
ประกาศจังหวดหนองบัวสำฎ
เร่ือง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาศักยภาพศถานท่ีท่องเท่ียวตามเส้นทางโรแมนดิก รูท (Romantic 

Route) และนาคี รูท (Nakhee Route) กิจกรรม พัฒนา Land Mark บึงหนองบัว ตำบลสำภู อำเภอเมือง 
หนองบัวสำภู จังหวัดหนองบัวสำภู งานก่อสร้างสะพานทางเดินชมพรรณโม้น้ํา ความกว้าง ๓.๖๐ เมตร พร้อม 
ลานกิจกรรม รวมพ้ืนท่ีโม่น้อยกว่า ©,๐๘๐ ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คร้ังท่ี ๒

จังหวัดหนองบัวสำภู มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาศักยภาพสถานท่ีท่องเท่ียว 
ตามเส้นทางโรแมนดิก รูท (Romantic Route) และนาค รูท (Nakhee Route) กิจกรรม พัฒนา Land Mark บึงหนองบัว 
ตำบลลำภู อำ๓ อเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู งานก่อสร้างสะพานทางเดินซมพรรณไม้น้ํา ความกว้าง ๓.๖๐ 
เมตร พร้อมลานกิจกรรม รวมพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ๑1๐๘๐ ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง 
ของงานก่อสร้างในการประกวดราคาคร้ังน้ีเปีนเงินท้ังสัน ๖1๘๔๘,๕๙๑.๕๐ บาท (หกล้านแปดแสนส่ีหม่ืนแปดพันห้าร้อย- 
เก้าสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์)

ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบ้ดิ ดังต่อไปน้ี 
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒. ไม่เปีนบุคคลล้มละลาย 
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงการคลังกำหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญซีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุข่ือไว้ในบัญขีรายซ่ือผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนซ่ือให้เป็นผู้ท้ิงงานของหน่วยงาน 
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญขีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ 
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป ็นผู้ม ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย ื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข ้ายื่นข้อเสนอให้แก,จังหวัด 

หนองบัวลำภู ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา 
อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม'เป็นผู้ได้รับเอกสิทฮหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น 
ข้อเสนอได้มีคำส่ังให้สละเอกสิทธ้ิและความคุ้มกันเข่นว่าน้ัน

๑๐. ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่ 
น้อยกว่า ๓1๕๐๐1๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนบาทล้วน) และเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ 
หรือหน่วยงานเอกซนท่ีจังหวัดหนองบัวลำภูเซ่ือถือ และผลงานดังกล่าวมีอายุไม่เกิน ๕ ปี นับถึงวันย่ืนเอกสารประกวด 
ราคาพร้อมแนบสัญญาจ้าง

/ผู้ยื่นข้อ...



-๒-

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ ''กิจการร่วมค้า', ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน 

ตามเง ื่อนไขท ี่กำหนดไว ้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให ้เสนอราคาในนาม "ก ิจการร ่วมค ้า" 
ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใข้แสดงเป็น 
ผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาไต้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้า 
ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้า 
ไต้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดขอบหลักใน 
การเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบ 
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ก ิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข ้าร่วมค้าหลักรายเดียว 
เป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอไต้

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็น 
นิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Governm ent 
P rocurem ent: e  - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผ ู้ย ื่น ข ้อ เส น อต ้องย ื่น ข ้อ เส น อและเส น อราคาท างระบ บ จ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างภาคร ัฐด ้วยอ ิเล ็กท รอน ิกส ์ 
ในวันท่ี 9 °  สิงหาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ 
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ท ี่เว ็บไซต์ w w w .dpt.go.th หรือ w w w .gprocurem ent.go .th  หรือ 
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๒-๓๑๖-๖๙๖ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง 
จังหวัดหนองบัวลำภู ผ่านทางอีเมล์ nongbualumphu@ dpt.mailgo.th หรือซ่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายใน 
วันท่ี ๔, สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยจังหวัดหนองบัวลำภูจะซื้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.dpt.go.th และ 
www.gprocurement.go.th ในวันท่ี <^, สิงหาคม ๒๕๖๓

การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบการ 
เปลี่ยนแปลงโครงการจากคณะกรรมการการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) แล้วเท่านั้น และจังหวัด 
อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดจ้าง หรือได้รับจัดสรรงบประมาณ 
แต ่ไม ่เพ ียงพอท ี่จะทำการจ ัดจ ้างคร ั้งน ี้ต ่อไป โดยท ี่ผ ู้ย ื่นข ้อเสนอจะเร ียกร ้องค ่าเส ียหายใดๆ จากจังหวัดไม่ได้

ประกาศ ณ วับท่ี M อ  กรกฎาคม ๒๕๖๓

(นายสมเจตน์ จงคุภวิศาลกิจ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ปฏิบัติราชการแทน 

หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑

หมายเหตุ ๑.ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนท่ี ๑ และเอกสารส่วนท่ี ๒) 
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันท่ีฃอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

/ ๒.เงินจ้าง...
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๒.เง ินจ้างสำหรับจ้างครั้งน ี้ได ้มาจากเง ินงบประมาณตามแผนปฏิบ ัต ิราซการกลุ่มจังหวัดภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จังหวัดจะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็น 
หนังสือได้ ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงโครงการจากคณะกรรมการการบริหารงานกลุ่มจังหวัด 
แบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) แล้วเท่านั้น และกรณีจังหวัดไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดจ้างในครั้งนี้ หรือ 
ได้รับจัดสรรงบประมาณแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างคร้ังนี้ จังหวัดสามารถยกเลิกการจัดจ้างได้ ต่อไป โดยที่ผู้ย่ืน 
ข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัดไมใต้


