
 

 

ประกาศเทศบาลต าบลหนองพลับ 
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.จ านวน 3 โครงการ 

 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
************************************************************ 

 

                 เทศบาลต าบลหนองพลับ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
จ านวน 3 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคา
ครั้งนี้รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,179,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ 
               1. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายซอยเทศบาล ๑๐ ต าบลหนองพลับ อ าเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายซอยเทศบาล ๑๐ ขนาดถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง 
๔๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน ๑ ชุด สร้างตามแบบแปลนเทศบาลต าบลหนองพลับ 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)        
หน้า ๑๐๖ ราคากลาง ๑,๓4๐,๐๐๐.-  บาท  (-หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน-) ก าหนดเวลาการส่งมอบงานหรือ
ให้งานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน  
      2. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายซอยเทศบาล 8/8  ต าบลหนองพลับ อ าเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายซอยเทศบาล 8/8 ขนาดถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง 
150 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน ๑ ชุด สร้างตามแบบแปลนเทศบาลต าบลหนองพลับ 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)            
หน้า ๑๐9 ราคากลาง 467,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) ก าหนดเวลาการส่งมอบงานหรือให้งาน
แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน 
      3. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ า ค.ส.ล. สายซอยชัยพัฒนา 1 ต าบลหนองพลับ 
อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ า ค.ส.ล. สายซอยชัย
พัฒนา 1  ขนาดถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง 76.0๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 
๑ ชุด สร้างตามแบบแปลนเทศบาลต าบลหนองพลับ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน โครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) หน้า ๑๐9 ราคากลาง 372,๐๐๐.-  บาท (-สามแสนเจ็ดหมื่นสอง
พันบาทถ้วน-) ก าหนดเวลาการส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน  
 
                 ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
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                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                 ๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลต าบล
หนองพลับ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง มี
รายละเอียดดังนี้  
                          10.1. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายซอยเทศบาล ๑๐ ต าบลหนองพลับ อ าเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า                 
690,๐๐๐.๐๐ บาท (-หกแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน-) 
                          10.2 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายซอยเทศบาล 8/8 ต าบลหนองพลับ อ าเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า                 
250,0๐๐.๐๐ บาท (-สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) 
                     10.3 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ า ค.ส.ล. สายซอยชัยพัฒนา 1  ต าบล           
หนองพลับ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 188,5๐๐.๐๐ บาท (-หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน-) และเป็นผลงานที่
เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลต าบลหนองพลับเชื่อถือ 

                     ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
                     (๑) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วน
คุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน าผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงาน
ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีเข้าประกวดราคาได้ 
                     (๒) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุก
รายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้มี
ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้า
เสนอราคากับหน่วยงานของรัช และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงาน
ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ียื่นข้อเสนอได้ 
                     ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็น
นิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
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                 ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                 ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 
                 ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่
ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
                  ๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
 
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา (วันที่ 16 – 23 กรกฎาคม 2561) 

               ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ใน                
วันที่ 24 กรกฎาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 

                ก าหนดวันตรวจสอบเอกสารเสนอราคาในวันที่ 25 – 31 กรกฎาคม 2561 
 
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ office@nongphlabcity.go.th หรือ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๕๒๘๐๐๓ ในวันและเวลาราชการ 
  
  ประกาศ ณ วันที่  16  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

  

 

 
 

(นายเกรียงไกร ทวีกาญจน์) 

นายกเทศมนตรีต าบลหนองพลับ 
 

หมายเหตุ : ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ 2  
                ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 

 

 


