรางของกิจการรวมคาท่ีเขาประกวดราคาได

                     (๒) กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคลท่ีเขารวมคาทุก

รายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแตในกรณีท่ีกิจการรวมคาไดมีขอ

ตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขา

เสนอราคากับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซ้ือจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานกอสรางของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงาน

กอสรางของกิจการรวมคาท่ียื่นขอเสนอได

                     ท้ังนี้ "กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียนเปน

นิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย

                 ๑๑. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
                      ๑๒. ผูย้ ื�นขอ้เสนอตอ้งมโีรงงานผสมแอสฟัลติกคอนกรีต หรือ ตอ้งมเีอกสารยนิยอมใหใ้ชผ้ลิตภัณฑ์
จากโรงงานผสมแอสฟัลติกคอนกรีตที�ไมใ่ช่ของผูย้ ื�นขอ้เสนอ
                      ๑๓. ตอ้งมสํีาเนาใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอตุสาหกรรมของผู ้
ย ื�นขอ้เสนอ หรือผูใ้หค้วามยนิยอมใชผ้ลิตภัณฑ ์ทั �งนี�ใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรม
โรงงานอตุสาหกรรมตอ้งไมห่มดอายุ ถูกสั�งพักใช ้หรือเพกิถอน
                       ๑๓. ตอ้งมแีผนที�แสดงที�ตั �งโรงงานผสมแอสฟัลติกคอนกรีตและเสน้ทางขนส่งจากโรงงานผสมถงึ
กึ�งกลางของโครงการกอ่สรา้ง โดยมรีะยะขนส่งไมเ่กนิ ๑๑๐ กโิลเมตร และตอ้งมกํีาลังการผลิต  (Rated Capacity) 
ไมน่อ้ยกว่า ๖๐ ตัน/ช.ม.
 

                ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันท่ี

๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

                ผูสนใจสามารถขอซ้ือเอกสารประกวดราคาดวยอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ ๒,๐๐๐.๐๐ บาท ผานทาง

ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสและชําระเงินผานทางธนาคาร ต้ังแตวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ถึงวันท่ี

๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ไดภายหลังจาก

ชําระเงินเปนท่ีเรียบรอยแลวจนถึงกอนวันเสนอราคา

                ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต www.jomsi.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ

สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐-๔๒๐๗-๐๕๐๒ ในวันและเวลาราชการ



                ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง

องคการบริหารสวนตําบลจอมศรี ผานทางอีเมล admin@jomsi.go.th หรือชองทางตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดภายใน

วันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ โดยองคการบริหารสวนตําบลจอมศรีจะช้ีแจงรายละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซต

www.jomsi.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ 
 
  ประกาศ ณ วันท่ี ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

 

 

 

 

 

 

 

(นายพีรพจน หม่ืนหาวงศ)

นายกองคการบริหารสวนตําบลจอมศรี

 

 

 
หมายเหตุ  ๑.ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนท่ี ๑ และเอกสารสวนท่ี ๒)

ในระบบ e-GP ไดต้ังแตวันท่ีซ้ือเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

                ๒.องคการบริหารสวนตําบลจอมศรี จะเรียกทําสัญญาก็ตอเม่ือไดรับโอนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เงินอุดหนุนสําหรับการกอสรง/ปรับปรุงซอมแซมถนนทางหวลงทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๓

แลวเทานั้น


