( สาเนา )
ประกาศเทศบาลตาบลศรีธาตุ
เรื่ อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้ างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูทับด้ วยแอสฟัลท์ ติ
กคอนกรีต ถนนศรีสง่ าเมือง ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เทศบาลตาบลศรี ธาตุ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุ ง
ถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กโดยปูทบั ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรี ต ถนนศรี สง่าเมือง ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็ นเงิน
ทั้งสิ้น ๒,๘๗๐,๙๗๔.๗๒ บาท (สองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าร้อยเจ็ดสิบสี่บาทเจ็ดสิบสองสตางค์)
ผูย้ นื่ ข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยูร่ ะหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็ นบุคคลซึ่งอยูร่ ะหว่างถูกระงับการยืน่ ข้อเสนอหรื อทาสัญญากับ
หน่วยงานของรัฐไว้ชวั่ คราวเนื่องจากเป็ นผูท้ ี่ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของผูป้ ระกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง
กาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ ในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็ นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ ิ้งงานและได้แจ้งเวียน
ชื่อให้เป็ นผูท้ ิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผทู ้ ิ้งงานเป็ นหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ กรรมการ
ผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบาย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็ นนิติบุคคลผูม้ ีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว
๘. ไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูย้ นื่ ข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายืน่
ข้อเสนอให้แก่เทศบาลตาบลศรี ธาตุ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิทธิ์หรื อความคุม้ กัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผูย้ นื่ ข้อเสนอได้มีคาสัง่ ให้สละเอกสิทธิ์และความคุม้ กันเช่น

ว่านั้น
๑๐. ผูย้ นื่ ข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด
ราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่นอ้ ยกว่า ๑,๔๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสาม
หมื่นห้าพันบาทถ้วน) และเป็ นผลงานที่เป็ นคู่สญ
ั ญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ
หรื อหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลตาบลศรี ธาตุเชื่อถือ
๑๑. ผูย้ นื่ ข้อเสนอที่ยนื่ ข้อเสนอในรู ปแบบของ "กิจการร่ วมค้า" ต้องมี
คุณสมบัติ ดังนี้
กรณี ที่ขอ้ ตกลงฯ กาหนดให้ผเู ้ ข้าร่ วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็ นผูเ้ ข้าร่ วม
ค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกาหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบใน
ปริ มาณงาน สิ่งของ หรื อมูลค่าตามสัญญาของผูเ้ ข้าร่ วมค้าหลักมากกว่าผูเ้ ข้าร่ วมค้า
รายอื่นทุกราย
กรณี ที่ขอ้ ตกลงฯ กาหนดให้ผเู ้ ข้าร่ วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมค้า
หลัก กิจการร่ วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผูเ้ ข้าร่ วมค้าหลักรายเดียวเป็ นผลงานของ
กิจการร่ วมค้าที่ยนื่ ข้อเสนอ
สาหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กาหนดให้ผเู ้ ข้าร่ วมค้ารายใดเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมค้า
หลัก ผูเ้ ข้าร่ วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ใน
เอกสารเชิญชวน
๑๒. ผูย้ นื่ ข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
ผูย้ นื่ ข้อเสนอต้องยืน่ ข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ระหว่าง
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผูส้ นใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคา
ชุดละ ๑,๕๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และ
ชาระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วนั ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒ มีนาคม
๒๕๖๔ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชาระเงินเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผูส้ นใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรื อ
www.gprocurement.go.th หรื อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๒๓๘๒๔๘๘
ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.
๒๕๖๔
ศริ นยา จันพลา
(นางศริ นยา จันพลา)
ปลัดเทศบาล ปฏิบตั ิหน้าที่
นายกเทศมนตรี ตาบลศรี ธาตุ

หมายเหตุ ผูป้ ระกอบการสามารถจัดเตรี ยมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสาร
ส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ต้งั แต่วนั ที่ซ้ือเอกสารจนถึงวัน
เสนอราคา
สาเนาถูกต้อง
ปราณี วังไฉล
(นางปราณี วังไฉล)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ
ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
โดย นางปราณี วังไฉล หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓/๒๕๖๔

