
  

      
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย 

เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการซ่อมสร้างผิวพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต  
สายบ้านพรุพ้อ-บ้านควนเพ็ง ต าบลโคกทราย  

กว้าง 6 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร 
***************************** 

   ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย   มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์โครงการซ่อมสร้างผิวพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้านพรุพ้อ-บ้านควนเพ็ง ต าบลโคกทราย 
กว้าง 6 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างขางละ 1 เมตร รายละเอียดการก่อสร้างตามแบบ
แปลนที่ อบต.ก าหนดแบบเลขที่ 18/2559  งบประมาณ 8,911,000.-บาท(แปดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพัน
บาทถ้วน) ราคากลางของงานก่อสร้างครั้งนี้ 9,140,000 บาท(เก้าล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)ด าเนินการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 90 วันนับถัดจากลงนามในสัญญาจ้าง ก าหนดการจ่ายเงินเป็น 2 งวด ดังนี้ 

งวดที่ 1(40%) ของราคาจ้าง ผู้รับจ้างต้องซ่อมสร้างผิวทางให้แล้วเสร็จ ดังนี้ 
  - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว จ านวน 1 ป้าย แล้วเสร็จ 
  - ปรับปรุงโครงการทางเดิม งาน Pavement in-Place Recycling แล้วเสร็จ 
  - ปรับปรุงโครงสร้างทางเดิม งานหินคลุกอัดแน่น แล้วเสร็จ 
  - Prime Coat ผิวทาง แล้วเสร็จ 
  - Prime Coat ผิวไหล่ทาง แล้วเสร็จ 
  - ให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน (นับถัดจากวันท าสัญญาจ้าง) 
  งวดที่ 2(60%) งวดสุดท้าย ของราคาจ้าง ผู้รับจ้างต้องซ่อมสร้างผิวทางให้แล้วเสร็จ ดังนี้ 
  - งานผิวทาง Para Asphaltic Conerete (ปูบน Prime Coat) 
  - งานผิวไหล่ทาง Para Asphaltic Conerete (ปูบน Prime Coat) 
  - งานตีเส้นจราจร 
  - งานติดตั้งป้ายจราจร               
  - งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ถาวร จ านวน 1 ป้าย แล้วเสร็จ 

- ผู้รับจ้างท าการก่อสร้างตามรูปแบบ รายการ และสัญญา แล้วเสร็จทุกประการ  
  - ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (นับถัดจากวันท าสัญญาจ้าง) 
  

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
1. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ดังกล่าวซึง่มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 4,555,000 บาท  (เงินสี่ล้านห้าแสนห้าหมื่น- 
ห้าพันบาทถ้วน) 

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ 

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
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4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย ณ วันประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็น
ผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

5. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือ 
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

6. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางทีเ่ว็บไซด์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

7. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง 
ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

8. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอราคาโดยรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอ่ืน ๆ (ถ้ามี)รวมถึง 
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว 

ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้าง   ในวันที่  31 สิงหาคม  2560 ระหว่างเวลา     08.30 น.  ถึง  
09.30  น.  โดยพร้อมกัน ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย  ผู้ที่ไปดูสถานที่จะต้องมีอ านาจ
ผูกพันในนามห้างฯ  หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจและต้องลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน หากไม่ไปดูสถานที่ในวันเวลา
ที่ก าหนด ให้ถือว่ารับทราบสถานที่ก่อสร้างแล้วจะน ามาเป็นข้ออ้างเพ่ือการใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น    และก าหนดรับฟัง 
ค าชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมในวันที่   31 สิงหาคม 2560   เวลา  14.00 น.  เป็นต้นไป ณ ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกทราย ไม่มารับฟังรายละเอียดและหรือไม่ไปดูสถานทีก่่อสร้างจะยกมาเป็นข้ออ้าง ข้อโต้แย้ง
ใด ๆ ในภายหลังไม่ได้ทั้งสิ้น   
 

          ก าหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่   8  กันยายน   
2560  ระหว่างเวลา  09.00 น. ถึง 11.30 น.  ณ  งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย      
และก าหนดเสนอราคาในวันที่   14  กันยายน  2560 เวลา 09.00 น.  
 

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในราคาชุดละ 
2,000 บาท(สองพันบาทถ้วน)  ได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย      ระหว่างวันที่   22 
สิงหาคม  2560  ถึงวันที่    31 สิงหาคม  2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น.ในวันและเวลาราชการ ดู
รายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.khoksai.go.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข  074-676538-9   ในวันและเวลาราชการ 

 

      หมายเหตุ การลงนามก่อหนี้ผูกพันจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับแจ้งการอนุมัติจากส านัก
งบประมาณแล้วเท่านั้น   ส าหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย
สามารถยกเลิกการจัดจ้างได้  
 

ประกาศ   ณ   วันที่ 22  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 
 

      
     จ่าสิบต ารวจ 

                  (พยูร  ไหมแก้ว) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย  ปฏิบัติหน้าที่  

            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย 
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