
 

ประกาศเทศบาลตาํบลบ้านดอน 

เรือง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที ๕, ๘ ขยายผิวจราจรถนน คสล. หมู่ที ๓ และ

ปรับปรุงซ่อมแซมลานตากพชืผลทางการเกษตร หมู่ที ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(e-

bidding) 
 

                 เทศบาลตาํบลบา้นดอน มีความประสงคจ์ะ ประกวดราคาจา้งก่อสรา้งก่อสรา้งถนนคสล. หมูที่ ๕, ๘ 

ขยายผิวจราจรถนน คสล. หมูที่ ๓ และปรบัปรุงซ่อมแซมลานตากพืชผลทางการเกษตร หมูที่ ๙ ดว้ยวิธีประกวด

ราคาอเิล็กทรอนิกส ์(e-bidding) รายละเอียดดงันี  

                  ๑. ก่อสรา้งถนน คสล. หมูท่ี ๕ จาํนวน ๒ จดุ ดงันี 

                     - (ชว่งที ๑) จากบรเิวณทางเขา้โรงเรียนวดัศรีสรอ้ยเพชร ถงึบรเิวณบา้นนางสาวบญุมา ปินสวุรรณ 

ผิวจราจรกวา้ง  ๔  เมตร  ยาว  ๘๐ เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  พรอ้มลงหินคลกุไหล่ทางตามสภาพพืนที 

                     - (ชว่งที ๒) จากบรเิวณบา้นนางสาวบญุมา ปินสวุรรณ ถึงศาลา SML ผิวจราจรกวา้ง  ๓ เมตร 

ยาว  ๘๔ เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  พรอ้มลงหินคลกุไหล่ทางตามสภาพพืนที และฝังทอ่ระบายนาํ คสล. ขนาด

เสน้ผ่าศนูยก์ลาง ๐.๓๐ เมตร  จาํนวน  ๑๑ ทอ่น (๑ จดุ) 

หรือมีพืนทีก่อสรา้งไมน่อ้ยกวา่  ๕๗๒ ตร.ม. พรอ้มปา้ยประชาสมัพนัธโ์ครงการ (ตามแบบเทศบาลตาํบลบา้นดอน 

๙/๖๒) 

                  ๒. ก่อสรา้งถนน คสล. หมูที่ ๘  จากบรเิวณบา้นนายสายมา  พิชยัศิลป์ ถึงบรเิวณบา้นนาง

ปราณี  เหมาเพชร  ผิวจราจรกวา้ง  ๔  เมตร  ยาว  ๑๒๒ เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  พรอ้มลงหินคลกุไหล่ทางตาม

สภาพพืนที และฝังทอ่ระบายนาํ คสล. ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง ๐.๖๐ เมตร  จาํนวน  ๑๒ ท่อน (๑ จดุ)  หรือมีพืนที

ก่อสรา้งไม่นอ้ยกวา่  ๔๘๘ ตร.ม. พรอ้มปา้ยประชาสมัพนัธโ์ครงการ (ตามแบบเทศบาลตาํบลบา้นดอน ๑๐/๖๒) 

                 ๓. ขยายผิวจราจรถนน คสล. หมู่ที ๓ จาํนวน ๒ ชว่ง ดงันี 

                    - (ชว่งที ๑) ฝังซา้ยเชือมตอ่ถนนคอนกรตีเดิมบรเิวณสระจนัทรถ์ึงบรเิวณบา้นนางอมัพร  สพุรรณเณร 

ขยายผิวจราจรกวา้ง  ๐.๕๐ เมตร  ยาว  ๕๐๐ เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  พรอ้มกดอดัเสาเข็มไอ ขนาด ๐.๑๕x

๑.๐๐ เมตร จาํนวน  ๘๗  ตน้ หรือระยะความยาวกดอดัเสาเข็มฝังซา้ย  ๒๑๕ เมตร  และลงหินคลกุไหลท่างตาม

สภาพพืนที 

                    - (ชว่งที ๒) ฝังขวาเชือมตอ่ถนนคอนกรีตเดิมบรเิวณสระจนัทรถ์ึงบรเิวณบา้นนางอมัพร  สพุรรณเณร 

ขยายผิวจราจรกวา้ง  ๐.๕๐ เมตร  ยาว  ๕๖๐ เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  พรอ้มกดอดัเสาเข็มไอ ขนาด ๐.๑๕x

