
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน 

เร่ือง สอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน 
---------------------------------------- 

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน ต าบลป่าบอน จังหวัดพัทลุง  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง
ก่อสร้าง จ านวน 2 โครงการ ดังนี้   

   ๑. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบผิวจราจรแคปซีล (Cape Seal) สายสุขคณะ-ศาลาน้ า    
หมู่ที่ 9 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร พร้อม
ป้ายตามรายละเอียดที่ อบต.ป่าบอนก าหนด  ราคากลาง  948,000 บาท (เก้าแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

   2. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเพชรเกษม-ควนเสาธง หมู่ที่ 8 
(ช่วงที่ 3) ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 1,050 ตารางเมตร     
พร้อมป้ายตามรายละเอียดที่ อบต. ป่าบอนก าหนด ราคากลาง  719,000 บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพัน
บาทถ้วน) 

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
  1.  มีความสามารถตามกฎหมาย 
  2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
  4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 
 5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อ ให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย  

6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง            
และการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

7. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานทีส่อบราคาดังกล่าว 
8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วน

ต าบลป่าบอน  ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  
ในการสอบราคาครั้งนี้ 

9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

10. เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา........ -................ ไว้กับกรมบัญชีกลาง  

(กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศก าหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับ
กรมบัญชีกลาง) 
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11. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างก่อสร้างในวงเงิน 

ไม่น้อยกว่า 474,000 บาท และ 359,500 บาท (ตามล าดับโครงการ) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ
หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอนเชื่อถือ 
 ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 (1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า”  
ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน าผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดง
เป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าสอบราคาได้ 
 (2) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้า
ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคา เว้นแต่ ในกรณีที่กิจการร่วมค้า 
ได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ
หลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอสอบราคา  
กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้า 
ที่ยื่นข้อเสนอได ้
  ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
  12. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 
   13. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
   14. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ 
การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 
  

     ก าหนดการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้แจงสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่  29  มีนาคม  2561 
ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน  

 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาในวันที่  30  มีนาคม  2561 ระหว่างเวลา    
10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ ที่ท าการการองค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน 
 ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)  ได้ที่ 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน  ระหว่างวันที่  22  มีนาคม  2561 ถึงวันที่  29  มีนาคม  2561  
ในวันและเวลาราชการ 
 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pabon.go.th หรือ www.gprocurement.go.th  
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 074 – 673826  ในวันและเวลาราชการ 

 

    ประกาศ ณ วันที่  22  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2561 

       

 

        (นายน าโชค  เกื้อเส้ง) 

           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน 

 

http://www.gprocure/


 

แบบ 

ประกาศ.......................................................................1 

เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้าง.......................................................... 

---------------------------------------- 

 ........................................1  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้าง....................................  
ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น..............................บาท (..................................)  
 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ2 ดังต่อไปนี้ 
  1.  มีความสามารถตามกฎหมาย 
  2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
  4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 
 5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย  

6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง            
และการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

7. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานทีส่อบราคาดังกล่าว3 
8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่........................1 

ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่ เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  
ในการสอบราคาครั้งนี้ 

9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

10. เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา........................ ไว้กับกรมบัญชีกลาง   

(กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศก าหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับ
กรมบัญชีกลาง) 

11. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างก่อสร้างในวงเงิน 
ไม่น้อยกว่า..........................บาท (……………………….) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ 
หรือหน่วยงานเอกชนที.่.........................1เชื่อถือ4 
 ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 (1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า”  
ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน าผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดง
เป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าสอบราคาได้ 
 (2) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้า
ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคา เว้นแต่ ในกรณีที่กิจการร่วมค้า 
ได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ
หลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอสอบราคา  
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กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้า 
ที่ยื่นข้อเสนอได ้
  ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
  12. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 
   13. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
   14. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ 
การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 
 15. ........................... (คุณสมบัติอื่น)4.............................. 
 ก าหนดการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้แจงสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่............... ........................... 
ระหว่างเวลา ........................... น. ถึง ....................... น. ณ .............................................................5 
 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาในวันที่ …….................................................................  
ระหว่างเวลา ........................... น. ถึง ....................... น. ณ .............................................................5 
 ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ .. ..... ............... .. . .. .  บาท 
(…………………………….……) 5 ได้ที ่........................................................5 ระหว่างวันที่ ........................................  
ถึงวันที ่.................................................. ในวันและเวลาราชการ 
 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ ............ ...........6 หรือ www.gprocurement.go.th  
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ................................ ในวนัและเวลาราชการ 

 

    ประกาศ ณ วันที่ .................................. พ.ศ. ................... 

    (ลงชื่อ)   ............................................ 

             (............................................) 

         ต าแหน่ง ............................................ 

 

 
 

หมายเหตุ 1 ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการสอบราคา 
 2 การก าหนดเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอในประกาศสอบราคาจะต้องตรงกับ 
  คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอในเอกสารสอบราคา 
 3 กรณีการสอบราคาจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป  
  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย 
 4 เลือกใช้ตามความเหมาะสมหรือจ าเป็น 
 5 หน่วยงานของรัฐผู้ออกประกาศเป็นผู้ก าหนด 
 6 ระบุชื่อเว็บไซต์หรืออีเมล์ของหน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการสอบราคา 

http://www.gprocure/

