ประกาศองค์การบริหารส่ วนตาบลปอ
เรื่ อง ประมูลจ้ างโครงการก่อสร้ าง จานวน 2 โครงการ
ด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
************************
ด้วยองค์การบริ หารส่ วนตาบลปอ อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชี ยงราย มีความประสงค์จะ
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง จานวน 2 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายละเอียดดังนี้
โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขนาด 81 – 100 คน สถ.ศพด.3
(แบบตอกเสาเข็ม) บ้านปอกลาง หมู่ 5 ตาบลอาคารขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 23.00 เมตร สู ง
3.50 เมตร (หรื อมีพ้นื ที่ไม่นอ้ ยกว่า 460.00 ตารางเมตร) พร้อมป้ายชื่อโครงการ จานวน 1 ชุด ตาม
แบบมาตรฐานกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย แบบที่ สถ.ศพด.3 ราคากลาง
2,723,000.- บาท (สองล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)
โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขนาด 81 – 100 คน สถ.ศพด.3
(แบบตอกเสาเข็ม) บ้านห้วยคุ หมู่ 8 ตาบลปอ อาคารขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 23.00 เมตร สู ง
3.50 เมตร (หรื อมีพ้นื ที่ไม่นอ้ ยกว่า 460.00 ตารางเมตร) พร้อมป้ายชื่อโครงการ จานวน 1 ชุด ตาม
แบบมาตรฐานกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย แบบที่ สถ.ศพด.3 ราคากลาง
2,753,000.- บาท (สองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้ องมีคุณสมบัติ ดังต่ อไปนี้
1. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็ นผูม้ ีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
2. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ี่ ถูกระบุ ชื่อไว้ในบัญชี รายชื่ อผูท้ ิ้งงานของทาง
ราชการและได้แจ้งเวียนชื่ อแล้ว หรื อไม่เป็ นผูท้ ี่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรื อบุคคลอื่นเป็ นผูท้ ิ้ง
งานตามระเบียบของทางราชการ
3. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายอื่น
และ/หรื อต้องไม่เป็ นผูม้ ี ผลประโยชน์ร่วมกันกับผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิ เล็กทรอนิ กส์ ณ วันประกาศ
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็ นธรรมตามข้อ 1.8
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-24. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์ หรื อความคุ ม้ กัน ซึ่ งอาจปฏิ เสธไม่
ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิ ทธิ์ และความคุ ม้ กันเช่นว่า
นั้น
5. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็ นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้าง ดังนี้
โครงการที่ 1 เป็ นผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้าง ในวงเงินไม่นอ้ ย
กว่า 1,361,500.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
โครงการที่ 2 เป็ นผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้าง ในวงเงินไม่นอ้ ย
กว่า 1,376,500.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)
และเป็ นผลงานที่ เป็ นคู่ สัญญาโดยตรงกับ ส่ วนราชการ หน่ วยงานตามกฎหมายว่า ด้วย
ระเบียบบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่ วยงานเอกชนที่หน่ วยการบริ หารราชการส่ วน
ท้องถิ่นเชื่อถือ
6. บุคคลหรื อนิติบุคคลที่จะเข้าเป็ นคู่สัญญาต้องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชี รายรับ
รายจ่าย หรื อแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
7. บุคคลหรื อนิติบุคคลที่จะเข้าเป็ นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่ งได้ดาเนิ นการจัดซื้ อจัด
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ (e-Government Procuremnt : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ขอ้ มูลจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐ
8. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชี เงินฝากธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่ งมี
มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้
กาหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ บ้านปอกลาง หมู่ 5 และบ้านห้วยคุ หมู่ 8 ตาบลปอ อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย และกาหนดรับ
ฟังคาชี้แจงรายละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ามี) ในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็ นต้นไป
กาหนดยืน่ ซองประมูล ในวันที่ 6 มกราคม 2559 ระหว่างเวลา 09.30 – 10.30 น.
ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้ อจัดจ้างของหน่ วยงานการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่ นระดับอาเภอ
ที่วา่ การอาเภอเวียงแก่น
ผูส้ นใจติ ดต่อขอซื้ อเอกสารประมู ลในราคาชุ ดละ ดังนี้
โครงการที่ 1 ราคาชุ ดละ 2,000.- บาท (สองพันบาทถ้วน)
โครงการที่ 2 ราคาชุ ดละ 2,000.- บาท (สองพันบาทถ้วน)
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-3ได้ที่ ส่ วนการคลัง องค์การบริ หารส่ วนตาบลปอ ระหว่างวันที่ 17 – 25 ธันวาคม 2558 ดูรายละเอียด
ได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th, www.por.go.th หรื อสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข
0-5360- 2742-3 , 097-9421440 ในวันและเวลาราชการ พร้ อมแสดงแบบแสดง รายการลงทะเบียนใน
ระบบ e-GP ใน วันซื้อซองเอกสารสอบราคาด้ วย
ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558

(ลงชื่อ)
( นายแสน ลือชา)
นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลปอ

