ประกาศองค์ การบริ หารส่ วนตาบลป่ าสัก
เรื่อง ประกวดราคาจ้ างก่ อสร้ างขยายไหล่ ทางคอนกรีตเสริมเหล็กบ้ านแม่ คาเกษตร หมู่ท่ ี ๑
ด้ วยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
องค์การบริหารส่วนตาบลป่ าสัก มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้ างก่อสร้ างขยายไหล่ทางคอนกรี ต
เสริมเหล็กบ้ านแม่คาเกษตร หมูท่ ี่ ๑ ขยายไหล่ทางถนน คสล. กว้ าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕
เมตร รวมความยาวทังหมดยาวไม่
้
น้อยกว่า ๕๓๐.๐๐ เมตร หรื อมีพื ้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๓๐.๐๐ ตร.ม. พร้ อมป้าย
โครงการจานวน ๑ ป้าย ตามรูปแบบรายการที่ องค์การบริ หารส่วนตาบลป่ าสัก กาหนด ด้ วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้ างในการประกวดราคาครัง้ นี ้เป็ นเงิน
ทังสิ
้ ้น ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้ วน)
ผู้ยนื่ ข้ อเสนอจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี ้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็ นบุคคลซึง่ อยูร่ ะหว่างถูกระงับการยื่นข้ อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ ชวั่ คราว
เนื่องจากเป็ นผู้ทไี่ ม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญ ชีกลาง
๕. ไม่เป็ นบุคคลซึง่ ถูกระบุชื่อไว้ ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ ้งงานและได้ แจ้ งเวียนชื่อให้ เป็ นผู้ทิ ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึง่ รวมถึงนิติบคุ คลที่ผ้ ทู ิ ้งงานเป็ นหุ้นส่วนผู้จดั การ กรรมการ
ผู้จดั การ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบคุ คลนันด้
้ วย
๖. มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื ้อจัดจ้ างและการบริ หาร
พัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็ นบุคคลธรรมดาหรือนิติบคุ คลผู้มีอาชีพรับจ้ างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
๘. ไม่เป็ นผู้มผี ลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้ อเสนอราคารายอื่นที่เข้ ายื่นข้ อเสนอให้ แก่ องค์การบริ หารส่วน
ตาบลป่ าสัก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็ นผู้กระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็ นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี ้
๙. ไม่เป็ นผู้ได้ รับเอกสิทธิ์หรื อความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ ้นศาลไทย เว้ นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้ อเสนอได้ มีคาสัง่ ให้ สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านัน้
๑๐. ผู้ยนื่ ข้ อเสนอต้ องมีผลงานก่อสร้ างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้ างก่อสร้ างในวงเงินไม่
น้ อยกว่า ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้ วน) และเป็ นผลงานที่เป็ นคู่สญ
ั ญาโดยตรงกับหน่วยงาน
ของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริ หารส่วนตาบลป่ าสักเชื่อถือ
ผู้ยื่นข้ อเสนอ...

-๒ผู้ยื่นข้ อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่ วมค้ า" ต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
(๑) กรณีทกี่ ิจการร่ วมค้ าได้ จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลใหม่ กิจการร่ วมค้ าจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้ เสนอราคาในนาม "กิจการร่ วมค้ า" ส่วน
คุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้ าง กิจการร่ วมค้ าดังกล่าวสามารถนาผลงานก่อสร้ างของผู้เข้ าร่วมค้ ามาใช้ แสดงเป็ น
ผลงานก่อสร้ างของกิจการร่วมค้ าที่เข้ าประกวดราคาได้
(๒) กรณีทกี่ ิจการร่ วมค้ าไม่ได้ จดทะเบียนเป็ นนิตบิ คุ คลใหม่ นิติบคุ คลแต่ละนิติบคุ คลที่เข้ าร่ วมค้ าทุก
รายจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามเงือ่ นไขที่กาหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคา เว้ นแต่ในกรณีที่กจิ การร่ วมค้ าได้ มี
ข้ อตกลงระหว่างผู้เข้ าร่ วมค้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรกาหนดให้ ผ้ เู ข้ าร่วมค้ ารายใดรายหนึ่งเป็ นผู้รับผิดชอบหลักในการ
เข้ าเสนอราคากับหน่วยงานของรัช และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้ อมการยื่นข้ อเสนอประกวดราคาทางระบบ
จัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่ วมค้ านันสามารถใช้
้
ผลงานก่อสร้ างของผู้เข้ าร่ วมค้ าหลักรายเดียว
เป็ นผลงานก่อสร้ างของกิจการร่ วมค้ าที่ยื่นข้ อเสนอได้
ทังนี
้ ้ "กิจการร่ วมค้ าที่จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้ าที่จดทะเบียนเป็ น
นิติบคุ คลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
๑๑. ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๒. ผู้ยนื่ ข้ อเสนอซึง่ ได้ รับคัดเลือกเป็ นคู่สญ
ั ญาต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามทีค่ ณะกรรมการ ป.ป.ช.
กาหนด
๑๓. ผู้ยนื่ ข้ อเสนอต้ องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
ไม่ถกู ต้ องครบถ้ วนในสาระสาคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
๑๔. ผู้ยนื่ ข้ อเสนอซึง่ ได้ รับคัดเลือกเป็ นคู่สญ
ั ญาต้ องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้ นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครัง้ ซึง่ มีมลู ค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคูส่ ญ
ั ญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กาหนด
ผู้ยนื่ ข้ อเสนอต้ องยื่นข้ อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๘
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถขอซื ้อเอกสารประกวดราคาด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒๐๐.๐๐ บาท ผ่านทาง
ระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์และชาระเงินผ่านทางธนาคาร ตังแต่
้ วนั ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่
๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ ภายหลัง
จากชาระเงินเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถ...

