ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบางพระ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าง รวมจํานวน 6 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

……………………………
ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลบางพระ ตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มี
ความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง รวมจํานวน 6 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ตามโครงการ ดังนี้
1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. รูปตัววี และวางท่อระบายน้ํา สายบ้านทางตรง
ซอย 9 หมู่ที่ 8 โดยก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. รูปตัววี ขนาดปากรางกว้าง 0.80 เมตร ท้องรางกว้าง
0.50 เมตร ลึก 0.80 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 115 เมตร และวางท่อระบายน้ํา คสล. ø 0.80
เมตร จํานวน 12 ท่อน (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตําบลบางพระกําหนด) ราคากลาง
ของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงิน 348,000.00 บาท (สามแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)
กําหนดแล้วเสร็จภายใน 45 วัน
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกนายแต่ง – โป่งดินดํา หมู่ที่ 12 โดยก่อสร้างถนน
คสล. ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า
480 ตารางเมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตําบลบางพระกําหนด) ราคากลางของงาน
ก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงิน 440,000.00 บาท (สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) กําหนดแล้วเสร็จภายใน
60 วัน
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสํานักสงฆ์สจั ธรรมเขาเขียว หมู่ที่ 12 โดยก่อสร้างถนน
คสล. ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า
825 ตารางเมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตําบลบางพระกําหนด) ราคากลางของงาน
ก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงิน 511,000.00 บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) กําหนด
แล้วเสร็จภายใน 60 วัน
4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านทางตรง ซอย 2 หมู่ที่ 8 โดยก่อสร้างถนน คสล.
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 320 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า
1,600 ตารางเมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตําบลบางพระกําหนด) ราคากลางของ
งานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงิน 1,044,000.00 บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) กําหนด
แล้วเสร็จภายใน 60 วัน
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5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านยายลอง หมู่ที่ 7 โดยก่อสร้างถนน คสล. ผิว
จราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 78 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 234
ตารางเมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตําบลบางพระกํา หนด) ราคากลางของงาน
ก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงิน 134,000.00 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) กําหนดแล้ว
เสร็จภายใน 45 วัน
6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายพงตาปลั่ง หมู่ที่ 7 โดยก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร
(ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตําบลบางพระกําหนด) ราคากลางของงานก่อสร้างในการ
ประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงิน 437,000.00 บาท (สี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) กําหนดแล้วเสร็จภายใน
60 วัน
ผูย้ ื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. มีความสามารถตามกฎหมาย
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่ว คราวเนื่ อ งจากเป็ น ผู้ที่ ไ ม่ ผ่า นเกณฑ์ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านของผู้ ป ระกอบการตามระเบี ย บที่
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง กํ า หนดตามที่ ป ระกาศเผยแพร่ ใ นระบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญ ชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
7. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบางพระ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคําสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านัน้
10. เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขาไว้กับกรมบัญชีกลาง (กรณีคณะกรรมการ
ราคากลางได้ประกาศกําหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับกรมบัญชีกลาง)
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11. ผูย้ ื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ตามโครงการดังนี้
11.1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. รูปตัววี และวางท่อระบายน้ํา สายบ้าน
ทางตรง ซอย 9 หมู่ที่ 8 ในวงเงินไม่น้อยกว่า 104,000.00 บาท (หนึ่งแสนสี่พันบาทถ้วน)
11.2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกนายแต่ง – โป่งดินดํา หมู่ที่ 12 ในวงเงิน
ไม่น้อยกว่า 132,000.00 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)
11.3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสํานักสงฆ์สัจจธรรมเขาเขียว หมู่ที่ 12 ใน
วงเงินไม่น้อยกว่า 153,000.00 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
11.4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านทางตรง ซอย 2 หมู่ที่ 8 ในวงเงิน
ไม่น้อยกว่า 313,000.00 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)
11.5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านยายลอง หมู่ที่ 7 ในวงเงินไม่น้อยกว่า
40,000.00 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)
11.6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายพงตาปลั่ง หมู่ที่ 7 ในวงเงินไม่น้อยกว่า
131,000.00 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนทีอ่ งค์การ
บริหารส่วนตําบลบางพระเชื่อถือ
ผูย้ ื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมี
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม
“กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนําผลงานก่อสร้างของ
ผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
(2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคล
ที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณี
ที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกําหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอ
ประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของ
ผูเ้ ข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้
ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าทีจ่ ด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
12. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e- GP) ของกรมบัญชีกลาง
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13. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนด
14. ผู้ยื่น ข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็น ผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่า ยหรือแสดงบัญ ชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
15. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่
การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนด
ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งยื่ น ข้ อ เสนอและเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ ตามโครงการดังนี้
1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. รูปตัววี และวางท่อระบายน้ํา สายบ้านทางตรง
ซอย 9 หมู่ที่ 8 ค่าเอกสารชุดละ 300.00 บาท (สามร้อยบาทถ้วน)
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกนายแต่ง – โป่งดินดํา หมู่ที่ 12
ค่าเอกสารชุดละ 500.00 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสํานักสงฆ์สัจจธรรมเขาเขียว หมู่ที่ 12
ค่าเอกสารชุดละ 500.00 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านทางตรง ซอย 2 หมู่ที่ 8
ค่าเอกสารชุดละ 1,000.00 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านยายลอง หมู่ที่ 7
ค่าเอกสารชุดละ 100.00 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายพงตาปลั่ง หมู่ที่ 7
ค่าเอกสารชุดละ 500.00 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชําระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชําระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.bangphrachon-sao.go.th หรือ
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3835-7506-7 ในวันและเวลาราชการ
/ ผูส้ นใจ...
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ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือแบบรูปรายการละเอียดโปรด
สอบถามมายังองค์การบริหารส่วนตําบลบางพระ หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด ภายในวันที่ 21
พฤศจิกายน 2561 โดยองค์การบริหารส่วนตําบลบางพระ จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์
www.bangphrachon-sao.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
(ลงชื่อ)
(นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางพระ

