( สำเนา )
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี
Pavement In - Place Recycling) สายบ้านปากแสก - บ้านไผ่ลูกนก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี, อำเภออู่ทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายบ้านปากแสก
- บ้านไผ่ลูกนก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี, อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) และรายละเอียดตามร่างของเขตงาน (Terms of Reference : TOR)
๑. ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๒๐๓,๖๒๐.๕๐ บาท
๒. งบประมาณตั้งไว้ ๑๕,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อ
เสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๑๐. เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างทาง ไม่น้อยกว่าชั้น ๕ ประเภท
หลักเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ ไว้กับกรมบัญชีกลาง
๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่
น้อยกว่า ๗,๑๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ
หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีเชื่อถือ
๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมี
การกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลัก
มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้
ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้อง
เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะเป็นผู้ประกอบ
การที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้
สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะ
ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน
๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับโรงงานที่ใช้ผสมแอสฟัลท์คอนกรีต พร้อมแผนที่
แสดงตำแหน่งที่ตั้งอยู่ในระยะทางที่สามารถขนส่ง โดยควบคุมอุณหภูมิของส่วนผสมแอสฟัลท์คอนกรีต ปรับปรุง
คุณภาพด้วยยางธรรมชาติได้ตามที่กำหนด และระยะเวลาในการขนส่งต้องไม่เกิน ๒ ชั่วโมง โดยโรงงานผสมแอสฟัลท์
คอนกรีต อาจเป็นโรงงานผสมแบบชุดหรือแบบผสมต่อเนื่อง แต่ต้องสามารถผลิตส่วนผสมแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุง
คุณภาพด้วยยางพาราธรรมชาติ เพื่อป้อนเครื่องปูให้สามารถปูได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนผสมที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ
ตรงตามสูตรส่วนผสมเฉพาะงาน มีอุณหภูมิถูกต้องตามข้อกำหนด หากไม่ได้ระบุกำลังผลิตไว้เป็นอย่างอื่น ต้องมีกำลัง
ผลิตได้ไม่น้อยกว่า ๘๐ ตันต่อชั่วโมง และจะต้องแสดงหลักฐาน หรือจัดทำบัญชีรายการเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่จำเป็นจะ
ต้องมีเพื่อทำงานที่ประมูลจ้างนี้ ตามที่กำหนดไว้ใน มาตรฐานงานแอสฟัลท์คอนกรีต เพื่อปรับปรุงคุณภาพด้วยยาง
ธรรมชาติ มถ.๒๔๖ - ๒๕๖๑ (Natural Rubber Modified Asphalt Concrete) และมาตรฐานงานหมุนเวียนวัสดุชั้น
ทางเดิมมาใช้ใหม่แบบในที่ มทช.๒๔๒ - ๒๕๕๕ (Pavement In-Place Recycling) ของกรมทางหลวงชนบท ในวัน
เสนอราคา
๑๕. ผู้ยื่นเสนอที่รับการคัดเลือกให้เป็นคู่สัญญากับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีจะต้องใช้ผลิต
ภัณฑ์แอสฟัลท์ผสมยางพารา ที่มีวัตถุดิบจากน้ำยางพาราข้นจากผู้ประกอบการแปรรูปยางพาราที่
ซื้อน้ำยางพาราสดจากชุมชนสหกรณ์ฯ โดย
๑๕.๑ ต้องเป็นชุมนุมสหกรณ์ที่ลงทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยในโครงการส่งเสริมการใช้
ยางพาราภาครัฐ และมีหนังสือรับรองการยางแห่งประเทศไทย
๑๕.๒ ต้องมีหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงินจากชุมนุมสหกรณ์ฯ ตามข้อ ๓.๑๕.๑ ที่ระบุปริมาณน้ำ
ยางสดและวันที่มีการขายให้แก่บริษัทผู้แปรรูปยางพารา
๑๕.๓ ต้องมีหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงินจากบริษัทผู้แปรรูปยางพารา ตามข้อ ๓.๑๕.๒ ที่ระบุ
ปริมาณน้ำยางข้นและวันที่มีการขายให้แก่บริษัทผู้ผลิตแอสฟัลท์ผสมยางพารา
๑๖. ข้อกำหนดใดที่เขตของงาน (Terms of Reference : TOR) นี้ มิได้กล่าวไว้ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
งานแอสฟัลท์คอนกรีตเพื่อปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ มถ.๒๔๖ - ๒๕๖๑ (Natural Rubber Modified
Asphalt Concrete) และมาตรฐาน งานหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมมาใช้ใหม่แบบในที่ มทช. ๒๔๒ - ๒๕๕๕
(Pavement In-Place Recycling) ของกรมทางหลวงชนบท ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒-ว๒๓๐๕ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ซักซ้อมการใช้ง่ายเงินสะสมจากการประชุมโครงการ
ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายางพาราราคาตกต่ำในวันเสนอราคา

๑๗. ผู้เสนอราคาต้องมีความพร้อมด้านบุคลากร โดยมีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานประจำ ณ สถานที่
ก่อสร้าง โดยยื่นรายชื่อเป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานก่อนเข้าดำเนินงานก่อสร้าง โดยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม
สาขาวิศวกรรมโยธา ขอบเขตและความสามารถตามข้อบังคับสภาวิศวกร
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่
๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท ผ่านทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่
๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจาก
ชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.suphan.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๕-๔๓๑๗๗๕,๐๓๕-๔๓๑๗๖๕ ในวันและเวลาราชการ
ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ผ่านทางอีเมล์ 2720101@dla.go.th,(E-mail) suphun.go.th@gmail.com
หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.suphan.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๒๓
มิถุนายน ๒๕๖๕
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕
บุญชู จันทร์สุวรรณ
(นายบุญชู จันทร์สุวรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒)
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
สำเนาถูกต้อง
สลิลรัตน์ ขุมทอง
(นางสาวสลิลรัตน์ ขุมทอง)
ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน
ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕
โดย นางสาวสลิลรัตน์ ขุมทอง ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๔๒/๒๕๖๕