-๓ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ที่เว็บไซต์ pasak.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถาม
ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓ ๙๕๕๐๕๐ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายศุภสัณห์ วิริยะ)
นายกองค์การบริ หารส่วนตาบลป่ าสัก

ประกาศองค์ การบริ หารส่ วนตาบลป่ าสัก
เรื่อง ประกวดราคาจ้ างก่ อสร้ างถนนคอนกรีตเสริ มเหล็กรอบฌาปนสถานบ้ านป่ าแดด หมู่ท่ ี ๔
ด้ วยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
องค์การบริหารส่วนตาบลป่ าสัก มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้ างก่อสร้ างถนนคอนกรี ตเสริมเหล็ก
รอบฌาปนสถานบ้ านป่ าแดด หมู่ที่ ๔ สายทางรอบฌาปนสถานหมู่บ้าน ถนน คสล.กว้ าง ๔.๐๐ เมตร ยาว
๘๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรื อพื ้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๔.๐๐ ตร.ม. พร้ อมป้ายโครงการจานวน ๑ ป้าย ตาม
รูปแบบรายการที่ องค์การบริ หารส่วนตาบลป่ าสัก กาหนด ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคา
กลางของงานก่อสร้ างในการประกวดราคาครัง้ นี ้เป็ นเงินทังสิ
้ ้น ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้ วน)
ผู้ยนื่ ข้ อเสนอจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี ้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็ นบุคคลซึง่ อยูร่ ะหว่างถูกระงับการยื่นข้ อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ ชวั่ คราว
เนื่องจากเป็ นผู้ทไี่ ม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญ ชีกลาง
๕. ไม่เป็ นบุคคลซึง่ ถูกระบุชื่อไว้ ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ ้งงานและได้ แจ้ งเวียนชื่อให้ เป็ นผู้ทิ ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึง่ รวมถึงนิติบคุ คลที่ผ้ ทู ิ ้งงานเป็ นหุ้นส่วน
ผู้จดั การ กรรมการผู้จดั การ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบคุ คลนันด้
้ วย
๖. มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื ้อจัดจ้ างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็ นบุคคลธรรมดาหรือนิติบคุ คลผู้มีอาชีพรับจ้ างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
๘. ไม่เป็ นผู้มผี ลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้ อเสนอราคารายอื่นที่เข้ ายื่นข้ อเสนอให้ แก่ องค์การบริ หาร
ส่วนตาบลป่ าสัก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็ นผู้กระทาการอันเป็ นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี ้
๙. ไม่เป็ นผู้ได้ รับเอกสิทธิ์หรื อความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ ้นศาลไทย เว้ นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้ อเสนอได้ มีคาสัง่ ให้ สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านัน้
๑๐. ผู้ยนื่ ข้ อเสนอต้ องมีผลงานก่อสร้ างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้ างก่อสร้ างในวงเงินไม่
น้ อยกว่า ๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้ วน) และเป็ นผลงานที่เป็ นคู่สญ
ั ญาโดยตรงกับหน่วยงานของ
รัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริ หารส่วนตาบลป่ าสักเชื่อถือ
ผู้ยนื่ ข้ อเสนอ...

-๒ผู้ยื่นข้ อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่ วมค้ า" ต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
(๑) กรณีทกี่ ิจการร่ วมค้ าได้ จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลใหม่ กิจการร่ วมค้ าจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้ เสนอราคาในนาม "กิจการร่ วมค้ า" ส่วน
คุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้ าง กิจการร่ วมค้ าดังกล่าวสามารถนาผลงานก่อสร้ างของผู้เข้ าร่วมค้ ามาใช้ แสดงเป็ น
ผลงานก่อสร้ างของกิจการร่วมค้ าที่เข้ าประกวดราคาได้
(๒) กรณีทกี่ ิจการร่ วมค้ าไม่ได้ จดทะเบียนเป็ นนิตบิ คุ คลใหม่ นิติบคุ คลแต่ละนิติบคุ คลที่เข้ าร่ วมค้ า
ทุกรายจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามเงือ่ นไขที่กาหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคา เว้ นแต่ในกรณีที่กจิ การร่ วมค้ า
ได้ มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้ าร่วมค้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรกาหนดให้ ผ้ เู ข้ าร่วมค้ ารายใดรายหนึ่งเป็ นผู้รับผิดชอบหลัก
ในการเข้ าเสนอราคากับหน่วยงานของรัช และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้ อมการยืน่ ข้ อเสนอประกวดราคาทาง
ระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่ วมค้ านันสามารถใช้
้
ผลงานก่อสร้ างของผู้เข้ าร่วมค้ าหลักราย
เดียวเป็ นผลงานก่อสร้ างของกิจการร่ วมค้ าที่ยื่นข้ อเสนอได้
ทังนี
้ ้ "กิจการร่ วมค้ าที่จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้ าที่จดทะเบียนเป็ น
นิติบคุ คลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
๑๑. ผู้ยนื่ ข้ อเสนอต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๒. ผู้ยื่นข้ อเสนอซึง่ ได้ รับคัดเลือกเป็ นคูส่ ญ
ั ญาต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามทีค่ ณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
๑๓. ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผู้ไม่ แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
ไม่ถกู ต้ องครบถ้ วนในสาระสาคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
๑๔. ผู้ยื่นข้ อเสนอซึง่ ได้ รับคัดเลือกเป็ นคูส่ ญ
ั ญาต้ องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้ นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครัง้ ซึง่ มีมลู ค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคูส่ ญ
ั ญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กาหนด
ผู้ยนื่ ข้ อเสนอต้ องยื่นข้ อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๘
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถขอซื ้อเอกสารประกวดราคาด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒๐๐.๐๐ บาท ผ่านทาง
ระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์และชาระเงินผ่านทางธนาคาร ตังแต่
้ วนั ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง
วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้
ภายหลังจากชาระเงินเป็ นที่เรียบร้ อยแล้ วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถ...
-๓-

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ที่เว็บไซต์ pasak.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถาม
ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓ ๙๕๕๐๕๐ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายศุภสัณห์ วิริยะ)
นายกองค์การบริ หารส่วนตาบลป่ าสัก
ให้ ข้อคิดเห็น [L1]:
ให้ ข้อคิดเห็น [L2R1]:

ประกาศองค์ การบริ หารส่ วนตาบลป่ าสัก
เรื่อง ประกวดราคาจ้ างก่ อสร้ างถนนคอนกรีตเสริ มเหล็กบ้ านหนองบัวสด หมู่ท่ ี ๕ ด้ วยวิธปี ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
องค์การบริหารส่วนตาบลป่ าสัก มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้ างก่อสร้ างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้ านหนองบัวสด หมู่ที่ ๕ สายทางที่ ๑ ซอย ๙ ถนน คสล. กว้ าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือพื ้นทีไ่ ม่น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ตร.ม. สายทางที่ ๒ ซอย ๘ เชื่อม ซอย ๙ ถนน คสล. กว้ าง ๔.๐๐ เมตร ยาว
๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรื อพื ้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตร.ม. พร้ อมป้ายโครงการ จานวน ๑ ป้าย ตาม
รูปแบบรายการทีอ่ งค์การบริ หารส่วนตาบลป่ าสัก กาหนด ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคา
กลางของงานก่อสร้ างในการประกวดราคาครัง้ นี ้เป็ นเงินทังสิ
้ ้น ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้ วน)
ผู้ยนื่ ข้ อเสนอจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี ้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็ นบุคคลซึง่ อยูร่ ะหว่างถูกระงับการยื่นข้ อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ ชวั่ คราว
เนื่องจากเป็ นผู้ทไี่ ม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญ ชีกลาง
๕. ไม่เป็ นบุคคลซึง่ ถูกระบุชื่อไว้ ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ ้งงานและได้ แจ้ งเวียนชื่อให้ เป็ นผู้ทิ ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึง่ รวมถึงนิติบคุ คลที่ผ้ ทู ิ ้งงานเป็ นหุ้นส่วน
ผู้จดั การ กรรมการผู้จดั การ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบคุ คลนันด้
้ วย
๖. มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื ้อจัดจ้ างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็ นบุคคลธรรมดาหรือนิติบคุ คลผู้มีอาชีพรับจ้ างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
๘. ไม่เป็ นผู้มผี ลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้ อเสนอราคารายอื่นที่เข้ ายื่นข้ อเสนอให้ แก่ องค์การบริ หาร
ส่วนตาบลป่ าสัก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็ นผู้กระทาการอันเป็ นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี ้
๙. ไม่เป็ นผู้ได้ รับเอกสิทธิ์หรื อความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ ้นศาลไทย เว้ นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้ อเสนอได้ มีคาสัง่ ให้ สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านัน้
๑๐. ผู้ยนื่ ข้ อเสนอต้ องมีผลงานก่อสร้ างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้ างก่อสร้ างในวงเงินไม่
น้ อยกว่า ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้ วน) และเป็ นผลงานที่เป็ นคู่สญ
ั ญาโดยตรงกับหน่วยงาน
ของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริ หารส่วนตาบลป่ าสักเชื่อถือ
ผู้ยื่นข้ อเสนอ...

-๒ผู้ยื่นข้ อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่ วมค้ า" ต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
(๑) กรณีทกี่ ิจการร่ วมค้ าได้ จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลใหม่ กิจ การร่ วมค้ าจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้ เสนอราคาในนาม "กิจการร่ วมค้ า" ส่วน
คุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้ าง กิจการร่ วมค้ าดังกล่าวสามารถนาผลงานก่อสร้ างของผู้เข้ าร่วมค้ ามาใช้ แสดงเป็ น
ผลงานก่อสร้ างของกิจการร่วมค้ าที่เข้ าประกวดราคาได้
(๒) กรณีทกี่ ิจการร่ วมค้ าไม่ได้ จดทะเบียนเป็ นนิตบิ คุ คลใหม่ นิติบคุ คลแต่ละนิติบคุ คลที่เข้ าร่ วมค้ า
ทุกรายจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามเงือ่ นไขที่กาหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคา เว้ นแต่ในกรณีที่กจิ การร่ วมค้ า
ได้ มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้ าร่วมค้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรกาหนดให้ ผ้ เู ข้ าร่วมค้ ารายใดรายหนึ่งเป็ นผู้รับผิดชอบหลัก
ในการเข้ าเสนอราคากับหน่วยงานของรัช และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้ อมการยืน่ ข้ อเสนอประกวดราคาทาง
ระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่ วมค้ านันสามารถใช้
้
ผลงานก่อสร้ างของผู้เข้ าร่วมค้ าหลักราย
เดียวเป็ นผลงานก่อสร้ างของกิจการร่ วมค้ าที่ยื่นข้ อเสนอได้
ทังนี
้ ้ "กิจการร่ วมค้ าที่จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้ าที่จดทะเบียนเป็ น
นิติบคุ คลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
๑๑. ผู้ยนื่ ข้ อเสนอต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๒. ผู้ยื่นข้ อเสนอซึง่ ได้ รับคัดเลือกเป็ นคูส่ ญ
ั ญาต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามทีค่ ณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
๑๓. ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
ไม่ถกู ต้ องครบถ้ วนในสาระสาคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
๑๔. ผู้ยื่นข้ อเสนอซึง่ ได้ รับคัดเลือกเป็ นคูส่ ญ
ั ญาต้ องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้ นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครัง้ ซึง่ มีมลู ค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคูส่ ญ
ั ญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กาหนด
ผู้ยนื่ ข้ อเสนอต้ องยื่นข้ อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๘
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถขอซื ้อเอกสารประกวดราคาด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒๐๐.๐๐ บาท ผ่านทาง
ระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์และชาระเงินผ่านทางธนาคาร ตังแต่
้ วนั ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง
วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้
ภายหลังจากชาระเงินเป็ นที่เรียบร้ อยแล้ วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถ...

-๓ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ที่เว็บไซต์ pasak.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถาม
ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓ ๙๕๕๐๕๐ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายศุภสัณห์ วิริยะ)
นายกองค์การบริ หารส่วนตาบลป่ าสัก

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่
๒) ในระบบ e-GP ได้ ตงแต่
ั ้ วนั ทีซ่ ื ้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

ประกาศองค์ การบริ หารส่ วนตาบลป่ าสัก
เรื่อง ประกวดราคาจ้ างก่ อสร้ างถนนคอนกรีตเสริ มเหล็กบ้ านดอยคา หมู่ท่ ี ๑๐ ด้ วยวิธปี ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
องค์การบริหารส่วนตาบลป่ าสัก มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้ างก่อสร้ างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้ านดอยคา หมูท่ ี่ ๑๐ สายทางไปวัดพระธาตุศรี เวียงคา ถนน คสล. กว้ าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร หรื อพื ้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๐.๐๐ ตร.ม. พร้ อมป้ายโครงการจานวน ๑ ป้าย ตามรูปแบบรายการที่
องค์การบริหารส่วนตาบลป่ าสัก กาหนด ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงาน
ก่อสร้ างในการประกวดราคาครัง้ นี ้เป็ นเงินทังสิ
้ ้น ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้ วน)
ผู้ยนื่ ข้ อเสนอจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี ้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็ นบุคคลซึง่ อยูร่ ะหว่างถูกระงับการยื่นข้ อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ ชวั่ คราว
เนื่องจากเป็ นผู้ทไี่ ม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญ ชีกลาง
๕. ไม่เป็ นบุคคลซึง่ ถูกระบุชื่อไว้ ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ ้งงานและได้ แจ้ งเวียนชื่อให้ เป็ นผู้ทิ ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึง่ รวมถึงนิติบคุ คลที่ผ้ ทู ิ ้งงานเป็ นหุ้นส่วน
ผู้จดั การ กรรมการผู้จดั การ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบคุ คลนันด้
้ วย
๖. มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื ้อจัดจ้ างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็ นบุคคลธรรมดาหรือนิติบคุ คลผู้มีอาชีพรับจ้ างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
๘. ไม่เป็ นผู้มผี ลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้ อเสนอราคารายอื่นที่เข้ ายื่นข้ อเสนอให้ แก่ องค์การบริ หาร
ส่วนตาบลป่ าสัก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็ นผู้กระทาการอันเป็ นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี ้
๙. ไม่เป็ นผู้ได้ รับเอกสิทธิ์หรื อความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ ้นศาลไทย เว้ นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้ อเสนอได้ มีคาสัง่ ให้ สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านัน้
๑๐. ผู้ยนื่ ข้ อเสนอต้ องมีผลงานก่อสร้ างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้ างก่อสร้ างในวงเงินไม่
น้ อยกว่า ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้ วน) และเป็ นผลงานที่เป็ นคู่สญ
ั ญาโดยตรงกับหน่วยงาน
ของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริ หารส่วนตาบลป่ าสักเชื่อถือ
ผู้ยนื่ ข้ อเสนอ...

