ประกาศเทศบาลตําบลบ้านดอน
เรือง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานลาดยางแอสฟั ลท์ตกิ คอนกรีต (AC) บริเวณทางเข้า-ออก
และลานหน้าอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลบ้านดอน และก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟั ลท์ติกคอนกรีต
บริเวณคลองทิงนําระหว่าง หมู่ที ๑ เชือมต่อหมู่ที ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เทศบาลตําบลบ้านดอน มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานลาดยางแอสฟั ลท์
ติกคอนกรีต (AC) บริเวณทางเข้า-ออก และลานหน้าอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลบ้านดอน และก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟั ลท์ตกิ คอนกรีต บริเวณคลองทิงนําระหว่าง หมูท่ ี ๑ เชือมต่อหมูท่ ี ๖ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังนี
๑. ก่อสร้างลานลาดยางแอสฟั ลท์ติกคอนกรีต (AC) บริเวณทางเข้า-ออก และลานหน้าอาคาร
สํานักงานเทศบาลตําบลบ้านดอน หนา ๐.๐๕ เมตร มีพืนทีก่อสร้างรวมไม่นอ้ ยกว่า ๑,๙๗๗ ตร.ม. พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านดอน เลขที ๑๓/๒๕๖๒
๒. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟั ลท์ติกคอนกรีต บริเวณคลองทิงนําระหว่าง หมูท่ ี ๑ เชือมต่อหมูท่ ี
๖ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ
เทศบาลตําบลบ้านดอน เลขที ๑/๒๕๖๓
ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครังนีเป็ นเงินทังสิน ๑,๔๓๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึงล้านสีแสนสาม
หมืนหนึงพันบาทถ้วน)
ผูย้ ืนข้อเสนอจะต้องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยูร่ ะหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็ นบุคคลซึงอยูร่ ะหว่างถูกระงับการยืนข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชวคราว
ั
เนืองจากเป็ นผูท้ ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูป้ ระกอบการตามระเบียบที รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามทีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็ นบุคคลซึงถูกระบุชือไว้ในบัญชีรายชือผูท้ ิงงานและได้แจ้งเวียนชือให้เป็ นผูท้ ิงงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึงรวมถึงนิติบุคคลทีผูท้ งงานเป็
ิ
นหุน้ ส่วน
ผูจ้ ดั การ กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอาํ นาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนันด้วย
๖. มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามทีคณะกรรมการนโยบายการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็ นนิติบคุ คลผูม้ ีอาชีพรับจ้างงานทีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
๘. ไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์รว่ มกันกับผูย้ ืนข้อเสนอราคารายอืนทีเข้ายืนข้อเสนอให้แก่เทศบาลตําบล
บ้านดอน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็ นผูก้ ระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็ นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครังนี
๙. ไม่เป็ นผูไ้ ด้รบั เอกสิทธิหรือความคุม้ กัน ซึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย เว้นแต่รฐั บาลของผูย้ ืน
ข้อเสนอได้มีคาํ สังให้สละเอกสิทธิและความคุม้ กันเช่นว่านัน
๑๐. ผูย้ ืนข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานทีประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่
น้อยกว่า ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สีแสนห้าหมืนบาทถ้วน) และเป็ นผลงานทีเป็ นคูส่ ญ
ั ญาโดยตรงกับหน่วยงานของ
รัฐ หรือหน่วยงานเอกชนทีเทศบาลตําบลบ้านดอนเชือถือ
ผูย้ ืนข้อเสนอทีเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี
(๑) กรณีทีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็ นนิตบิ คุ คลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
ตามเงือนไขทีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วน
คุณสมบัตดิ า้ นผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนําผลงานก่อสร้างของผูเ้ ข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็ น
ผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าทีเข้าประกวดราคาได้
(๒) กรณีทีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลใหม่ นิติบคุ คลแต่ละนิติบคุ คลที เข้าร่วมค้า
ทุกรายจะต้องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามเงือนไขทีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีทีกิจการร่วมค้า
ได้มีขอ้ ตกลงระหว่างผูเ้ ข้าร่วมค้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรกําหนดให้ผเู้ ข้าร่วมค้ารายใดรายหนึงเป็ นผูร้ บั ผิดชอบหลัก
ในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยืนข้อเสนอประกวดราคาทาง
ระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านันสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผูเ้ ข้าร่วมค้าหลักราย
เดียวเป็ นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าทียืนข้อเสนอได้
ทังนี "กิจการร่วมค้าทีจดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าทีจดทะเบียนเป็ น
นิติบคุ คลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
๑๑. ผูย้ ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผูย้ ืนข้อเสนอต้องยืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผูส้ นใจสามารถขอซือเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๓,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่าน
ทางระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชําระเงินผ่านทางธนาคาร ตังแต่วนั ที ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ถึงวันที ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้
ภายหลังจากชําระเงินเป็ นทีเรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผูส้ นใจสามารถดูรายละเอียดได้ทีเว็บไซต์ www.bandon.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๕๔๔-๖๕๐๙ ในวันและเวลาราชการ
ผูส้ นใจต้องการทราบรายละเอียดเพิมเติมเกียวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถาม
มายัง เทศบาลตําบลบ้านดอน ผ่านทางอีเมล์ 5720908@dla.go.th หรือช่องทางตามทีกรมบัญชีกลางกําหนด
ภายในวันที ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยเทศบาลตําบลบ้านดอนจะชีแจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทาง
เว็บไซต์ www.bandon.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ประกาศ ณ วันที ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายทรงบท คุม้ ฉายา)
นายกเทศมนตรีตาํ บลบ้านดอน

