
( ส ำเนำ ) 

ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย 

เร่ือง ประกวดรำคำจ้ำงก่อสร้ำงก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทำงหลวงท้องถ่ิน ขก.ถ. ๑๘๔ -๑๐ เขต
เทศบำลต ำบลแวงน้อย - ถนนลำดยำงศรีเมืองน  ำซับ บ้ำนแวงน้อย กว้ำง ๕ เมตร ยำว ๒,๘๕๐ เมตร หนำ ๐.๑๕ 

เมตร หรือพื นที่ไม่น้อยกว่ำ ๑๔,๒๕๐ ตำรำงเมตร องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย อ ำเภอแวงน้อย จังหวัด
ขอนแก่น ๑ สำยทำง ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 

                 องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. ๑๘๔ -๑๐ เขตเทศบาลต าบลแวงน้อย - ถนนลาดยางศรีเมืองน  าซับ บ้านแวง
น้อย กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๘๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า ๑๔,๒๕๐ ตารางเมตร องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั งนี เป็นเงินทั งสิ น ๙,๒๕๓,๖๒๔.๐๖ บาท (เก้าล้านสอง
แสนห้าหมื่นสามพันหกร้อยยี่สิบส่ีบาทหกสตางค์) 
                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี  
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ งงานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ทิ งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ทิ งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั นด้วย 

                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                 ๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกบัผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นท่ีเข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแวงน้อย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั งนี  
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีค าส่ังให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั น 



                 ๑๐. เป็นผู้ประกอบการท่ีขึ นทะเบียนงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างทาง ไม่น้อยกว่าชั น ๖ ประเภท
หลักเกณฑ์คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะ ไว้กับกรมบัญชีกลาง 
                 ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่
น้อยกว่า ๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของ
รัฐ หรือหน่วยงานเอกชนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยเช่ือถือ 
                ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอท่ียื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี  
                      กรณีท่ีข้อตกลงฯ ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมี
การก าหนดสัดส่วนหน้าท่ี และความรับผิดชอบในปริมาณงาน ส่ิงของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลัก
มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย 
                     กรณีท่ีข้อตกลงฯ ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั นต้องใช้
ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าท่ียื่นข้อเสนอ 
                     กรณีท่ีข้อตกลงฯ ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้อง
เป็นผู้ประกอบการท่ีขึ นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าท่ีไม่ใช่ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะเป็น
ผู้ประกอบการท่ีขึ นทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้ 
                     ส าหรับข้อตกลงฯ ท่ีไม่ได้ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย
จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน 
                 ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
 

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันท่ี ๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
                ผู้สนใจสามารถขอซื อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทาง
ระบบจัดซื อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และช าระเงินผ่านทางธนาคาร ตั งแต่วันท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันท่ี 
๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจาก
ช าระเงินเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา 

                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ www.waengnoiy.go.th หรือ www.gprocurement.go.th 
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๓๐๐๙๖๘๗ ในวันและเวลาราชการ 

  
  

  ประกาศ ณ วันท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ 
 

  

  

  

  

หนูกาลน์ นิบุญท า  

(นายหนูกาลน์ นิบุญท า) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 



  

  
 

  

  
 

  

หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนท่ี ๑ และเอกสารส่วนท่ี ๒) 
ในระบบ e-GP ได้ตั งแต่วันท่ีซื อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 

 

ส าเนาถูกต้อง  

  

รุ้ง สุขก าเนิด  

(นางรุ้ง สุขก าเนิด)  

 ผู้อ านวยการกองคลัง  

 ประกาศขึ นเว็บวันท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ 

 โดย นางรุ้ง สุขก าเนิด ผู้อ านวยการกองคลัง 
 เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขท่ี ๒/๒๕๖๔ 

  


