
 

ที ่พท ๕๓๔๐๒ /                                                            เทศบาลต าบลอ่าวพะยูน 
                                                   ๑๙๒ หมู่ ๓  ต าบลปากพะยูน  
                                                   อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ๙๓๑๒๐ 

 
                                                                       วันที่  ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔  
 

เรื่อง ให้มาเสนอราคา ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พท.ถ.๔๔-๐๐๔ สายบางเตง - ดอนประดู่    
       บ้านควนออก หมู่ที๓่ ต าบลปากพะยูน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๖๒๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่รวมกัน 
       ไม่น้อยกว่า ๙,๗๕๐ ตารางเมตร เทศบาลต าบลอ่าวพะยูน อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก 
เรียน   
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดพัสดุและการยื่นข้อเสนอโดยวิธีคัดเลือก 
                 ด้วย เทศบาลต าบลอ่าวพะยูน มีความประสงค์จะ จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง 
พท.ถ.๔๔-๐๐๔ สายบางเตง - ดอนประดู่ บ้านควนออก หมู่ที่ ๓ ต าบลปากพะยูน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๖๒๕ เมตร 
หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๙,๗๕๐ ตารางเมตร เทศบาลต าบลอ่าวพะยูน อ าเภอปากพะยูน 
จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
                 ๑. รายการพัสดุที่ต้องการจ้าง 
                      ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พท.ถ.๔๔-๐๐๔ สายบางเตง - ดอนประดู่ บ้าน
ควนออก หมู่ที่ ๓ ต าบลปากพะยูน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๖๒๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่รวมกันไม่น้อยกว่า 
๙,๗๕๐ ตารางเมตร เทศบาลต าบลอ่าวพะยูน อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 
                 ๒. วงเงินงบประมาณ ๗,๖๔๒,๘๐๐.๐๐ (เจ็ดล้านหกแสนสี่หมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
                 ๓. ราคากลาง ๗,๖๗๘,๙๓๕.๗๙ (เจ็ดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยสามสิบห้าบาทเจ็ดสิบเก้า
สตางค์) 
                 ๔. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

๔.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย 
๔.๒    ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๔.๓    ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
๔.๔    ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

๔.๕    ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้ง
งานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการ
ของนิติบุคคลนั้นด้วย 



                 ๔.๖    มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการ
บริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                 ๔.๗    เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว 
                 ๔.๘    ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ ณ วันได้รับ

หนังสือเชิญชวน หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ
จ้างโดยวิธีคัดเลือกครั้งนี้ 

                 ๔.๙    ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธฺ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

      ๔.๑๐    ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาลต าบล 
๔.๑๑    ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับ

งานที่ประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓,๘๓๙,๔๖๗.๐๐ บาท และเป็นผลงานที่เป็น
คู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือผู้เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ 
"กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
(๑)    กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้าจะต้อง

มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอ
ราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการ
ร่วมค้าดังกล่าวสามารถน าผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงาน
ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีเข้าประกวดราคาได้ 

(๒)    กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติ
บุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในเอกสาร
ประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลาย
ลักษณ์อักษรก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอ
ราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคา
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงาน
ก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคา
ได้ 

    ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์) 
๔.๑๒ ก าหนดให้ผู้เสนอราคาใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้เป็นพัสดุที่ผลิต
ภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุหรือครุภัณฑ์ นั้น 
๔.๑๓ จัดท าแผนการใช้พัสดุที่ใช้ทั้งหมดตามสัญญาภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนาม
ในสัญญา (ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด) 
 
 
 

๔.๑๒   ก าหนดให้ผู้เสนอราคาใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ท่ีใช้เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ  
          ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุหรือครุภัณฑ์ นั้น 
๔.๑๓   จัดท าแผนการใช้พัสดุที่ใช้ทั้งหมดตามสัญญาภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามใน 
          สัญญา (ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด) 
 



                 ๕. เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา 
                 ก าหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ ถึง ๑๖.๓๐ ณ เทศบาลต าบล
อ่าวพะยูน ยืนราคา ๔๕ วัน นับจากวันที่ยื่นเสนอ ก าหนดแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา 
 
                ทั้งนี้ รายละเอียดพัสดุและการยื่นข้อเสนอปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
                จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
  

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นางอทิต ิเมฆสุวรรณ) 
นายกเทศมนตรีต าบลอ่าวพะยูน 

  
  

 

เทศบาลต าบลอ่าวพะยูน 
โทรศัพท์ ๐๗๔-๖๙๙๓๙๓ 
โทรสาร ๐๗๔-๖๙๙๓๙๓ 

 
 
 


