
( ส าเนา ) 

ประกาศเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 
เร่ือง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ตกิคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจร 

ถนนเทศบาล ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 
                 เทศบาลต าบลห้วยกระบอก มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจร ถนนเทศบาล ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคา
กลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครัง้นีเ้ป็นเงินทัง้สิน้ ๑,๐๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึง่ล้านสองหม่ืนเก้าพนั
บาทถ้วน) 
                 ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องมีคณุสมบตัิ ดงัตอ่ไปนี  ้

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย 

                 ๓. ไมอ่ยูร่ะหว่างเลิกกิจการ 

                 ๔. ไมเ่ป็นบคุคลซึง่อยูร่ะหวา่งถกูระงบัการย่ืนข้อเสนอหรือท าสญัญากบัหนว่ยงานของรัฐไว้ชัว่คราว
เน่ืองจากเป็นผู้ ท่ีไมผ่า่นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตังิานของผู้ประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงการคลงัก าหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง 

                 ๕. ไมเ่ป็นบคุคลซึง่ถกูระบช่ืุอไว้ในบญัชีรายช่ือผู้ทิง้งานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ทิง้งานของ
หนว่ยงานของรัฐในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึง่รวมถึงนิติบคุคลท่ีผู้ทิง้งานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จดัการ กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร ผู้ มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิตบิคุคลนัน้ด้วย 

                 ๖. มีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจดัซือ้จดัจ้างและการ
บริหารพสัดภุาครัฐก าหนดในราชกิจจานเุบกษา 

                 ๗. เป็นบคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคลผู้ มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าว 

                 ๘. ไมเ่ป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ย่ืนข้อเสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่เทศบาลต าบล
ห้วยกระบอก ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไมเ่ป็นผู้กระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนั
ราคาอยา่งเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้นี  ้

                 ๙. ไมเ่ป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกนั ซึง่อาจปฏิเสธไมย่อมขึน้ศาลไทย เว้นแตรั่ฐบาลของผู้ ย่ืน
ข้อเสนอได้มีค าสัง่ให้สละเอกสิทธ์ิและความคุ้มกนัเชน่ว่านัน้ 

                 ๑๐. ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกนักบังานท่ีประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่
น้อยกวา่ ๕๑๔,๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหนึง่หม่ืนส่ีพนัห้าร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานท่ีเป็นคูส่ญัญาโดยตรงกบั
หนว่ยงานของรัฐ หรือหนว่ยงานเอกชนท่ีเทศบาลต าบลห้วยกระบอกเช่ือถือ 



                     ผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคณุสมบตัิดงันี ้
                     (๑) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิตบิคุคลใหม ่กิจการร่วมค้าจะต้องมีคณุสมบตัิครบถ้วน
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วน
คณุสมบตัด้ิานผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดงักลา่วสามารถน าผลงานก่อสร้างของผู้ เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็น
ผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีเข้าประกวดราคาได้ 
                     (๒) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไมไ่ด้จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม่ นิติบคุคลแตล่ะนิติบคุคลท่ีเข้าร่วมค้า
ทกุรายจะต้องมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแตใ่นกรณีท่ีกิจการร่วมค้า
ได้มีข้อตกลงระหวา่งผู้ เข้าร่วมค้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรก าหนดให้ผู้ เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึง่เป็นผู้ รับผิดชอบหลกั
ในการเข้าเสนอราคากบัหน่วยงานของรัช และแสดงหลกัฐานดงักลา่วมาพร้อมการย่ืนข้อเสนอประกวดราคาทาง
ระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านัน้สามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ เข้าร่วมค้าหลกัราย
เดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีย่ืนข้อเสนอได้ 
                     ทัง้นี ้"กิจการร่วมค้าท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม่" หมายความวา่ กิจการร่วมค้าท่ีจดทะเบียนเป็น
นิตบิคุคลตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
                 ๑๑. ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง 
                 ๑๒. ผู้ ย่ืนข้อเสนอซึง่ได้รับคดัเลือกเป็นคูส่ญัญาต้องลงทะเบียนในระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-gp) ของกรมบญัชีกลาง ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
                ๑๓. ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องไมอ่ยูใ่นฐานะเป็นผู้ไมแ่สดงบญัชีรายรับรายจา่ยหรือแสดงบญัชีรายรับ รายจ่าย
ไมถ่กูต้องครบถ้วนในสาระส าคญัตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช.ก าหนด 
               ๑๔. ผู้ ย่ืนข้อเสนอซึง่ได้รับคดัเลือกเป็นคูส่ญัญาต้องรับและจา่ยเงินผา่นบญัชีธนาคาร เว้นแตก่าร
จา่ยเงินแตล่ะครัง้ซึง่มีมลูคา่ไมเ่กินสามหม่ืนบาทคูส่ญัญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนด 
               ๑๕.  ผู้ เสนอราคาต้องมีบคุลากรดงัตอ่ไปนี ้
                        บคุลากรประจ าบริษัทท่ีจะเข้าปฎิบตังิานเตม็เวลาตลอดโครงการซึง่บคุลากรหลกัอยา่งน้อย
ประกอบด้วย 
                          - ชา่งส ารวจ  (ระดบั ป.ว.ส.)  จ านวน  1  คน 
                          - ชา่งก่อสร้าง (ระดบั ป.ว.ส.)  จ านวน  1  คน 
                         - วิศวกรโยธา (ระดบัภาคี)      จ านวน 1  คน 
                        บคุลากรหลกัต้องมีคณุสมบตัเิป็นบคุลากรประจ าของผู้ เสนอราคาท่ีมีใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมเป็นไปตามกฎหมาย (บตัรสมาชิกสภาวิศวกรและต้องไมห่มดอายเุน่ืองจากมีความเก่ียวเน่ืองกนั 
กลา่วคือ บตัรสมาชิกสภาวิศวกรรมหมดอายใุบอนญุาต การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ ถือเป็นอนัสิน้สดุ



