ประกาศเทศบาลเมืองวังน้าเย็น
เรื่อง ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ ถนนเทศบาล 16 ถึงถนน
เทศบาล 14 หมู่ที่ 1 ที่ต้าบลวังน้าเย็น อ้าเภอวังน้าเย็น จังหวัดสระแก้ว ประจ้าปีงบประมาณ 2561
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-------------------------------------เทศบาลเมืองวังน้าเย็น มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ ถนนเทศบาล 16 ถึงถนนเทศบาล 14 หมู่ที่ 1 ต้าบลวังน้าเย็น ขนาดกว้าง 0.30 เมตร
ลึก 0.50 เมตร ยาวรวมทังสองฝั่งถนนไม่น้ อยกว่า 208 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางส้าหรับองค์ก ร
ปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ น แบบเลขที่ ทถ.5-301 (ข.30) ที่ ต้ าบลวัง น้ าเย็ น อ้ าเภอวั ง น้ าเย็น จั ง หวัด สระแก้ ว
ประจ้าปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวด
ราคาครังนีเป็นเงินทังสิน 606,000 บาท (หกแสนหกพันบาทถ้วน)
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี
1. มีความสามารถตามกฎหมาย
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท้าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก้าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
5. ไม่เป็นบุ คคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญ ชีรายชื่อผู้ทิงงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็ นผู้ทิ งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญ ชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิงงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ้านาจในการด้าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนันด้วย
6. มี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามที่ ค ณะกรรมการนโยบายการจั ด ซื อจั ด จ้ างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐก้าหนดในราชกิจจานุเบกษา
7. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว3
8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลเมือง
วังน้าเย็น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครังนี
9. ไม่ เป็ น ผู้ ได้ รั บ เอกสิ ท ธิ์ ห รื อ ความคุ้ ม กั น ซึ่ ง อาจปฏิ เสธไม่ ย อมขึ นศาลไทย เว้ น แต่ รั ฐ บาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค้าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านัน
10. เป็น ผู้ป ระกอบการที่ ขึนทะเบีย นงานก่อสร้างสาขา..........-.............. ไว้กับ กรมบัญ ชีกลาง
(กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศก้าหนดให้งานก่อสร้างสาขานันต้องขึนทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับ
กรมบัญชีกลาง)
11. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงิน
ไม่น้อยกว่า 290,000 บาท (สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของ
รัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลเมืองวังน้าเย็นเชื่อถือ

-2ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี
(1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก้าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า”
ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน้าผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดง
เป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
(2) กรณี ที่ กิ จการร่ วมค้ าไม่ ได้ จดทะเบี ยนเป็ น นิ ติ บุ ค คลใหม่ นิ ติ บุ ค คลแต่ ละนิ ติ บุ ค คล
ที่ เข้ าร่ วมค้ าทุ กรายจะต้ องมี คุ ณ สมบั ติ ครบถ้ วนตามเงื่ อนไขที่ ก้ าหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคา เว้ น แต่
ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์ อักษรก้าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใด
รายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรั ฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อม
การยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านันสามารถใช้
ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้
ทังนี “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
12. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
13. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. ก้าหนด
14. ผู้ยื่นข้อเสนอต้ องไม่อยู่ในฐานะเป็ นผู้ไม่แสดงบัญชี รายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชี รายรั บ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก้าหนด
15. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่
การจ่ายเงินแต่ละครังซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญ ญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. ก้าหนด
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่น ข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ระหว่างเวลา 08.30.น. ถึง 16.30 น.
ผู้สนใจสามารถขอซือเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 300 บาท (สาม
ร้อยบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และช้าระเงินผ่านทางธนาคาร ตังแต่วันที่
31 พฤษภาคม 2561 ถึ ง วั น ที่ 7 มิ ถุ น ายน 2561 โดยดาวน์ โหลดเอกสารผ่ า นทางระบบจั ด ซื อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากช้าระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์www.wangnamyen.netหรือwww.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3725-1648 ต่อ 404 ในวันและเวลาราชการ

-3ผู้สนใจต้อ งการทราบรายละเอียดเพิ่ม เติมเกี่ยวกับ สถานที่ห รือ แบบรูปรายการละเอียดโปรด
สอบถามมายั ง เทศบาลเมื อ งวั ง น้ า เย็ น ผ่ า นทางอี เ มล์ wny@wangnamyen.net หรื อ ช่ อ งทางตามที่
กรมบัญชีกลางก้าหนดภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2561 โดยเทศบาลเมืองวังน้าเย็น จะชีแจงรายละเอียดดังกล่าว
ผ่านทางเว็บไซต์www.wangnamyen.net และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ 4 มิถุนายน 2561
ประกาศ ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
(ลงชื่อ)
(นายวันชัย นารีรักษ์)
ต้าแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองวังน้าเย็น.

