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                     ผูยื่นขอเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติดังนี ้
                     (๑) กรณีทีก่ิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมีคุณสมบัติครบถวน
ตามเงื่อนไขทีก่ําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม "กิจการรวมคา" สวน
คุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนาํผลงานกอสรางของผูเขารวมคามาใชแสดงเปน
ผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได 
                     (๒) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคลที่เขารวมคา
ทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงือ่นไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแตในกรณีที่กิจการรวมคา
ไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกาํหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึง่เปนผูรับผิดชอบหลัก
ในการเขาเสนอราคากับหนวยงานของรัช และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยืน่ขอเสนอประกวดราคาทาง
ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนกิส กิจการรวมคานัน้สามารถใชผลงานกอสรางของผูเขารวมคาหลักราย
เดียวเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่ยืน่ขอเสนอได 
                     ทั้งนี้ "กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กจิการรวมคาทีจ่ดทะเบียนเปน
นิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกจิการคา กระทรวงพาณิชย 
                 ๑๑. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนกิส (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
 
                ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวนัที่ 
๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
                ผูสนใจสามารถขอซ้ือเอกสารประกวดราคาดวยอิเล็กทรอนกิส ในราคาชดุละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผาน
ทางระบบจัดซือ้จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสและชําระเงนิผานทางธนาคาร ต้ังแตวันที่ ๑ มนีาคม ๒๕๖๒ ถงึ
วันที่ ๘ มนีาคม ๒๕๖๒ โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนกิส ไดภายหลัง
จากชําระเงนิเปนที่เรียบรอยแลวจนถงึกอนวนัเสนอราคา 
                ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.dankhuntod.go.th , www.koratlocal.go.th หรือ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๔๔-๓๘๙๙๒๒ ตอ ๑๐๕ ในวนัและเวลา
ราชการ 
  

 
ประกาศ ณ วนัที ่๑ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

  

 

  

(นายวาเรนทร ประภาสุชาติ) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด 

หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที ่
๒) ในระบบ e-GP ไดต้ังแตวันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 



 


