
ประกาศองค์การบริหารสวนตำบลปอนํ้าร้อน 

เรีอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเทียว อุทยานบ่อนํ้าร้อนควนแคงโดยปรับปรุงผิวจราจรแอสศ่ลท์ 

ติกคอนกรีตสายบ่อนํ้าร้อน ๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลปอนํ้าร้อน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๕๑๕ เมตร หนา 

๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๕๐ เมตร หรือมีใ~นท~ม่น้อยกว่า ๑๓,๗๖๕ ตารางเมตร องค์การบริหารสวนตำบล 

ปอนํ้าร้อน อำเภอกันตัง จ งัหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

องค์การบริหารส่วนตำบลปอนํ้าร้อน มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง<~นาแหล่งท่อง 

เที่ยว อุทยานปอนํ้าร้อนควนแคงโดยปรับปรุงผิวจราจรแอสศ่ลท์ติกคอนกรีตสายบ่อนํ้าร้อน ๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ่อนํ้า 

ร้อน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๕๑๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๕๐ เมตร หรือมี~นท่~ม่ 

น้อยกว่า ๑๓,๗๖๕ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปอนํ้าร้อน อำเภอกันตัง จ งัหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคา 

อิ เล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราค',ค~งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๖, ๖,๔๗๐,๗๘๐.๔๖ 

บาท (หกล้านสีแสนเจ็ดหมีนเจ็ดร้อยแปดสิบบาทสี่สิบหกสตางค์) 

~ยีนข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ด งัต่อไปนี้ 

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

๓. ไม่อย่ระหว่างเลิกกิจการ 
บ 

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 

เนีองจากเป็นผู้ที่ไม่ฝานเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

การคลังกำหนดตามทีประกาศเผยแ~~รในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรม~ญชีกลาง 

๕. ไม่เป็นบุคคลซี่งถูกระบุชีอไวไนบัญชีรายชีอผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชีอให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน 

ของรั~นระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรม~ณชีกล๐ง ซึง่รวมถึงนิติบคคลที่ผ้ทิ่ง่งานเป็นห้นส่วน~จัดการ กรรมการผ้ 
.,, ., q ่ ฉ  ฺ บ บ 

จ ดัการ ้บริหาร ผ้มูีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคล นด้วย 

๖. มี คุณสมบัติและไม่มีลักษณะตัองห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 

พ สัดุภาครัฐกำหนดในรา6ชกิจจานุเบกษา 

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหาร 

ส่วนตำบลปอนํ้าร้อน ณ ว นัประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขํด่ฃวางการ 

แข่ง นราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

๙. ไม่เป็นผูได้รับเอกสิท~หรือความคุ้มกัน ซึ่ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อ 

เสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิท~และควๅมคุ้มกันเช่นว่านั้น 

๑๐. เป็นผู้ประกอบการี่~นทะเบียนงานก่อลร้าง สา สาขางานก่อสร้างทาง ไม่น้อยกว่าชั้น ๖ ประเภท 

หลักเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบั่เฉพาะไว้กับกรมบัณูชีกลาง 

๑๑.ผ้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงาน~ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่ 

จ., 

น้อยกว่า ๓,๑๐๖,๕๐๐.๐๐ บาท (สามล้านหนี่งแสนหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ 



หน่วยงานของรัฐ ใ~รือหน่วยงานเอกขนที่องค์การบริหารส่วนตำบลปอนํ้าร้อนเชื่อถือ 

๑๒. ผ้ยูืน่ข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ ''กิจการรฺ~วมค้า'' ต้องมีคุณสมบัติ ด งันี้ 

กรณีที่~อตกลงฯ กำ กำหนดให้ผู่เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมี 

การกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิง่ของ หรือมูล~าตามสัณูญาของผู้เข้าร่วมค้าหลัก 

มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย 

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนี่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใซ้ 

ผลงานของผู้เข้าร่วมคัาหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ 

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เฃ้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้ๅร่วมค้าหลัก ผ้เูข้าร่วมค้าหลักจะต้อง 

เป็นผู้ประกอบการ~~ทะเบียนไว้กับกรมบัณูีกลางในส่วน6ของผู้เ.~าร่วมค้าที่ไม~ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะเป็นผู้ประกอบ 

การที่~ทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ก~ด้ 

สำหรับข้อตกลงฯ ทีไ่ม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผ้เูข้าร่วมค้าทุกรายจะ 

ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน 

๑๓. ผ้~ูนข้อเสนอต้องลงทะเบียนไนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนีกส์ (E~ectronic 

