ประกาศองค์ การบริหารส่ วนตําบลสะแกราช
เรื่ อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการขุดลอกสระนํ้า (สระหนองคูบน) บ้านเก่าเหนือ
หมู่ 12 ตําบลสะแกราช อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสี มา

………………………………………………………………………………………………..……..
ด้วยองค์การบริ หารส่ วนตําบลสะแกราช มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ตามโครงการ ขุดลอกสระนํ้า (สระหนองคูบน) บ้านเก่าเหนือ หมู่ 12 ตําบลสะแกราช อําเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสี มา โดยทําการ ขุดลอกสระนํ้า (สระหนองคูบน) บ้านเก่าเหนือ หมู่ 12 กว้างเฉลี่ย 116.50 เมตร ยาว
เฉลี่ย 133 เมตร ความลาด 1 :2 ลึก 5 เมตร หรื อมีปริ มาตรดินขุดไม่นอ้ ยกว่า 65,997.50 ลูกบาศ์กเมตร
รายละเอียดตามปริ มาณงานและแบบแปลนที่กาํ หนด พร้อมติดตั้งป้ ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้ าย ราคากลาง
ของโครงการนี้เป็ นจํานวนเงิน 2,880,000.- บาท (-สองล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน-)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้ องมีคุณสมบัติดังต่ อไปนี้
1. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็ นผูม้ ีอาชีพรับจ้างที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
2. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้อง ไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ ิ้งงานของทางราชการ
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรื อไม่เป็ นผูท้ ี่ได้รับผลของการสั่งให้เป็ นนิติบุคคลหรื อบุคคลอื่นให้เป็ นผูท้ ิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ
3. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่
เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริ หารส่ วนตําบลสะแกราช และไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู ้ประสงค์จะ
เสนอราคากับผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่
เป็ นผูก้ ระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ครั้งนี้
4. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์ หรื อความคุม้ กัน ซึ่ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา ได้มีคาํ สั่งให้สละสิ ทธิ์ และความคุม้ กันเช่นว่านั้น
5. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็ นผูท้ ี่ผา่ นการคัดเลือกผูม้ ีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบลสะแกราช
6. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็ นนิติบุคคล หรื อบุคคลธรรมดา และมีผลงานก่อสร้างประเภท
เดียวกันกับงาน ที่ประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เป็ นผลงานเดียว) ในวงเงินไม่นอ้ ยกว่า 1,440,000.- บาท
(-หนึ่งล้ านสี่ แสนสี่ หมื่นบาทถ้ วน) และเป็ นผลงานที่เป็ นคู่สัญญาโดยตรงกับส่ วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรื อ หน่วยงานเอกชนที่องค์การบริ หารส่ วนตําบลสะแกราช
เชื่อถือ
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-2 7. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็ น บุคคลหรื อนิติบุคคลที่จะเข้าเป็ นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ซึ่ งได้ดาํ เนินการจัดซื้ อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ขอ้ มูลจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐ
8. ผูย้ นื่ ข้อเสนอต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยืน่ เอกสารประมูลราคาโดยให้หลักประกัน
อย่างหนึ่งอย่างใดตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 5 จํานวน 144,000.- บาท
(-หนึ่งแสนสี่ หมื่นสี่ พนั บาทถ้ วน-) สําหรับหนังสื อคํ้าประกันตามแบบดังระบุในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 1.5 (2) ต้องมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่ยนื่ เอกสารประมูลจ้าง จนถึงวันที่สิ้นสุ ดกําหนดยืนราคา กรณี
หลักประกันซองเป็ นเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริ หารส่ วนตําบลสะแกราช ถ้าการนําเช็คเข้าฝากธนาคาร
จะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายหรื อถูกหักค่าธรรมเนียมการเรี ยกเก็บเงินตามเช็ค ผูย้ นื่ ข้อเสนอจะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบใน
ค่าใช้จ่ายหรื อค่าธรรมเนียมดังกล่าวทั้งหมด
กําหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา 15.30 น. ถึงเวลา
16.00 น. ณ สระหนองคูบน บ้านเก่าเหนือ หมู่ 12 ตําบลสะแกราช อําเภอปั กธงชัย จังหวัดนครราชสี มา
และกําหนดฟังคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็ นต้นไป
โดยองค์การบริ หารส่ วนตําบลสะแกราชจะถือว่าท่านได้ทราบสถานที่ตลอดจนปั ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ดีแล้ว
เมื่อเกิดปั ญหาและอุปสรรคในเวลาทํางานจะนํามาเป็ นข้ออ้างให้พน้ ความรับผิดชอบต่อองค์การบริ หารส่ วนตําบล
สะแกราชไม่ได้เว้นแต่เป็ นสาเหตุสุดวิสัย
กําหนดยืน่ ซองประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ใน วันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557
ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้ อจัดจ้างขององค์การบริ หารส่ วนตําบลระดับอําเภอ ณ ที่วา่ การอําเภอปักธงชัย
ชั้น 1 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 11.00 น. และประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคาใน
วันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 เวลา 10.00 น.
กําหนดเสนอราคาในวันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 เวลา 13.30 น. - 14.00 น.
ผูส้ นใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 4,000.- บาท
ได้ที่องค์การบริ หารส่ วนตําบลสะแกราช ระหว่ างวันที่ 13 - 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ในวันและเวลา
ราชการและสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 044-360-289 ต่อ 14 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.sakarat.go.th
และ www.gprocurement.go.th
ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

(นายสมบูรณ์ ทูลบุญลินทร์ )
นายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลสะแกราช

