
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาไซ

เรื่อง ประกวดราคาจางกอสรางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน หมูที่ ๓ บานบอหวา 

ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
 
                 องคการบริหารสวนตําบลหนองหญาไซ มีความประสงคจะ ประกวดราคาจางกอสรางโครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน หมูที่ ๓ บานบอหวา ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)  

ดังนี ้                        

                    โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน หมูท่ี ๓ บานบอหวา 

                    ตอนท่ี ๑ เริ่มจากถนนลาดยางกรมชลประทานคันคลองสงนํ้า ๑ ขวา – ๑ ขวา ถึง สามแยก 

เขาบานนางกราง ยิ้มระยา (บริเวณสถานีสูบนํ้าไฟฟาเกา) ผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง ๕.๐๐ เมตร หนา 

๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๘.๐๐ เมตร ไหลทางหินคลุกขางๆ ละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร หรือไหลทางหินคลุกตามสภาพ

พื้นที่ โดยปริมาณหินคลุก ๒.๒๕  ลูกบาศกเมตร  (คิดเปนนํ้าหนักหินคลุกไมนอยกวา ๓.๓๗ ตัน) และถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กหูชาง ขนาด ๘๐.๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหลทางหินคลุกขาง ๆละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร 

หรือไหลทางหินคลุกตามสภาพพื้นท่ี โดยปริมาณหินคลุก ๑.๘๓ ลูกบาศกเมตร (คิดเปนนํ้าหนักหินคลุกไมนอยกวา 

๒.๗๔ ตัน) รายละเอียดตามรูปแบบที่องคการบริหารสวนตําบลหนองหญาไซ กําหนด และปายโครงการ 

                   ตอนที่ ๒ เริ่มจากสามแยกบานนางกราง ยิ้มระยา (บริเวณสถานีสูบนํ้าไฟฟาเกา) ถึงบานนางกรางยิ้ม

ระยา ผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๖๐.๐๐ เมตร ไหลทางหิน

คลุกขางๆละ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร หรือไหลทางหินคลุกตามสภาพพ้ืนที่ โดยปริมาณหินคลุก ๓๙.๐๐ ลูกบาศกเมตร (คิด

เปนนํ้าหนักหินคลุกไมนอยกวา ๕๙.๐๐ ตัน) และถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหูชาง ขนาด ๔๗.๐๐ ตารางเมตร หนา 

๐.๑๕ เมตร ไหลทางหินคลุกขาง ๆละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร หรือไหลทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ โดยปริมาณหินคลุก 

๓.๐๐ ลูกบาศกเมตร (คิดเปนน้ําหนักหินคลุกไมนอยกวา ๔.๕๐ ตัน) รายละเอียดตามรูปแบบที่องคการบริหารสวน

ตําบลหนองหญาไซ กําหนด และปายโครงการ    ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคาครั้งนี้เปนเงินทั้งสิ้น 

๕๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หาแสนสามหมื่นสองพันบาทถวน)

                 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย

                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                 ๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว

เน่ืองจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

การคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                 ๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน

ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผู

จัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                 ๗. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกองคการบริหาร

สวนตําบลหนองหญาไซ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการ

แขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้



                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูย่ืนขอ

เสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธ์ิและความคุมกันเชนวานั้น

                 ๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจางกอสรางในวงเงินไม

นอยกวา ๒๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นหกพันบาทถวน) และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงาน

ของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาไซเช่ือถือ 

                     ผูยื่นขอเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติดังนี ้

                     (๑) กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมีคุณสมบัติครบถวน

ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม "กิจการรวมคา" สวน

คุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงาน

กอสรางของกิจการรวมคาท่ีเขาประกวดราคาได 

                     (๒) กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคลที่เขารวมคาทุก

รายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแตในกรณีที่กิจการรวมคาไดมีขอ

ตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขา

เสนอราคากับหนวยงานของรัช และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานกอสรางของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงาน

กอสรางของกิจการรวมคาท่ียื่นขอเสนอได 

                     ทั้งน้ี "กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปน

นิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย

                 ๑๑. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
 
                ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที ่

๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 

                ผูสนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาดวยอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท ผานทาง

ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสและชําระเงินผานทางธนาคาร ตั้งแตวันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึงวันที ่

๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ไดภายหลังจาก

ชําระเงินเปนท่ีเรียบรอยแลวจนถึงกอนวันเสนอราคา 

                ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต www.nongyasai-sao.go.th/ หรือ 

www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐-๓๕๕๗-๗๒๔๙ ตอ ๑๐๖ ในวันและเวลา

ราชการ 

  
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

 

 

 

 

 

 

 

(นายศักดา พงษวิริยะธรรม)

นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาไซ

 

 

 
หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒) 

ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันทีซ่ื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา




