
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอนํ้าร้อน 

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสศ่ลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ตง.ถ.๖๓-๐๒๖ บาน~ 

เหร่ หมู่ที่ ๖ ตำบลปอนํ้าร้อน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๑๑๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื น้ที่ ๕,๕๙๐ ตารางเมตร 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อนํ้าร้อน อำเภอกันตัง จ งัหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อนํ~าร้อน มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้าง 

ถนนแอสฬลท์ติกคอนกรีต รัสสายทาง ตง.ถ.๖๓-๐๒๖ บ้านสิเหร่ หมู่ที่ ๖ ตำบลปอนํ้าร้อน กว้าง ๕ เมตร ยาว 

๑,๑๑๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื น้ที่ ๕,๕๙๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปอนํ้าร้อน อำเภอกันตัง จ งัหวัด 

ตรัง ด ว้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้ง 

สิน้ ๓,๕๙๗,๒๘๑.๐๗ บาท (สามล้านห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดฬนสองร้อยแปดสิบเอ็ดบาทเจ็ดสตางค์) 

ผ้ยูืน่ข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ด งัต่อไปนี้ 

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

๓. ไม่อย่ระหว่างเลิกกิจการ 
<u 

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ฝานเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรม~ญชีกลาง 

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชิ่อไวไนบัณูชีรายชี่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้~งานของหน่วยงาน 

ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึง่รวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้ 

จ ดัการ ผ้บูริหาร ผ้มูีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคค~ นด้วย 

๖_ มี คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 

พ สัดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหาร 

ส่วนตำบลปอนํ้าร้อน ณ ว นัประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอัน่เป็นการขัดขวางการ 

แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

๙. ไม่เป็นผูได้รับเอกสิท~หรือความคุ้มกัน ซึ่ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อ 

เสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิท~และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

๑๐. ผ้ ยูืน่ข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่ 
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นอยกวา ๑,๗๙๕,๕๐๐.๐๐ บาท (หนงลานเจดแสนเกาหมนหาพนหารอยบาทถวน) และเปนผลงานทเปนคูสญญา 

โดยตรงกับ่หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอก~ชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน์ํ้าร้อนเชื่อถือ 

๑๑. ผ้ ยูืน่ข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า'' ต้องมีคุณสมบัติ ด งันี้ 

กรณี~อตกลงฯ กํกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหีงเป็นผู้เฃ้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมี 



การกำหนดสัดส่วนหน้าที และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิงของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลัก 

มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย 

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ 

ผลงานของผ้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ 9J 
สำหรับข้อตกลงฯ ทีไ่ม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผ้เูข้าร่วมค้าทุกรายจะ 

ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กิาหนดไวไนเอกสารเชิณูชวน 

๑๒. ผ้ ยูืน่ข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Government Procurement : e - GP) ของกรม~ญชีกลาง 

๑๓. กรณีโรงงานผสมแอสฬลต์คอนกรีต ผ้ ยูืน่ข้อเสนอต้องมีคุณสมบัติ ด งันี้ 

๑๓.๑ ผ้ยูืน่ข้อเสนอต้องมีโรงงานผสมแอสฬลต์คอนกรีต หรือ ต้องมีเอกสารยินยอมให~ช้ผลิตภัณฑ์ 

จากโรงงานผสมแอสศ่ลต์คอนกรีตที่ไม่ใช่ของผู้ยื่นข้อเสนอ (รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่กำหนด ตามข้อ ๑๓.๖) 

๑๓.๒ ต้องมีสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ของผู้ยื่นข้อเสนอหรือฝัเห้ความยินยอมใช้ผลิตภัณฑ์ ทั ง้น~บอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรม 

โรงงานอุตสาหกรรมต้องไม่หมดอายุ ถู กสั่งพักใช้ หรือเพิกถอน 

๑๓.๓ กรณีไม่มืเบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมใหไซ้ 

หนังสือรับรองการตั้งหน่วยงานผลิตแอสฬลต์คอนกรีตสิาหรับหน่วยงานก่อสร้าง จากหน่วยง~ งกัดกรมโรงงาน 

อุตสาหกรรมแทน ของผู้ยื่นข้อเสนอ หรือ ผไูห้ความยินยอมใช้ผลิตภัณฑ์ ทั ง้นี้ ห~งสือรับรองดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ 

ถูกยกเลิก หรือเพิกถอน 

๑๓.๔ ต้องมีแผนที่แสดงที่ตั้งโรงงานผสมแอสศ่ลต์คอนกรีตและเส้นทางขนส่งจากโรงงานผสมถึง 

กึง่กลางของโครงการก่อสร้าง โดยมีระยะทางขนส่งไม่เกิน ๘๐ กิโลเมตร (โดยความเห็นชอบของหัวหน้าหน่วยงานของ 

ร ฐั ให้ถือปฏิบัติตาม มทถ.๒๓๐-๒๕๖๒ มาตรฐานงานแอสฟิลต์คอนกรีต) 

๑๓.๕ กร~รงงานผสมแอสฟิลต์คอนกรีตแบบเคลื่อนที่ (Mobi~e Asphalt Concrete Plant) 

ดำเนินการตามฃ้อ ๑๓.๑ และข้อ ๑๓.๒ 

๑๓.๖ หนังสือเรื่องแจ้งยืนยันการให้ความยินยอมให~ผลิตภัณฑ์ของโรงงานผสมแอสฬลต์คอนกรีต 

(ตามรายละเอียดหนังสือเรื่องแจ้งยืนยันการให้ความยินยอมให~ผลิตภัณฑ์ของโรงงานผสมแอสฬลต์คอนกรีตที่แนบ) 

ผ้ ยูืน่ข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 

  ระหว่างเวลา   น. ถึง   น. 

ผ้สูนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ฝานทาง 

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินฝานทางธนาคาร ตัง้แต่วันที่ ถึงวันที่ 

 โดยดาวนโหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงิน 

เป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา 

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

หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๕๒๙๒๐๐๐ ในวันและเวลาราชการ 

ผ้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง 

<U 

องค์การบริหารส่วนติาบลปอนํ้าร้อน ฝานทางอีเมล์ admin@bomamron.go.th หรือช่องทางตามที่กรม~ญชีกลาง 



กำหนดภายในวันที่ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลปอนํ้าร้อนจะชี้แจงรายละ เอียดดัง กล่าวฝานทาง 

เ~บไซ~~.bornamron.go.th แ และ ~.gprocurement.go.thใน~น~  

ประกาศ ณ ว นัที กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(นายเอนัก ปรีชา) 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอนํ้าร้อน 

หมายเหตุ ผ้ปูระกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที ๑ และเอกสารส่วนที ๒) 

ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันิ่เสนอราคา 


