
 
 

ประกาศเทศบาลตําบลบานดอน  
เรื่อง  ประกวดราคาจางวางทอระบายน้ําพรอมบอพัก หมูที่ ๑, 2, 3, 4 

ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 
-------------------------------------- 

เทศบาลตําบลบานดอน   มีความประสงคจะประกวดราคาจางวางทอระบายน้ําพรอมบอพัก  
หมูที่  1, 2, 3, 4  ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)  รายละเอียดดังนี้ 

   ๑. จางวางทอระบายน้ํา หมูที่ ๑ จากบริเวณบานนางสาม  แอบเพชร  ถึงบริเวณบานนาย
สมชาย  เพชรซอน  โดยวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๐.๖๐ x ๑.๐๐ ม. จํานวน  ๑๗๓ ทอน  
พรอมบอพัก คสล. ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ ม. จํานวน  ๑๑ บอ และฝาเปด-ปด พรอมปายประชาสัมพันธ
โครงการ  (ตามแบบเทศบาลที่ ๑/๖๒) 

   ๒. จางวางทอระบายน้ํา หมูที่ ๓ จากบริเวณบานนางสายบัว  แสงคงสุวรรณ  ถึงบริเวณ
บานนายขวัญชัย  กลอมดี โดยวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๐.๖๐ x ๑.๐๐ ม. จํานวน     
๖๐ ทอน  พรอมบอพัก คสล. ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ ม. จํานวน  ๕ บอ และฝาเปด-ปด พรอมปาย
ประชาสัมพันธโครงการ  (ตามแบบเทศบาลที่ ๔/๖๒) 

   ๓. จางวางทอระบายน้ํา หมูที่ ๔ จากบริเวณบานนายสมศักดิ์  ปญสมคิด ถึงบริเวณบาน
นายสมนึก  ไกรเพชร  โดยวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๐.๖๐ x ๑.๐๐ ม. จํานวน ๖๖ ทอน  
พรอมบอพัก คสล. ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ ม. จํานวน  ๖ บอ และฝาเปด-ปด พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ  
(ตามแบบเทศบาลที่ ๕/๖๒) 

   ๔. จางวางทอระบายน้ําพรอมบอพัก หมูที่ ๒ จากบริเวณบานนายแสวง  มั่นเพชร ถึง
บริเวณถนน คสล.หลังหมูบาน  บานนายสมนึก  ไกรเพชร  โดยวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 
๐.๖๐ x ๑.๐๐ ม. จํานวน ๗๐ ทอน  พรอมบอพัก คสล. ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ ม. จํานวน  ๑๙ บอ และฝา
เปด-ปด พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ  (ตามแบบเทศบาลท่ี ๓/๖๒) 

 ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคาครั้งนี้เปนเงินทั้งสิ้น   1,423,900.- บาท           
(-หน่ึงแสนสี่แสนสองหมื่นสามพันเการอยบาทถวน-)  

ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้  
1. มีความสามารถตามกฎหมาย  
2. ไมเปนบุคคลลมละลาย  
3. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ  
4. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ชั่วคราวเนื่องจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรี 
วาการกระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  

5. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูท้ิงงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ  กรรมการผูจัดการ  ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย  
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6. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา  

7. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว  

8. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูย่ืนขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกเทศบาลตําบล
บานดอน   ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
อยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสคร้ังนี้  

9. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาล 
ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธ์ิและความคุมกันเชนวานั้น  

10. ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจางกอสราง 
ในวงเงนิไมนอยกวา   450,000.-  บาท  (-สี่แสนหาหมื่นบาทถวน-) และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับ
หนวยงานของรฐั หรือหนวยงานเอกชนท่ีเทศบาลตําบลบานดอนเชื่อถือ  

ผูยื่นขอเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้  
   (1) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมีคุณสมบัติ

ครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม “กิจการ 
รวมคา” สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนาผลงานกอสรางของผูเขารวมคา
มาใชแสดงเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได  

  (2) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคล ที่เขา
รวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแต ในกรณีที่
กิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใด รายหนึ่งเปน
ผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับหนวยงานของรฐั และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการย่ืนขอเสนอ
ประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานกอสรางของ
ผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่ยื่นขอเสนอได  

ทั้งนี้ “กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจการรวมคาท่ีจด
ทะเบียนเปนนติิบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย  

11. ผู ย่ืนขอ เสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อ จัดจางภาครัฐดวยอิ เล็กทรอนิกส 
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง  

ผูยื่นขอเสนอตองย่ืนขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
ในวันที ่ 12  พฤษภาคม  2563  ระหวางเวลา  08.30  น. ถึง  16.30  น.  

ผูสนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาดวยอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ  5,000.- บาท 
(-หาพันบาทถวน-) ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสและชําระเงินผานทางธนาคาร        
ตั้งแตวันที่  29  เมษายน  2563  ถึงวันที่  8  พฤษภาคม  2563  โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสไดภายหลังจากชําระเงนิเปนท่ีเรียบรอยแลวจนถึงกอนวันเสนอราคา  
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ผู ส น ใ จ ส า ม า ร ถ ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด ไ ด ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต  www.bandon.go.th ห รื อ                       
www. gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 0-3544-6509  ในวันและเวลาราชการ 

 

ประกาศ ณ วันที่  29  เดือน  เมษายน  พ.ศ.  2563  
 
 
 

     (ลงชื่อ)  
                                                                           (นายทรงบท   คุมฉายา)  
                                                                       นายกเทศมนตรีตําบลบานดอน  
 
หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ 1 และเอกสาร
สวนที่ 2) ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


