ประกาศองคก ารบริห ารสว นตําบลจอมศรี
เรื่อง ประกวดราคาจางกอสรางถนนผิว จราจรแอสฟสทติก คอนกรีตพื้น ทางดิน ซีเมนต ปรับปรุงคุณ ภาพ
ดว ยยางพารา ถนนสายหนองทม หมูท ี่ ๗ ตําบลจอมศรี ผิว จราจรกวาง ๕ เมตร ยาว ๒,๓๐๐ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพ ื้น ที่ผิว จราจร/ไหลท างไมน อยกวา ๑๑,๕๐๐ ตารางเมตร องคก ารบริห ารสว น
ตําบลจอมศรี อําเภอเชีย งคาน จังหวัดเลย ดว ยวิธ ีประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส (e-bidding)
องคการบริหารสวนตําบลจอมศรี มีความประสงคจะ ประกวดราคาจางกอสรางถนนผิวจราจรแอสฟสท
ติกคอนกรีตพื้นทางดินซีเมนต ปรับปรุงคุณภาพดวยยางพารา ถนนสายหนองทม หมูที่ ๗ ตําบลจอมศรี ผิวจราจรกวาง
๕ เมตร ยาว ๒,๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร/ไหลทางไมนอยกวา ๑๑,๕๐๐ ตารางเมตร
องคการบริหารสวนตําบลจอมศรี อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคา
กลางของงานกอสรางในการประกวดราคาครั้งนี้เปนเงินทั้งสิ้น ๘,๘๖๙,๘๔๖.๒๙ บาท (แปดลานแปดแสนหกหมื่นเกา
พันแปดรอยสี่สิบหกบาทยี่สิบเกาสตางค)
ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย
๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว
เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน
ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผู
จัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกองคการบริหารสวน
ตําบลจอมศรี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่นขอ
เสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจางกอสรางในวงเงินไม

นอยกวา ๔,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ลานสี่แสนบาทถวน) และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ หรือ
หนวยงานเอกชนที่องคการบริหารสวนตําบลจอมศรีเชื่อถือ
๑๑. ผูยื่นขอเสนอตองมีโรงงานผสมแอสฟลติกคอนกรีต หรือ ตองมีเอกสารยินยอมใหใชผลิตภัณฑจาก
โรงงานผสมแอสฟลติกคอนกรีตที่ไมใชของผูยื่นขอเสนอ
๑๒. ตองมีสําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของผูยื่น
ขอเสนอ หรือผูใหความยินยอมใชผลิตภัณฑ ทั้งนี้ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมตองไมหมดอายุ ถูกสั่งพักใช หรือเพิกถอน
๑๓. ตองมีแผนที่แสดงที่ตั้งโรงงานผสมแอสฟลติกคอนกรีตและเสนทางขนสงจากโรงงานผสมถึงกึ่งกลาง
ของโครงการกอสราง โดยมีระยะขนสงไมเกิน ๑๑๐ กิโลเมตร และตองมีกําลังการผลิต (Rated Capacity) ไมนอยกวา
๖๐0 ตัน/ช.ม.
ผูยื่นขอเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมีคุณสมบัติครบถวน
ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม "กิจการรวมคา" สวน
คุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงาน
กอสรางของกิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได
(๒) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคลที่เขารวมคาทุก
รายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแตในกรณีที่กิจการรวมคาไดมีขอ
ตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขา
เสนอราคากับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานกอสรางของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงาน
กอสรางของกิจการรวมคาที่ยื่นขอเสนอได
ทั้งนี้ "กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปน
นิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
๑๑. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่
๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผูสนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาดวยอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ ๔,๐๐๐.๐๐ บาท ผานทาง
ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสและชําระเงินผานทางธนาคาร ตั้งแตวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๔
กันยายน ๒๕๖๓ โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ไดภายหลังจากชําระเงิน
เปนที่เรียบรอยแลวจนถึงกอนวันเสนอราคา
ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.jomsi.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐-๔๒๐๗-๐๕๐๒ ในวันและเวลาราชการ

ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง
องคการบริหารสวนตําบลจอมศรี ผานทางอีเมล admin@jomsi.go.th หรือชองทางตามที่กรมบัญชีกลางกําหนดภายใน
วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ โดยองคการบริหารสวนตําบลจอมศรีจะชี้แจงรายละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซต
www.jomsi.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓
ประกาศ ณ วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายพีรพจน หมื่นหาวงศ)
นายกองคการบริหารสวนตําบลจอมศรี

หมายเหตุ ๑. ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่
๒) ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
๒. องค์การบริหารส ่วนตํ าบลจอมศรี จะเรียกทําส ัญญาก็ต่อเมือได ้รับโอนงบประมาณเงิน อุดหนุ น เฉพาะ
กิจใหแก่
้ องค์กรปกครองส ่วนท ้องถิน เงิน อุดหนุ น สํ าหรับการก่อสร ้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท ้องถิน พ.ศ.
๒๕๖๓

