ประกาศเทศบาลตาบลแม่ท่าช้าง
เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
จานวน 2 โครงการ
……………………………………
ด้วยเทศบาลตาบลแม่ท่าช้าง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) โครงการ
ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จานวน 2 โครงการ ดังนี้
โครงการที่ 1 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.204-03
หมู่ที่ 6 ตาบลหางดง จานวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 2,200 ตารางเมตร ดังนี้
ช่วงที่ 1 สายทาง ชม.ถ.204-03 หมู่ที่ 6 เริ่มตั้งแต่หลังตลาดสดกานันมูล เขตติดต่อเทศบาลตาบล
น้าแพร่พัฒนา จนถึงสะพานข้ามคลองซอย R1 21 ซ้าย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1.80 เมตร
ช่วงที่ 2 สายทาง ชม.ถ.204-03 หมู่ที่ 6 เริ่มตั้งแต่สะพานข้ามคลองซอย R1 21 ซ้าย จนถึง
STA+0.476 เมตร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 296.00 เมตร หรือมีพื้นที่ทั้ง 2 ช่วงไม่น้อยกว่า 2,200.00
ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบและประมาณการของเทศบาลตาบลแม่ท่าช้าง พร้อมป้ายโครงการ
จานวน 1 ป้าย
ราคากลางของงานก่อสร้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 611,500.- บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพัน
ห้าร้อยบาทถ้วน)
โครงการที่ 2 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.204-05
หมู่ที่ 7 ตาบลหางดง จานวน 3 ช่วง มีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 3,397 ตารางเมตร ดังนี้
ช่วงที่ 1 สายทาง ชม.ถ.204-05 หมู่ที่ 7 เริ่มตั้งแต่สะพานคลองชลประทาน L1 22 ซ้าย เขตติดต่อ
กับเทศบาลตาบลน้าแพร่พัฒนา จนถึงสะพานข้ามลาเหมืองแม่ตาช่วย ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 307.00
เมตร
ช่วงที่ 2 สายทาง ชม.ถ.204-05 หมู่ที่ 7 เริ่มตั้งแต่สะพานข้ามลาเหมืองแม่ตาช่วยถึงสามแยก
เข้า บ้าน
โรงวัว กว้าง 4.00 เมตร ยาว 13.00 เมตร
ช่วงที่ 3 สายทาง ชม.ถ.204-05 หมู่ที่ 7 เริ่มตั้งแต่สามแยกทางเข้าบ้านโรงวัวจนถึงสามแยก
ศูนย์เรียนรู้คุณภาพชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 362.00 เมตร รวมพื้นที่ทั้ง 3 ช่วง
ไม่น้อยกว่า 3,397.00 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร และดาเนินการเทถนน คสล. ขยายไหล่ทาง กว้าง 1.00
เมตร ยาว 64.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 62.00 ตารางเมตร ตามแบบและ
ประมาณการของเทศบาลตาบลแม่ท่าช้าง พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย
ราคากลางของงานก่อสร้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 968,200.- บาท (เก้าแสนหกหมื่นแปดพัน
สองร้อยบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. มีความสามารถตามกฎหมาย
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
/4. ไม่เป็นบุคคล...

-24. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวตาม
ที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของ
รัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
7. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตาบล
แม่ท่าช้าง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา
ได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
10. ไม่เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
กาหนด
11. ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา
โดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมี
กฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลตาบล
แม่ท่าช้างเชื่อถือ ดังนี้
โครงการที่ 1 มีผลงานในวงเงินไม่น้อยกว่า 240,000.00 บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
โครงการที่ 2 มีผลงานในวงเงินไม่น้อยกว่า 380,000.00 บาท (สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
ผู้เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า"
ส่วนคุณสมบัติด้านผลงาน กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนาผลงานของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานของกิจการ
ร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติบุคคล
ที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่
กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกาหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวด
ราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียว
เป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้
ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า
กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็น
นิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)
12. ผู้เสนอราคา ต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (
Electronic
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
/ 13. ผู้เสนอราคา ...

-313. ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
14. ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่
ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
กาหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

ในวันที่ 28

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 500.00 บาท (ห้าร้อย
บาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชาระเงินผ่านทางธนาคาร ในระหว่างวันที่
17 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชาระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.maetachang.go.th หรือ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 053-442080 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
‘
(นายทรัพย์ทวี คามา)
นายกเทศมนตรีตาบลแม่ท่าช้าง

