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๑๕๕ หมู่ที่ ๖ ตำบลป่ ำป้อง
ป่ ำป้อง ดอยสะเก็ด
เชียงใหม่ ๕๐๒๒๐

วันที่ ๖ มีนำคม ๒๕๖๒
เรื่อง ขอเชิญยื่นข้ อเสนองำนจ้ ำงโครงกำรปรับปรุงผิวถนนโดยกำรทำกำรปูทบั ผิวทำงด้ วย Paraasphal Concrele
เรียน
สิ่งที่ส่งมำด้วย รำยละเอียดพัสดุและกำรยื่นข้ อเสนอโดยวิธีเฉพำะเจำะจง
ด้ วย เทศบำลตำบลป่ ำป้อง มีควำมประสงค์จะ จ้ ำงโครงกำรปรับปรุงผิวถนนโดยกำรทำกำรปูทบั ผิวทำงด้ วย

Paraasphal Concrete หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพำะเจำะจง โดยมีรำยละเอียด ดังนี ้
๑. รำยกำรพัสดุที่ต้องกำรจ้ ำง
ปรับปรุงผิวถนนโดยกำรทำกำรปูทบั ผิวทำงด้ วย Paraasphal Concrele ขนำดกว้ ำงเฉลีย่ ๔ เมตร
ยำว ๒๕๐ เมตร หรื อมีพื ้นที่ไม่น้อยกว่ำ ๑,๐๐๐ ตำรำงเมตร ตำมรูปแบบรำยกำรละเอียดของเทศบำลกำหนด
๒. วงเงินงบประมำณ ๔๙๒,๐๐๐.๐๐ (สี่แสนเก้ ำหมื่นสองพันบำทถ้ วน)
๓. รำคำกลำง ๔๙๒,๐๐๐.๐๐ (สีแ่ สนเก้ ำหมื่นสองพันบำทถ้ วน)
๔. คุณสมบัติของผู้เสนอรำคำ
๔.๑ ผู้เสนอรำคำต้ องเป็ นผู้มีอำชีพจ้ ำงที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่ำว
๔.๒ ผู้เสนอรำคำต้ องไม่เป็ นผู้ที่ถกู ระบุชื่อไว้ ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ ้งงำนของทำงรำชกำรและได้แจ้ งเวียนชื่อแล้ ว
หรือไม่เป็ นผู้ทไี่ ด้ รับผลของกำรสัง่ ให้นิติบคุ คลหรือบุคคลอื่นเป็ นผู้ทิ ้งงำนตำมระเบียบของทำงรำชกำร
๔.๓ ผู้เสนอรำคำต้ องไม่เป็ นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่น ณ วันประกำศประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็ นผู้กระทำกำรอันเป็ นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็ นธรรม
๔.๔ ผู้เสนอรำคำต้ องไม่เป็ นผู้ได้ รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึง่ อำจปฏิเสธไม่ยอมขึ ้นศำลไทย เว้ นแต่รัฐบำล
ของผู้เสนอรำคำได้มีคำสัง่ ให้สละสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั ้น
๔.๕ ผู้เสนอรำคำต้ องไม่เป็ นผู้ที่ถกู ประเมินสิทธิผ้ เู สนอรำคำในสถำนะที่ห้ำมเข้ ำเสนอรำคำและห้ำมทำสัญญำ
ตำมที่ กวพ. กำหนด
๔.๖ ผู้เสนอรำคำต้ องเป็ นนิติบุคคลหรื อบุคคลธรรมดำและมีผลงำนก่อสร้ ำงประเภทเดียวกันกับงำนที่
ประกวดรำคำจ้ ำงในวงเงินไม่น้อยกว่ำ ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ บำท และเป็ นผลงำนทีเ่ ป็ นคูส่ ญ
ั ญำโดยตรงกับ
ส่วนรำชกำร หน่วยงำน ตำมกฎหมำยว่ำด้ วยระเบียบบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนอื่นซึง่ มี
กฎหมำยบัญญัติให้ มีฐำนะเป็ นรำชกำรบริหำรส่วนท้ องถิ่น รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนเอกชนที่กรมเชื่อถือผู้
เสนอรำคำทีเ่ สนอรำคำในรูปแบบของ "กิจกำรร่วมค้ำ" ต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้