Govemment Procurement : e - GP) ของกรม~ญชีกลาง 

๑๔. กรณ~รงงานผสมแอสศ่ลต์คอนกรีต ผ้ยูืน่ข้อเสนอต้องมีคณสมบัติ ด งันี้ 

๑๔.๑ ผ้ยูืน่ข้อเสนอต้องมีโรงงานผสมแอสฬลต์คอนกรีต หรือ ต้องมีเอกสารยินยอมใหไช้ผลิตภัณฑ์ 

จากโรงงานผสมแอสศ่ลต์คอนกรีตท่~ม่ใซ่ของผู้ยื่นข้อเสนอ (รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่กำหนด ตามข้อ ๑๔.๖) 

๑๔.๒ ต้องมีสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของ 

ผ้ยูืน่ข้อเสนอหรือผูไห้ความยินยอมใช้ผลิตภัณฑ์ ~งนฯฺ้บอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (เ (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงาน 

อุตสาหกรรมต้องไม่หมดอายุ ถูกสั่ง~ หรือเพิกถอน 

๑๔.๓ กรณิ~ม่ฝัเบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมใหไช้ 

หนังสอรับรองการตั้งหน่วยงานผลิตแอสศ่ลต์คอนกรีตสำหรับหปวยงานก่อสร้าง จากหน่วยงานในสังกัดกรมโรงงาน 

อุตสาหกรรมแทน ของผู้ยีนข้อเสนอ หรือ ผไูห้ความยินยอมใช้ผลิตภัณฑ์ ~งนี้ หนั หนังสือรับรองดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ 

ถูกยกเลิก หรือเพิกถอน 

๑๔.๔ ต้องมีแ~jนทีแสดงทีตั้งโรงงาน~jสมแอสศ่ลต์คอนกรีตและเส้นทางขนส่งจากโรงงานผสมถีง 

กึงกลางของโครงการก่อสร้าง โดยมีระยะทางขนส่งไม่เกิน ๘๐ กิโลเมตร (โดยความเห็นชอบของหัวหน้าหน่วยงานของ 

ร ฐั ให้ถือปฏิบัติตาม มทถ,๒๓๐-๒๕๖๒ มาตรฐานงานแอสศ่ลต์คอนกรีต~ 1 1 
๑๔.๕ กร~รงงานผสมแอสศ่ลต์คอนกรีตแบบเคลือนที (Mobile Asphalt Concrete Plant) 

ดำเนินการตามข้อ ๑๔.๑ และข้อ ๑๔.๒ 

๑๔.๖ หนังสือเรีองแจ้งยืนยันการให้ความยินยอมใหไช้~~ลิตภัณฑ์ของโรงงานผสมแอสศ่ลต์คอนกรีต 

(ตามรายละเอียดหนังสือเรีองแจ้งยืนยันการให้ความยินยอมใหไช้ผลิตภัณฑ์ของโรงงานผสมแอสศ่ลต์คอนกรีตที่แนบ) 

ผ้ ยูืน่ข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเ~กทรอนิกส์ในวันที่ 

๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถีง ๑๖,๓๐ น. 

ผ้สูนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเ.~กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทาง 

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั ง้แต่วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ถีงวันที่ ๑๘ 

มีนาคม ๒๕๖๕ โดยดาวนโหลดเอกสารผ่านทางระบบจัด~~อจัดจ้างภาครัฐดััวยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายห~งจากชํๅระเงิน 

เป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา 



ผ้สูนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.bornamron.go.th หรือ www.gprocurement.go.th 

หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๕๒๙๒๐๐๐ ในวันและเวลาราชการ 

ผ้สูนใจต้องการทราบรายละเอียดเใขิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมา~ง 

องค์การบริหารส่วนตำบลปอนํ้าร้อน ผ่านทางอีเมล์ admin@bomamron.go.th หรือช่องทางตามที่กรม~ญชีกลาง 

กำหนดภายในวันใส ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อนํ้าร้อนจะ~แจงรายละเอียดดังกล่าวฝานทาง 

เ~บไซ~ ww www.bornamron.go.th และ www.gprocurement.go.th ใน~น~ ๑๕ ~ ๑๕ ~นาคม ๒๕๖๕ 

ประกาศ ณ ว นัที ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ 

(นายเbนก ปรีชา) 

V นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอนำร้อน 

หมายเหตุ ผู้
ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) 

ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่~เอกสารจนถึงวันเสนอราคา 