๑.๐๐ เมตร  จาํนวน  ๑๑๕ ตน้  หรือระยะความยาวกดอดัเสาเข็มฝังขวา ๒๘๕ เมตร และลงหินคลกุไหลท่างตาม

สภาพพืนที 



หรือมีพืนทีขยายผิวจราจร คสล. ชว่งที ๑ และช่วงที ๒ รวมไมน่อ้ยกวา่  ๕๓๐  ตร.ม. พรอ้มปา้ยประชาสมัพนัธ์

โครงการ  (ตามแบบเทศบาลตาํบลบา้นดอน เลขที ๑๑/๖๒) 

                 ๔. ปรบัปรุงซอ่มแซมลานตากพืชผลทางการเกษตร (บรเิวณป่าชา้) หมูที่ ๙ กวา้ง  ๔๐  เมตร  ยาว  ๔๐ 

เมตร  หนา  ๐.๑๐  เมตร  พรอ้มทาํ SLOPE ขึน-ลง ๓ ดา้น หรือมีพืนทีซอ่มแซมไมน่อ้ยกว่า  ๑,๖๐๐ ตร.ม. พรอ้ม

ปา้ยประชาสมัพนัธโ์ครงการ (ตามแบบเทศบาลตาํบลบา้นดอน ๗/๖๒) 

ราคากลางของงานก่อสรา้งในการประกวดราคาครงันีเป็นเงินทงัสิน ๑,๗๐๘,๒๐๐.๐๐ บาท (หนงึลา้นเจ็ดแสน

แปดพนัสองรอ้ยบาทถว้น) 

                 ผูยื้นขอ้เสนอจะตอ้งมีคณุสมบตัิ ดงัตอ่ไปนี 

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลาย 

                 ๓. ไมอ่ยูร่ะหว่างเลิกกิจการ 

                 ๔. ไมเ่ป็นบคุคลซงึอยูร่ะหวา่งถกูระงบัการยืนขอ้เสนอหรือทาํสญัญากบัหนว่ยงานของรฐัไวช้วัคราว

เนืองจากเป็นผูที้ไมผ่่านเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบตังิานของผูป้ระกอบการตามระเบียบทีรฐัมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลงักาํหนดตามทีประกาศเผยแพรใ่นระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง 

                 ๕. ไมเ่ป็นบคุคลซงึถกูระบชืุอไวใ้นบญัชีรายชือผูท้ิงงานและไดแ้จง้เวียนชือใหเ้ป็นผูท้ิงงานของ

หนว่ยงานของรฐัในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึงรวมถึงนิติบุคคลทีผูท้งิงานเป็นหุน้ส่วน

ผูจ้ดัการ กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิาร ผูมี้อาํนาจในการดาํเนินงานในกิจการของนิตบิุคคลนันดว้ย 

                 ๖. มีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะตอ้งหา้มตามทีคณะกรรมการนโยบายการจดัซือจดัจา้งและการ

บริหารพสัดภุาครฐักาํหนดในราชกิจจานเุบกษา 

                 ๗. เป็นนิติบคุคลผูมี้อาชีพรบัจา้งงานทีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสด์งักลา่ว 

                 ๘. ไมเ่ป็นผูมี้ผลประโยชนร์ว่มกนักับผูยื้นขอ้เสนอราคารายอืนทีเขา้ยืนขอ้เสนอใหแ้ก่เทศบาลตาํบล

บา้นดอน ณ วนัประกาศประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส ์หรือไมเ่ป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคา

อย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสค์รงันี 

                 ๙. ไมเ่ป็นผูไ้ดร้บัเอกสิทธิหรือความคุม้กนั ซงึอาจปฏิเสธไม่ยอมขนึศาลไทย เวน้แตร่ฐับาลของผูยื้น

ขอ้เสนอไดมี้คาํสงัใหส้ละเอกสิทธิและความคุม้กนัเชน่ว่านนั 

                 ๑๐. ผูยื้นขอ้เสนอตอ้งมีผลงานก่อสรา้งประเภทเดียวกนักบังานทีประกวดราคาจา้งก่อสรา้งในวงเงินไม่

นอ้ยกว่า ๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หา้แสนหา้หมืนบาทถว้น) และเป็นผลงานทีเป็นคู่สญัญาโดยตรงกับหน่วยงานของ