ลง) โดยบคุลากรหลกัทัง้หมดจะต้องมี หลกัฐานเป็นหนงัสือรับรองการหกัภาษีเงินได้ย้อนหลงั 3 เดือน ก่อนถึงวนัท่ี
ย่ืนเอกสารงานจ้างเหมาก่อสร้างฯ ของผู้ เสนอราคามาแสดงด้วย 

  
 
                ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวนัท่ี 
........................ ระหวา่งเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 
                ผู้สนใจสามารถขอซือ้เอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชดุละ ๗๐๐.๐๐ บาท ผา่นทาง
ระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และช าระเงินผา่นทางธนาคาร ตัง้แตว่นัท่ี ........................ ถึงวนัท่ี 
........................ โดยดาวน์โหลดเอกสารผา่นทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลงัจาก
ช าระเงินเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวนัเสนอราคา 
                ผู้สนใจสามารถดรูายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ www.huaykrabok.net หรือ www.gprocurement.go.th 
หรือสอบถามทางโทรศพัท์หมายเลข ๐๓๒-๒๙๑๓๗๙ ในวนัและเวลาราชการ 
                ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเตมิเก่ียวกบัรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถาม
มายงั เทศบาลต าบลห้วยกระบอก ผา่นทางอีเมล์ 5700516@dla.go.th หรือช่องทางตามท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด
ภายในวนัท่ี ........................ โดยเทศบาลต าบลห้วยกระบอกจะชีแ้จงรายละเอียดดงักลา่วผา่นทาง
เว็บไซต์ www.huaykrabok.net และ www.gprocurement.go.th ในวนัท่ี ........................  
  
  ประกาศ ณ วนัท่ี         มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

  

  

  

  

  

  
 

สรุชยั รุ่งนิรันดร์  

(นายสรุชยั รุ่งนิรันดร์) 

นายกเทศมนตรีต าบลห้วยกระบอก 

  

  
 

  
หมายเหต ุ ผู้ประกอบการสามารถจดัเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนท่ี ๑ และเอกสารสว่นท่ี 
๒) ในระบบ e-GP ได้ตัง้แตว่นัท่ีซือ้เอกสารจนถึงวนัเสนอราคา 

ส าเนาถกูต้อง 
 

  
ธญัญา ศรนารายน์ 

 
(นางธญัญา ศรนารายน์) 

 



 

 ผู้อ านวยการกองคลงั 
 

 ประกาศขึน้เว็บวนัท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ 

 โดย นางธญัญา ศรนารายน์ ผู้อ านวยการกองคลงั 

 

 


