
( ส ำเนำ ) 

ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำใหญ่  
เร่ือง ประกวดรำคำจ้ำงก่อสร้ำงก่อสร้ำงถนน คสล. รหัสทำงหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๖๓-๐๐๑ 

สำยบ้ำนโนนส ำรำญ หมู่ ๑๐ ? บ้ำนภูนกเขียน ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 
                 องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ใหญ่ มีความประสงค์จะ 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. รหสัทางหลวงท้องถ่ิน ชย.ถ.๖๓-๐๐๑ 
สายบ้านโนนส าราญ หมู ่๑๐ ? บ้านภนูกเขียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
วงเงินงบประมาณท่ีได้รับการจดัสรรในครัง้นี ้๘,๔๑๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านส่ีแสนหนึง่หม่ืนบาทถ้วน) 
ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครัง้นีเ้ป็นเงินทัง้สิน้ ๙,๑๗๒,๗๓๑.๘๔ บาท 
(เก้าล้านหนึง่แสนเจ็ดหม่ืนสองพนัเจ็ดร้อยสามสิบเอ็ดบาทแปดสิบส่ีสตางค์)  

                 ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องมีคณุสมบตัิ ดงัตอ่ไปนี  ้

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย 

                 ๓. ไมอ่ยูร่ะหว่างเลิกกิจการ 

                 ๔. 
ไมเ่ป็นบคุคลซึง่อยู่ระหวา่งถกูระงบัการย่ืนข้อเสนอหรือท าสญัญากบัหนว่ยงานของรัฐไว้ชัว่คราวเน่ืองจากเ
ป็นผู้ ท่ีไมผ่า่นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตังิานของผู้ประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรว
งการคลงัก าหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง 

                 ๕. 
ไมเ่ป็นบคุคลซึง่ถกูระบช่ืุอไว้ในบญัชีรายช่ือผู้ทิง้งานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ทิง้งานของหนว่ยงานของรั
ฐในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึง่รวมถึงนิตบิคุคลท่ีผู้ทิง้งานเป็นหุ้นสว่นผู้จดัการ 
กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร ผู้ มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบคุคลนัน้ด้วย 

                 ๖. 
มีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจดัซือ้จดัจ้างและการบริหารพสัดภุ
าครัฐก าหนดในราชกิจจานเุบกษา 

                 ๗. เป็นนิตบิคุคลผู้ มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงักลา่ว 

                 ๘. 
ไมเ่ป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ย่ืนข้อเสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารสว่นต าบล
ทา่ใหญ่ ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือไมเ่ป็นผู้กระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้นี ้

                 ๙. ไมเ่ป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกนั ซึง่อาจปฏิเสธไมย่อมขึน้ศาลไทย 
เว้นแตรั่ฐบาลของผู้ ย่ืนข้อเสนอได้มีค าสัง่ให้สละเอกสิทธ์ิและความคุ้มกนัเชน่ว่านัน้ 



                 ๑๐. 
ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกนักบังานท่ีประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไมน้่อยกวา่ 
๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ส่ีล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานท่ีเป็นคูส่ญัญาโดยตรงกบัหนว่ยงานของรัฐ 
หรือหน่วยงานเอกชนท่ีองค์การบริหารสว่นต าบลทา่ใหญ่เช่ือถือ 
                     ผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคณุสมบตัิดงันี  ้
                     (๑) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิตบิคุคลใหม ่
กิจการร่วมค้าจะต้องมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา 
และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" สว่นคณุสมบตัิด้านผลงานก่อสร้าง 
กิจการร่วมค้าดงักลา่วสามารถน าผลงานก่อสร้างของผู้ เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจกา
รร่วมค้าท่ีเข้าประกวดราคาได้ 
                     (๒) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไมไ่ด้จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม่ 
นิตบิคุคลแตล่ะนิตบิคุคลท่ีเข้าร่วมค้าทกุรายจะต้องมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ในเอกสาร
ประกวดราคา 
เว้นแตใ่นกรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหวา่งผู้ เข้าร่วมค้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรก าหนดให้ผู้ เข้าร่วมค้า
รายใดรายหนึง่เป็นผู้ รับผิดชอบหลกัในการเข้าเสนอราคากบัหนว่ยงานของรัช 
และแสดงหลกัฐานดงักลา่วมาพร้อมการย่ืนข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็ก
ทรอนิกส์ 
กิจการร่วมค้านัน้สามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ เข้าร่วมค้าหลกัรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่ว
มค้าท่ีย่ืนข้อเสนอได้ 
                     ทัง้นี ้"กิจการร่วมค้าท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม่" หมายความวา่ 
กิจการร่วมค้าท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบคุคลตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
                 ๑๑. ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง 

                 ๑๒. 
ผู้ ย่ืนข้อเสนอซึง่ได้รับคดัเลือกเป็นคูส่ญัญาต้องลงทะเบียนในระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนด 

                 ๑๓. 
ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องไมอ่ยูใ่นฐานะเป็นผู้ไมแ่สดงบญัชีรายรับรายจา่ยหรือแสดงบญัชีรายรับรายจา่ยไมถ่กูต้อง
ครบถ้วนในสาระส าคญั ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

                 ๑๔. ผู้ ย่ืนข้อเสนอซึง่ได้รับคดัเลือกเป็นคูส่ญัญาต้องรับและจา่ยเงินผา่นบญัชีธนาคาร 
เว้นแตก่ารจา่ยเงินแตล่ะครัง้ซึง่มีมลูคา่ไมเ่กินสามหม่ืนบาทคูส่ญัญาอาจจา่ยเป็นเงินสดก็ได้ 
ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

 
                ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 



ในวนัท่ี ๑๓ ธนัวาคม ๒๕๖๑ ระหวา่งเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
                ผู้สนใจสามารถขอซือ้เอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชดุละ ๔,๐๐๐.๐๐ บาท 
ผา่นทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และช าระเงินผา่นทางธนาคาร ตัง้แตว่นัท่ี ๒๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวนัท่ี ๑๒ ธนัวาคม ๒๕๖๑ 
โดยดาวน์โหลดเอกสารผา่นทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
ได้ภายหลงัจากช าระเงินเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวนัเสนอราคา 
                ผู้สนใจสามารถดรูายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ http://www.thayai.go.th/ หรือ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศพัท์หมายเลข ๐๔๔๐๕๖๐๑๑ ในวนัและเวลาราชการ 
                ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเตมิเก่ียวกบัรายละเอียดและขอบเขตของงาน 
โปรดสอบถามมายงั องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ ผ่านทางอีเมล์ 6360507@dla.go.th 
หรือชอ่งทางตามท่ีกรมบญัชีกลางก าหนดภายในวนัท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
โดยองค์การบริหารสว่นต าบลทา่ใหญ่จะชีแ้จงรายละเอียดดงักล่าวผา่นทางเว็บไซต์ 
http://www.thayai.go.th/ และ www.gprocurement.go.th ในวนัท่ี ๔ ธนัวาคม ๒๕๖๑  
  
  ประกาศ ณ วนัท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

 

  

  

  

  

  
 

โกสิต บญุเสนา  

(นายโกสิต บญุเสนา) 

นายกองค์การบริหารสว่นต าบลทา่ใหญ่ 

  

  
 

  
หมายเหต ุ ๑.ผู้ประกอบการสามารถจดัเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสว่นท่ี ๑ 
และเอกสารสว่นท่ี ๒) ในระบบ e-GP ได้ตัง้แตว่นัท่ีซือ้เอกสารจนถึงวนัเสนอราคา 
                ๒. องค์การบริหารสว่นต าบลทา่ใหญ่ อ าเภอหนองบวัแดง 
จงังหวดัชยัภมูิ  จะพิจารณาวงเงินท่ีได้รับการจดัสรรเงินอดุหนนุเฉพาะกิจประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นเงิน ๘,๔๑๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านส่ีแสนหนึง่หม่ืนบาทถ้วน) เทานัน้ 
                 ๓. องค์การบริหารสว่นต าบลทา่ใหญ่ อ าเภอหนองบวัแดง จงังหวดัชยัภมูิ 
จะแจ้งให้มาท าสญัญาได้ก็ตอ่เม่ือได้รับการโอนจดัสรรงบประมาณเงินอดุหนนุเฉพาะกิจ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ แล้วเทา่นัน้ 

 
 
 
  
  



 

ส าเนาถกูต้อง  

  
เทวี แก่นท้าว  

(นางสาวเทวี แก่นท้าว)  

 หวัหน้าฝ่ายการเงิน  

 ประกาศขึน้เว็บวนัท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

 โดย นางสาวเทวี แก่นท้าว หวัหน้าฝ่ายการเงิน 

 เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขท่ี ๑/๒๕๖๒ 
 