-๒ผู้ยื่นข้ อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่ วมค้ า" ต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
(๑) กรณีทกี่ ิจการร่ วมค้ าได้ จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลใหม่ กิจการร่ วมค้ าจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้ เสนอราคาในนาม "กิจการร่ วมค้ า" ส่วน
คุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้ าง กิจการร่ วมค้ าดังกล่าวสามารถนาผลงานก่อสร้ างของผู้เข้ าร่วมค้ ามาใช้ แสดงเป็ น
ผลงานก่อสร้ างของกิจการร่วมค้ าที่เข้ าประกวดราคาได้
(๒) กรณีทกี่ ิจการร่ วมค้ าไม่ได้ จดทะเบียนเป็ นนิตบิ คุ คลใหม่ นิติบคุ คลแต่ละนิติบคุ คลที่เข้ าร่ วมค้ า
ทุกรายจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามเงือ่ นไขที่กาหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคา เว้ นแต่ในกรณีที่กจิ การร่ วมค้ า
ได้ มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้ าร่วมค้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรกาหนดให้ ผ้ เู ข้ าร่วมค้ ารายใดรายหนึ่งเป็ นผู้รับผิดชอบหลัก
ในการเข้ าเสนอราคากับหน่วยงานของรัช และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้ อมการยืน่ ข้ อเสนอประกวดราคาทาง
ระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่ วมค้ านันสามารถใช้
้
ผลงานก่อสร้ างของผู้เข้ าร่วมค้ าหลักราย
เดียวเป็ นผลงานก่อสร้ างของกิจการร่ วมค้ าที่ยื่นข้ อเสนอได้
ทังนี
้ ้ "กิจการร่ วมค้ าที่จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้ าที่จดทะเบียนเป็ น
นิติบคุ คลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
๑๑. ผู้ยนื่ ข้ อเสนอต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๒. ผู้ยื่นข้ อเสนอซึง่ ได้ รับคัดเลือกเป็ นคูส่ ญ
ั ญาต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามทีค่ ณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
๑๓. ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผู้ไม่ แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
ไม่ถกู ต้ องครบถ้ วนในสาระสาคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
๑๔. ผู้ยื่นข้ อเสนอซึง่ ได้ รับคัดเลือกเป็ นคูส่ ญ
ั ญาต้ องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้ นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครัง้ ซึง่ มีมลู ค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคูส่ ญ
ั ญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กาหนด
ผู้ยนื่ ข้ อเสนอต้ องยื่นข้ อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๘
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถขอซื ้อเอกสารประกวดราคาด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒๐๐.๐๐ บาท ผ่านทาง
ระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์และชาระเงินผ่านทางธนาคาร ตังแต่
้ วนั ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง
วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้
ภายหลังจากชาระเงินเป็ นที่เรียบร้ อยแล้ วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถ...

-๓-

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ที่เว็บไซต์ pasak.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถาม
ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓ ๙๕๕๐๕๐ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายศุภสัณห์ วิริยะ)
นายกองค์การบริ หารส่วนตาบลป่ าสัก

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่
๒) ในระบบ e-GP ได้ ตงแต่
ั ้ วนั ทีซ่ ื ้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

ประกาศองค์ การบริ หารส่ วนตาบลป่ าสัก
เรื่อง ประกวดราคาจ้ างก่ อสร้ างถนนคอนกรีตเสริ มเหล็กบ้ านป่ าสักน้ อย หมู่ท่ ี ๑๓ ด้ วยวิธปี ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
องค์การบริหารส่วนตาบลป่ าสัก มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้ างก่อสร้ างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้ านป่ าสักน้ อย หมู่ที่ ๑๓ สายทางซอยเสี ้ยวบ้ าน ถนน คสล.กว้ าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕
เมตร หรื อพื ้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๔.๐๐ ตร.ม. ตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนตาบลป่ าสัก กาหนด ด้ วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้ างในการประกวดราคาครัง้ นี ้เป็ นเงิน
ทังสิ
้ ้น ๗๗,๐๐๐.๐๐บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้ วน)
ผู้ยนื่ ข้ อเสนอจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี ้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็ นบุคคลซึง่ อยูร่ ะหว่างถูกระงับการยื่นข้ อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ ชวั่ คราว
เนื่องจากเป็ นผู้ทไี่ ม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญ ชีกลาง
๕. ไม่เป็ นบุคคลซึง่ ถูกระบุชื่อไว้ ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ ้งงานและได้ แจ้ งเวียนชื่อให้ เป็ นผู้ทิ ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึง่ รวมถึงนิติบคุ คลที่ผ้ ทู ิ ้งงานเป็ นหุ้นส่วน
ผู้จดั การ กรรมการผู้จดั การ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบคุ คลนันด้
้ วย
๖. มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื ้อจัดจ้ างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็ นบุคคลธรรมดาหรือนิติบคุ คลผู้มีอาชีพรับจ้ างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
๘. ไม่เป็ นผู้มผี ลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้ อเสนอราคารายอื่นที่เข้ ายื่นข้ อเสนอให้ แก่ องค์การบริ หาร
ส่วนตาบลป่ าสัก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็ นผู้กระทาการอันเป็ นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี ้
๙. ไม่เป็ นผู้ได้ รับเอกสิทธิ์หรื อความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ ้นศาลไทย เว้ นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้ อเสนอได้ มีคาสัง่ ให้ สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านัน้
๑๐. ผู้ยนื่ ข้ อเสนอต้ องมีผลงานก่อสร้ างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้ างก่อสร้ างในวงเงินไม่
น้ อยกว่า ๓๐,๘๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นแปดร้ อยบาทถ้ วน) และเป็ นผลงานที่เป็ นคู่สญ
ั ญาโดยตรงกับหน่วยงาน
ของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริ หารส่วนตาบลป่ าสักเชื่อถือ
ผู้ยื่นข้ อเสนอ...

-๒ผู้ยื่นข้ อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่ วมค้ า" ต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
(๑) กรณีทกี่ ิจการร่ วมค้ าได้ จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลใหม่ กิจการร่ วมค้ าจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้ เสนอราคาในนาม "กิจการร่ วมค้ า" ส่วน
คุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้ าง กิจการร่ วมค้ าดังกล่าวสามารถนาผลงานก่อสร้ างของผู้เข้ าร่วมค้ ามาใช้ แสดงเป็ น
ผลงานก่อสร้ างของกิจการร่วมค้ าที่เข้ าประกวดราคาได้
(๒) กรณีทกี่ ิจการร่ วมค้ าไม่ได้ จดทะเบียนเป็ นนิตบิ คุ คลใหม่ นิติบคุ คลแต่ละนิติบคุ คลที่เข้ าร่ วมค้ า
ทุกรายจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามเงือ่ นไขที่กาหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคา เว้ นแต่ในกรณีที่กจิ การร่ วมค้ า
ได้ มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้ าร่วมค้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรกาหนดให้ ผ้ เู ข้ าร่วมค้ ารายใดรายหนึ่งเป็ นผู้รับผิดชอบหลัก
ในการเข้ าเสนอราคากับหน่วยงานของรัช และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้ อมการยืน่ ข้ อเสนอประกวดราคาทาง
ระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่ วมค้ านันสามารถใช้
้
ผลงานก่อสร้ างของผู้เข้ าร่วมค้ าหลักราย
เดียวเป็ นผลงานก่อสร้ างของกิจการร่ วมค้ าที่ยื่นข้ อเสนอได้
ทังนี
้ ้ "กิจการร่ วมค้ าที่จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้ าที่จดทะเบียนเป็ น
นิติบคุ คลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
๑๑. ผู้ยนื่ ข้ อเสนอต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๒. ผู้ยื่นข้ อเสนอซึง่ ได้ รับคัดเลือกเป็ นคูส่ ญ
ั ญาต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามทีค่ ณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
๑๓. ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผู้ไม่ แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
ไม่ถกู ต้ องครบถ้ วนในสาระสาคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
๑๔. ผู้ยื่นข้ อเสนอซึง่ ได้ รับคัดเลือกเป็ นคูส่ ญ
ั ญาต้ องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้ นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครัง้ ซึง่ มีมลู ค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคูส่ ญ
ั ญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กาหนด
ผู้ยนื่ ข้ อเสนอต้ องยื่นข้ อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๘
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื ้อ
จัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ตงแต่
ั ้ วนั ที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถ...

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ที่เว็บไซต์ pasak.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถาม
ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓ ๙๕๕๐๕๐ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายศุภสัณห์ วิริยะ)
นายกองค์การบริ หารส่วนตาบลป่ าสัก

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่
๒) ในระบบ e-GP ได้ ตงแต่
ั ้ วนั ทีซ่ ื ้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

ประกาศองค์ การบริ หารส่ วนตาบลป่ าสัก
เรื่อง ประกวดราคาจ้ างก่ อสร้ างลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในฌาปนสถานบ้ านป่ าแดด หมู่ท่ ี ๔
ด้ วยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
องค์การบริหารส่วนตาบลป่ าสัก มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้ างก่อสร้ างลานคอนกรี ตเสริมเหล็ก
ภายในฌาปนสถานบ้ านป่ าแดด หมู่ที่ ๔ ขนาดโครงการเทลานคอนกรี ต หนา ๐.๑๐ เมตร มีพื ้นที่เทคอนกรี ตไม่
น้ อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตร.ม. พร้ อมป้ายโครงการจานวน ๑ ป้าย ตามรูปแบบรายการที่องค์การบริ หารส่วนตาบลป่ า
สัก กาหนด ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้ างในการประกวดราคาครัง้
นี ้เป็ นเงินทังสิ
้ ้น ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมืน่ บาทถ้ วน)
ผู้ยนื่ ข้ อเสนอจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี ้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็ นบุคคลซึง่ อยูร่ ะหว่างถูกระงับการยื่นข้ อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ ชวั่ คราว
เนื่องจากเป็ นผู้ทไี่ ม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญ ชีกลาง
๕. ไม่เป็ นบุคคลซึง่ ถูกระบุชื่อไว้ ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ ้งงานและได้ แจ้ งเวียนชื่อให้ เป็ นผู้ทิ ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึง่ รวมถึงนิติบคุ คลที่ผ้ ทู ิ ้งงานเป็ นหุ้นส่วน
ผู้จดั การ กรรมการผู้จดั การ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบคุ คลนันด้
้ วย
๖. มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื ้อจัดจ้ างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็ นบุคคลธรรมดาหรือนิติบคุ คลผู้มีอาชีพรับจ้ างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
๘. ไม่เป็ นผู้มผี ลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้ อเสนอราคารายอื่นที่เข้ ายื่นข้ อเสนอให้ แก่ องค์การบริ หาร
ส่วนตาบลป่ าสัก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็ นผู้กระทาการอันเป็ นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี ้
๙. ไม่เป็ นผู้ได้ รับเอกสิทธิ์หรื อความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ ้นศาลไทย เว้ นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้ อเสนอได้ มีคาสัง่ ให้ สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านัน้
๑๐. ผู้ยนื่ ข้ อเสนอต้ องมีผลงานก่อสร้ างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้ างก่อสร้ างในวงเงินไม่
น้ อยกว่า ๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นแปดพันบาทถ้ วน) และเป็ นผลงานที่เป็ นคู่สญ
ั ญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ
หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริ หารส่วนตาบลป่ าสักเชื่อถือ
ผู้ยื่นข้ อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่ วมค้ า" ต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
(๑) กรณีทกี่ ิจการร่ วมค้ าได้ จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลใหม่ กิจการร่ วมค้ าจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้ เสนอราคาในนาม "กิจการร่ วมค้ า" ส่วน
คุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้ าง กิจการร่ วมค้ าดังกล่าวสามารถนาผลงานก่อสร้ างของผู้เข้ าร่วมค้ ามาใช้ แสดงเป็ น
ผลงานก่อสร้ างของกิจการร่วมค้ าที่เข้ าประกวดราคาได้
(๒) กรณีทกี่ ิจการร่ วมค้ าไม่ได้ จดทะเบียนเป็ นนิตบิ คุ คลใหม่ นิติบคุ คลแต่ละนิติบคุ คลที่เข้ าร่ วมค้ า
ทุกรายจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามเงือ่ นไขที่กาหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคา เว้ นแต่ในกรณีที่กจิ การร่ วมค้ า
ได้ มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้ าร่วมค้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรกาหนดให้ ผ้ เู ข้ าร่วมค้ ารายใดรายหนึ่งเป็ นผู้รับผิดชอบหลัก
ในการเข้ าเสนอราคากับหน่วยงานของรัช และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้ อมการยืน่ ข้ อเสนอประกวดราคาทาง
ระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่ วมค้ านันสามารถใช้
้
ผลงานก่อสร้ างของผู้เข้ าร่วมค้ าหลักราย
เดียวเป็ นผลงานก่อสร้ างของกิจการร่ วมค้ าที่ยื่นข้ อเสนอได้
ทังนี
้ ้ "กิจการร่ วมค้ าที่จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้ าที่จดทะเบียนเป็ น
นิติบคุ คลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
๑๑. ผู้ยนื่ ข้ อเสนอต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๒. ผู้ยื่นข้ อเสนอซึง่ ได้ รับคัดเลือกเป็ นคูส่ ญ
ั ญาต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามทีค่ ณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
๑๓. ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
ไม่ถกู ต้ องครบถ้ วนในสาระสาคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
๑๔. ผู้ยื่นข้ อเสนอซึง่ ได้ รับคัดเลือกเป็ นคูส่ ญ
ั ญาต้ องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้ นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครัง้ ซึง่ มีมลู ค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคูส่ ญ
ั ญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กาหนด
ผู้ยนื่ ข้ อเสนอต้ องยื่นข้ อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๘
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถขอซื ้อเอกสารประกวดราคาด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒๐๐.๐๐ บาท ผ่านทาง
ระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์และชาระเงินผ่านทางธนาคาร ตังแต่
้ วนั ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง
วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้
ภายหลังจากชาระเงินเป็ นที่เรียบร้ อยแล้ วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ที่เว็บไซต์ pasak.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถาม
ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓ ๙๕๕๐๕๐ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
(นายศุภสัณห์ วิริยะ)
นายกองค์การบริ หารส่วนตาบลป่ าสัก

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่
๒) ในระบบ e-GP ได้ ตงแต่
ั ้ วนั ทีซ่ ื ้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

