
 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร 
เรื่อง  ประกวดราคาจางกอสรางฐานพรอมติดตั้งหอถงัเก็บน้ําทรงแชมเปญขนาด 20 ลบ.ม. และขุดเจาะบอ

บาดาลกรุบอทอ BS-M ขนาด Ø6 นิ้ว ความลึกพัฒนาประมาณ 140 ม.หรือจนกวาจะถึงชั้นใหน้ําดี  
พรอมซับเมอร 1.5 แรงมา   หมูที่ 1 บานเบิกไพร ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

-------------------------------------- 
 องคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร มีความประสงคจะประกวดราคาจาง  กอสรางฐานพรอมติดตั้งหอถัง
เก็บน้ําทรงแชมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม. และขุดเจาะบอบาดาลกรุบอทอ BS – M ขนาด Ø 6 นิ้ว ความลึกพัฒนา
ประมาณ 140 ม. หรือจนกวาจะถึงชั้นใหน้ําดี พรอมซับเมอร 1.5 แรงมา   (ตามแบบ อบต.เบิกไพรกําหนด)  พรอม
ปายประชาสัมพันธ 2 ปาย   หมูที่ 1  บานเบิกไพร  ตําบลเบิกไพร  อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  ดวยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)  ราคาตั้งไว  846,000.-บาท   ราคากลางของงานกอสราง  ในการประกวดราคาครั้ง
นี้เปนเงนิท้ังสิ้น  827,000.-บาท  ( แปดแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถวน ) 

 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ  ดังตอไปนี้ 

  1. มีความสามารถตามกฎหมาย 

  2. ไมเปนบุคคลลมละลาย 

  3. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

  4. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว

เนื่องจากเปนผู ท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

 5. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของหนวยงาน

ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการ

ผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

 6. มีคุณสมบัติและไมมี ลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ 

การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

  7. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว3 

  8. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกองคการบริหารสวนตําบล

เบิกไพร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปน

ธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

  9.  ไม เปนผู ไดรับ เอกสิทธิ์หรือความคุม กัน ซึ่ งอาจปฏิ เสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล 

ของผูยื่นขอเสนอไดมีคาํสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น  

 10. ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจางกอสรางในวงเงินไมนอย

กวา  413,500.-บาท ( สี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันหารอยบาทถวน.) และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของ

รัฐ หรือหนวยงานเอกชนที่องคการบริหารสวนตําบลเบิกไพรเชื่อถือ 

 ผูยื่นขอเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ตองมีคณุสมบัติ ดังนี ้

 (1) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมีคุณสมบัติครบถวน

ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม “กิจการรวมคา” สวนคุณสมบัติ



ดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงานกอสราง

ของกิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได 

 (2) กรณี ท่ีกิ จการร วมค า ไม ได จดทะเบี ยนเป นนิ ติ บุ คคลใหม  นิ ติ บุ คคลแต ละนิ ติ บุ คคล 

ที่ เข าร วมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถ วนตามเงื่ อนไขท่ี กําหนดไว ในเอกสารประกวดราคา เวนแต  

ในกรณีที่ กิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใด 

รายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่น

ขอเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานกอสราง

ของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่ยื่นขอเสนอได 

  ทั้งนี้ “กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติ

บุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

  11. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง  

             12. ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

ดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

กําหนด  

   13. ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไม

ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

   14. ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการ

จายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

  ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  

ในวันที่   29   มิถุนายน  2562  ระหวางเวลา 8.30 น.  ถึง 16.30 น. 

  ผูสนใจสามารถติดตอขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  ในราคาชุดละ 500.-บาท โดยดาวน

โหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสไดตั้งแตวันที่ประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา 

  ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต  www.boegprai.go.th   หรือ www.gprocurement.go.th  

หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 032-739626 - 7 ในวันและเวลาราชการ 

  ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือแบบรูปรายการละเอียด โปรดสอบถาม

มายัง องคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร  ผานทางอีเมล becgpri_chombung@outlook.co.th หรือชองทางตามท่ี

กรมบัญชีกลางกําหนด ภายในวันที่  25  มิถุนายน   2563     โดยองคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร จะชี้แจง

รายละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซต www.boegprai.go.th  และwww.gprocurement.go.th  ในวันที่  26  

มิถุนายน  2563 

                     ประกาศ ณ วันที่  19   มิถุนายน    พ.ศ. 2563 

                                               

             (นายธรรมรักษ   บุตรน้ําเพ็ชร) 

  นายกองคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร 



 

 

 

หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ 1 และสวนที่ 2) 

              ในระบบ e-GP  ไดตั้งแตวันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 

 
 

 

หมายเหต ุ  
1 ระบุชื่อหนวยงานของรัฐ ที่ดําเนินการจัดจาง 

   2 การกําหนดเงื่อนไขคุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอในประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองตรง
กับคณุสมบัติของผูยื่นขอเสนอในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  

3 กรณีการประกวดราคาจางกอสรางท่ีมีวงเงนิงบประมาณตั้งแต 1,000,000 บาท 
ขึ้นไป ผูยืน่ขอเสนอตองเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย 

 4 เลือกใชตามความเหมาะสมหรือจําเปน 
  5 หนวยงานของรัฐผูออกประกาศเปนผูกําหนด 

 6 ระบุชื่อเว็บไซตหรืออีเมลของหนวยงานของรัฐที่ดําเนินการจัดจาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