รฐั หรือหน่วยงานเอกชนทีเทศบาลตาํบลบา้นดอนเชือถือ 

                     ผูยื้นขอ้เสนอทีเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรว่มคา้" ตอ้งมีคณุสมบตัิดงันี 

                     (๑) กรณีทีกิจการรว่มคา้ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม ่กิจการรว่มคา้จะตอ้งมีคณุสมบตัิครบถว้น

ตามเงือนไขทีกาํหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเ้สนอราคาในนาม "กิจการรว่มคา้" ส่วน

คณุสมบตัดิา้นผลงานก่อสรา้ง กิจการรว่มคา้ดงักล่าวสามารถนาํผลงานกอ่สรา้งของผูเ้ขา้รว่มคา้มาใชแ้สดงเป็น



ผลงานก่อสรา้งของกิจการรว่มคา้ทีเขา้ประกวดราคาได ้

                     (๒) กรณีทีกิจการรว่มคา้ไมไ่ดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม่ นิติบคุคลแตล่ะนิติบคุคลทีเขา้รว่มคา้

ทกุรายจะตอ้งมีคณุสมบตัิครบถว้นตามเงือนไขทีกาํหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคา เวน้แตใ่นกรณีทีกิจการรว่มคา้

ไดมี้ขอ้ตกลงระหว่างผูเ้ขา้รว่มคา้เป็นลายลกัษณอ์กัษรกาํหนดใหผู้เ้ขา้รว่มคา้รายใดรายหนึงเป็นผูร้บัผิดชอบหลกั

ในการเขา้เสนอราคากบัหน่วยงานของรฐั และแสดงหลกัฐานดงักลา่วมาพรอ้มการยืนขอ้เสนอประกวดราคาทาง

ระบบจดัซือจดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส ์กิจการรว่มคา้นนัสามารถใชผ้ลงานก่อสรา้งของผูเ้ขา้รว่มคา้หลกัราย

เดียวเป็นผลงานก่อสรา้งของกิจการรว่มคา้ทียืนขอ้เสนอได ้

                     ทงันี "กิจการรว่มคา้ทีจดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม่" หมายความว่า กิจการรว่มคา้ทีจดทะเบียนเป็น

นิติบคุคลตอ่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

                 ๑๑. ผูยื้นขอ้เสนอตอ้งลงทะเบียนในระบบจดัซือจดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส ์(Electronic 

Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง 

  
  
 

                ผูยื้นขอ้เสนอตอ้งยืนขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือจดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส ์ในวนัที 

๒๕ มิถนุายน ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 

                ผูส้นใจสามารถขอซือเอกสารประกวดราคาดว้ยอิเล็กทรอนิกส ์ในราคาชดุละ ๕,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่าน

ทางระบบจดัซือจดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกสแ์ละชาํระเงินผา่นทางธนาคาร ตงัแตว่นัที ๑๘ มิถนุายน ๒๕๖๓ 

ถึงวนัที ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยดาวนโ์หลดเอกสารผ่านทางระบบจดัซือจดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิล็กทรอนิกส ์ได้

ภายหลงัจากชาํระเงินเป็นทีเรียบรอ้ยแลว้จนถึงก่อนวนัเสนอราคา 

                ผูส้นใจสามารถดรูายละเอียดไดที้เว็บไซต ์www.bandon.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ

สอบถามทางโทรศพัทห์มายเลข ๐-๓๕๔๔-๖๕๐๙ ในวนัและเวลาราชการ 

                ผูส้นใจตอ้งการทราบรายละเอียดเพิมเตมิเกียวกบัรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถาม

มายงั เทศบาลตาํบลบา้นดอน ผ่านทางอีเมล ์5720908@dla.go.th หรือชอ่งทางตามทีกรมบญัชีกลางกาํหนด

ภายในวนัที ๑๙ มิถนุายน ๒๕๖๓ โดยเทศบาลตาํบลบา้นดอนจะชีแจงรายละเอียดดงักลา่วผา่นทาง

เว็บไซต ์www.bandon.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวนัที ๑๙ มิถนุายน ๒๕๖๓ 

  

  ประกาศ ณ วนัที ๑๘ มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

  

  

 

  

  

  

(นายทรงบท คุม้ฉายา) 

นายกเทศมนตรีตาํบลบา้นดอน 


