
ประกาศองค์การบริหารสวนตำบลปอนํ้าร้อน 

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อุทยานปอนํ้าร้อนควนแคงโดยปรับปรุงผิวจราจรแอสศ่ลท์ 

ติกคอนกรีตสายปอนํ้าร้อน ๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ่อนํ้าร้อน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑๒๐ เมตร หนา 

๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๕๐ เมตร หรือมีพื้นท่~น้อยกว่า ๑๐ ๑๐,๐๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารสวนตำบล 

ปอนํ้าร้อน อำเภอกันตัง จ งัหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ~กทรอนิกส์ (e-bidding) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อนํ้าร้อนีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างv~นาแหล่งท่อง 

เที่ยว อุทยานปอนํ้าร้อนควนแคงโดยปรับปรุงผิวจราจรแอสศ่ลท์ติกคอนกรีตสายปอนํ้าร้อน ๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลปอนํ้า 

V ๘. 2,/ V/ \ V ~ปฺ ๘ ็้ ~'1 I 

รอน ขนาดผวจราจรกวาง ๖ เมตร ยาว ๑,๑๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร เหลทางขางละ ๑.๕๐ เมตร หรอมv.,นทเม 

น้อยกว่า ๑๐,๐๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อนํ้าร้อน อำเภอกันตัง จ งัหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๗๓6ก,๘๔๖.๖๙ 

บาท(สี่ล้านเึ์่ดแสนสามหื่นสามพันแปดร้อยสี่สิบหกบาทหกสิบเก้าสตางค์) 

ผ้ ยูีนข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ด งัต่อไปนี้ 

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

๓. ไม่อย่ระหว่างเลิกกิจการ 

t/ 

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้~คราว 

เนีองจากเป็นผู้ทีไม่ฝานเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบ~ติงานของผู้ประกอบการตามระ~ ฐมนตรีว่าการกระทรวง 

การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรม~ญชีกลาง 

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวไนบัณูชีรายชี่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้~งานของหปวยงาน 

ของรั~นระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรม~ญชีกลาง ซึง๋รวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้ 

จ ดัการ ผ้บูริหาร ผ้มูีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

๖. มี คณสมบัติและ'ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัด~อจัดจ้างและการบริหาร 

พ สัดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอน่กส์ดังกล่าว 

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหาร 

ส่วนตำบลปอนํ้าร้อน ณ ว นัประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการ 

แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเ์กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

~. ไม่เป็นผู~ด้รับเอกสิท~หรือความคุ้มกัน ซึ่ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขี้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อ 

เสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิท~และความคุ้มกันเo~นว่านั้น 

๑๐. ผ้ยูืน่ข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่ 

น้อยกว่า ๒,๓๖๖,~~๒๓.๓๕ บาท (สองล้านสามแสนหกหมืนหกพันเก้าร้อยฮสิบสามบาทสาม~บห้าสตางค์) และเป็น 

ผลงานที่เป็นคู่สัณูญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่องคํ่การบริหารส่วนตำบลปอนํ้าร้อนเชื่อถือ 



๑๑. ผ้ ยูืน่ข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ ''กิจการร่วมค้า'' ต้องมีคุณสมบ~ติ ด งันี้ 

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนด~เห้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนี่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมี 

การกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิง่ของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เฃ้าร่วมค้าหลัก 

มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย 

กรณีทีข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ 

ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าทียีนข้อเสนอ 

สำหรับข้อตกลงฯ ทีไ่ม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผ้เูข้ๅร่วมค้าทุกรายจะ 

ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไวไนเอกสารเชิญชวน 

๑๒. ผ้ ยูืน่oข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอoกส์ (Electronic 

Government Procurement : e - GP) ของกรมปัญชีกลาง 

๑๓. กรณืเรงงานผสมแอสฬลต์คอนกรีต ผ้ยูืน่ข้อเสนอต้องมีคุณสมบัติ ~นี้ 

๑๓.๑ ผ้ยูืน่ข้อเสนอต้องมีโรงงานผสมแอสศ่ลต์คอนกรีต หรือ ต้องมีเอกสารยินยอมให~ผลิตภัณฑ์ 

จากโรงงานผสมแอสฬลต์คอนกีตี่ไมใช่ของผู้ยื่นข้อเสนอ (รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่กำหนด ตามฃ้อ ๑~ท.อ่) 

๑๓.๒ ต้องมีสำเนาใบอนุณาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ของผู้ยีนข้อเสนอหรือผูไห้ความยินยอมใช้ผลิตภัณฑ์~งนื้เบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (เ (แบบ ร.ง.๔) จากกรม 

โรงงานอุตสาหกรรมต้องไม่หมดอายุ ถู กสั่งพักใช้ หรือเพิกถอน 

๑๓.๓ กรณีไม่มฯฺบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมให~ 

หนังสือรับรองการตั้งหน่วยงานผลิตแอสศ่ลต์คอนกรีตสำหรับหน่วยงานก่อสร้าง จากหน่วยงานในสังกัดกรมโรงงาน 

อุตสาหกรรมแทน ของผู้ยื่นข้อเสนอ หรือ ฝ เัห้ความยินยอมใช้ผลิตภัณฑ์ ทั ง้นี้ หนังสือรับรองดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ 

ถูกยกเลิก หรือเพิกถอน 

๑๓.๔ ต้องมีแผนที่แสด่ งโรงงานผสมแอสศ่ลต์คอนกรีตและเส้นทางขนส่งจากโรงงานผสมถึง 

กึง่กลางของโครงการก่อสร้าง โดยมีระยะทางขนส่งไม่เกิน ๘๐ กิโลเมตร (โดยความเห็นชอบของหัวหน้าหน่วยงานของ 

ร ฐั ให้ถือปฏิบัติตาม มทถ.๒๓๐-๒๕๖๒ มาตรฐานงานแอสฬลต์คอนกรีต) 

๑๓.๕ กรณี~รงงานผสมแอสศ่ลต์คอนกรีตแบบเคลีอนที (Mobile Asphalt Concrete Plant) 

ดำเนินการตามข้อ ๑๓.๑ และข้อ ๑๓.๒ 

๑๓.๖ หนังสือเรื่องแจ้งยืนยันการให้ความยินยอมใหฦ้ใช้ผลิตภัณฑ์ของโรงงานผสมแอสศ่ลต์คอนกรีต 

(ตามรายละเียดหนังสือเรื่องแจ้งยืนยันการให้ความยินยอมให~ผลีตภัณฑ์ของโรงงานผสมแอสศ่ลต์คอนกรีตที่แนบ) 

ผ้ ยูืน่ข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ 

๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 

ผ้สูนใจสามารถขอซิอเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทาง 

ระบบจัดซื้อจัด้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธน งแต่ันที๔มีนาคม๒๕๖๕ถึงวันที๑๑ 

มีนาคม ๒๕๖๕ โดยดาวนโหลดเอกสารฝานทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงิน 

เป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา 

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

หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๕๒๙๒๐๐๐ ในวันและเวลาราชการ 

ผ้สูน์เจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง 



องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อนํ้าร้อน ฝานทางอีเมล์ admin@bornamron.go.th หรือช่องทางตามที่กรม~ญชีกลาง 

กำหนดภายในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อนํ้าร้อนจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวฝานทาง 

เว็บไชต์ www.bornamron.go.th และ ~.gprocurement.go.th ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ 

ประกาศ ณ ว นัที ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ 

(นายเอนก ปรืชา) 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอนํ้าร้อน 

หมายเหตุ ผ้ปูระกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนศ ๒) 

ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 