(๑) กรณีที่กิจกำรร่วมค้ำได้ จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลใหม่ โดยหลักกำรกิจกำรร่วมค้ำจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติ
ครบถ้ วนตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ในเอกสำรประกวดรำคำ และกำรเสนอรำคำให้เสนอรำคำในนำม
"กิจกำรร่วมค้ำ" ส่วนคุณสมบัติด้ำนผลงำนก่อสร้ ำง กิจกำรร่วมค้ ำดังกล่ำวสำมำรถนำผลงำน
ก่อสร้ ำงของผู้เข้ ำร่วมค้ำมำใช้ แสดงเป็ นผลงำนก่อสร้ ำงของกิจกำรร่วมค้ ำทีเ่ ข้ ำประกวดรำคำได้
(๒) กรณีที่กิจกำรร่วมค้ำไม่ได้ จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลใหม่ โดยหลักกำรนิติบคุ คลแต่ละนิติบคุ คลที่เข้ ำ
ร่วมค้ ำทุกรำยจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ในเอกสำรประกวดรำคำ เว้ นแต่ใน
กรณีที่กิจกำรร่วมค้ำได้มีข้อตกลงระหว่ำงผู้เข้ ำร่วมค้ ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรกำหนดให้ ผ้ เู ข้ ำร่วมค้ ำ
รำยใดรำยหนึ่งเป็ นผู้รับผิดชอบหลักในกำรเข้ ำเสนอรำคำกับทำงรำชกำร และแสดงหลักฐำน
ดังกล่ำวมำพร้ อมกำรยื่นข้ อเสนอประกวดรำคำทำงระบบจัดซื ้อจัดจ้ ำงภำครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
กิจกำรร่วมค้ำนั ้นสำมำรถใช้ ผลงำนก่อสร้ ำงของผู้ร่วมค้ำหลักรำยเดียวเป็ นผลงำนก่อสร้ ำงของ
กิจกำรร่วมค้ำที่ยื่นเสนอรำคำได้
ทั ้งนี ้ "กิจกำรร่วมค้ ำทีจ่ ดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลใหม่" หมำยควำมว่ำ กิจกำรร่วมค้ ำที่จดทะเบียนเป็ นนิติ
บุคคลต่อหน่วยงำนของรัฐซึง่ มีหน้ ำที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ ำ กระทรวงพำณิชย์)
๔.๗ บุคคลหรือนิติบคุ คลที่จะเข้ ำเป็ นคูส่ ญ
ั ญำต้องไม่อยูใ่ นฐำนะเป็ นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำย หรือแสดง
บัญชีรำยรับรำยจ่ำยไม่ถกู ต้ องครบถ้ วนในสำระสำคัญ
๔.๘ บุคคลหรือนิติบคุ คลที่จะเข้ ำเป็ นคูส่ ญ
ั ญำกับหน่วยงำนภำครัฐซึง่ ได้ ดำเนินกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำง ด้ วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้ องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ
กรมบัญชีกลำง ที่เว็บไซต์ศนู ย์ข้อมูลจัดซื ้อจัดจ้ ำงภำครัฐ
๔.๙ คูส่ ญ
ั ญำต้ องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้ นแต่กำรจ่ำยเงินแต่ละครั ้งซึง่ มีมลู ค่ำ ไม่เกินสำมหมื่น
บำทคูส่ ญ
ั ญำอำจจ่ำยเป็ นเงินสดก็ได้
๔.๑๐ สำเนำใบทะเบียนพำณิชย์ สำเนำใบทะเบียนภำษีมลู ค่ำเพิ่ม
๕. เกณฑ์กำรพิจำรณำผลกำรยื่นข้ อเสนอครั ้งนี ้ จะพิจำรณำตัดสินโดยใช้ หลักเกณฑ์รำคำ
กำหนดยื่นข้ อเสนอ ในวันที่ ๘ มีนำคม ๒๕๖๒ ระหว่ำงเวลำ ๐๘.๓๐ ถึง ๑๖.๓๐ ณ เทศบำลตำบลป่ ำป้อง
ทั ้งนี ้ รำยละเอียดพัสดุและกำรยื่นข้ อเสนอปรำกฏตำมสิ่งทีส่ ่งมำด้ วย
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ

ขอแสดงควำมนับถือ
ธัญญำ ภำวะเดช
(นำยธัญญำ ภำวะเดช)
นำยกเทศมนตรี ตำบลป่ ำป้อง

เทศบำลตำบลป่ ำป้อง
โทรศัพท์ ๐๕๓๔๘๔๘๑๓
โทรสำร ๐๕๓๔๘๔๘๔๓

