ประกาศองคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร
เรื่อง ประมูลจางโครงการกอสรางถนนลาดยางพาราแอสฟ%ลทติกคอนกรีตหมูที่ 7
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
-------------------------------------------ดวยองคการบริ ห ารสวนตํ า บลวิ เ ชตนครอํ า เภอแจหมจั ง หวั ด ลํ า ปาง มี ค วามประสงคจะประมู ล จาง
โครงการกอสรางถนนลาดยางพาราแอสฟ%ลทติกคอนกรีต ขนาดกวาง 4 เมตร ยาวรวม 250 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 1,000 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร พรอมป3ายโครงการ
จํานวน 1 ป3าย ณ บานทุงทอง หมูที่ 7 ตําบลวิเชตนคร อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง งบประมาณ 499,000.- บาท (-สี่
แสนเกาหมื่นเกาพันบาทถวน-) และราคากลางในสวนของนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่ไดจดภาษีมูลคาเพิ่มเป>นเงิน
499,000.- บาท (-สี่แสนเกาหมื่นเกาพันบาทถวน-) และเป>นงานที่มีผลกระทบตอการจราจรโดยกําหนดอัตราคาปรับ เป>น
รอยละ 0.25 ของคาจางตามสัญญาตอวัน และการเบิกจายแบงเป>น 1 งวด ระยะเวลาดําเนินงาน 60 วันดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเป>นผูมีอาชีพรับจางงานที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
2.ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเป>นผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการหรือของ
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น และไดแจงเวียนชื่อแลวหรือไมเป>นผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่น
เป>นผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3.ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเป>นผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น และ/หรือ
ตองไมเป>นผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบดวย
อิเล็กทรอนิกส หรือไมเป>นผูกระทําการอันเป>นการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป>นธรรมตามขอ 1.8
4.ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเป>นผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวน
แตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
5. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเป>นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับ
งานที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ในวงเงินไมนอยกวา 249,500.- บาท และเป>นผลงานที่เป>นคูสัญญาโดยตรง
กับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่
หนวยการบริหารราชการทองถิ่น เชื่อถือ
6. บุคคลหรือนิติบุคคลธรรมดาที่จะเขาเป>นคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเป>นผูที่ไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเป>นคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง ที่
เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
9. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาท
คูสัญญาอาจจายเป>นเงินสดก็ได
/กําหนด...

-2กํา หนดดู สถานที่ ก อสรางและรั บฟ% งคํา ชี้ แ จงรายละเอี ยดเพิ่ มเติ ม ในวั นที่ 24สิ งหาคม2559เวลา
11.00 – 11.20 น. ณ บานทุทุงทองหมู
งทอง ที่ 7 หากพนเวลาดังกลาวแลว องคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร ถือวาทาน
ทราบสถานที่กอสราง ตลอดจนอุปสรรคตางๆ ดีแลว เมื่อเกิดอุปสรรคและป%ญหาในเวลาทํางาน จะนํามากลาวอางใหพน
ความผิดตอองคการบริหารสวนตําบลวิเชตนครไมได
กําหนดยื่นซองประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ 31สิสิงหาคม 2559 ตั้งแตเวลา 08.30 –
16.30 น. ณ หองประชุม องคการบริหารสวนตําบลวิเชตนครและแจงรายชื
ชตนครและ รายชื่อผูมีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอ
ราคาในวันที่ 6 กันยายน 2559ตัตั้งแตเวลา 09.00 น. เปAนการเฉพาะรายไป
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประมู
เอกสารประ ลจางดวยระบบอิอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ 500.- บาท(-หารอย
บาทถวน-)ไดที
ไดที่ กองคลั ง องคการบริ หารสวนตํ า บลวิ เ ชตนครในวัน ที่ 15 - 23สิสิ งหาคม
หา 2559ดู รายละเอี ยดไดที่
เว็บไซต www.wichetnakorn.go.thและ
และwww.gprocurement.go.thหรื
หรือสอบถามไดทางโทรศัพท หมายเลข 0 5427
1209ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 15เดือนสิงหาคมพ.ศ. 25599

(นายดาว มานะธรรม)
นายกองคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร

-สําเนาคูฉบับประกาศองคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร
เรื่อง ประมูลจางโครงการกอสรางถนนลาดยางพาราแอสฟ%ลทติกคอนกรีตหมูที่ 7
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
-------------------------------------------ดวยองคการบริ ห ารสวนตํ า บลวิ เ ชตนครอํ า เภอแจหมจั งหวั ด ลํ า ปาง มี ค วามประสงคจะประมู ล จาง
โครงการกอสรางถนนลาดยางพาราแอสฟ%ลทติกคอนกรีต ขนาดกวาง 4 เมตร ยาวรวม 250 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 1,000 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร พรอมป3ายโครงการ
จํานวน 1 ป3าย ณ บานทุงทอง หมูที่ 7 ตําบลวิเชตนคร อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง งบประมาณ 499,000.- บาท (-สี่
แสนเกาหมื่นเกาพันบาทถวน-) และราคากลางในสวนของนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่ไดจดภาษีมูลคาเพิ่มเป>นเงิน
499,000.- บาท (-สี่แสนเกาหมื่นเกาพันบาทถวน-) และเป>นงานที่มีผลกระทบตอการจราจรโดยกําหนดอัตราคาปรับ เป>น
รอยละ 0.25 ของคาจางตามสัญญาตอวัน และการเบิกจายแบงเป>น 1 งวด ระยะเวลาดําเนินงาน 60 วันดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเป>นผูมีอาชีพรับจางงานที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
2.ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเป>นผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการหรือของ
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น และไดแจงเวียนชื่อแลวหรือไมเป>นผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่น
เป>นผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3.ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเป>นผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น และ/หรือ
ตองไมเป>นผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบดวย
อิเล็กทรอนิกส หรือไมเป>นผูกระทําการอันเป>นการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป>นธรรมตามขอ 1.8
4.ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเป>นผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวน
แตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
5. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเป>นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับ
งานที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ในวงเงินไมนอยกวา 249,500.- บาท และเป>นผลงานที่เป>นคูสัญญาโดยตรง
กับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่
หนวยการบริหารราชการทองถิ่น เชื่อถือ
6. บุคคลหรือนิติบุคคลธรรมดาที่จะเขาเป>นคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเป>นผูที่ไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเป>นคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง ที่
เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
9. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาท
คูสัญญาอาจจายเป>นเงินสดก็ได
/กําหนด...

-2กํา หนดดู สถานที่ ก อสรางและรั บฟ% งคํา ชี้ แ จงรายละเอี ยดเพิ่ มเติ ม ในวั นที่ 24สิ งหาคม2559เวลา
11.00 – 11.20 น. ณ บานทุงทอง หมูที่ 7 หากพนเวลาดังกลาวแลว องคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร ถือวาทาน
ทราบสถานที่กอสราง ตลอดจนอุปสรรคตางๆ ดีแลว เมื่อเกิดอุปสรรคและป%ญหาในเวลาทํางาน จะนํามากลาวอางใหพน
ความผิดตอองคการบริหารสวนตําบลวิเชตนครไมได
กําหนดยื่นซองประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ 31สิงหาคม 2559 ตั้งแตเวลา 08.30 –
16.30 น. ณ หองประชุม องคการบริหารสวนตําบลวิเชตนครและแจงรายชื่อผูมีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอ
ราคาในวันที่ 6 กันยายน 2559ตั้งแตเวลา 09.00 น. เปAนการเฉพาะรายไป
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ 500.- บาท(-หารอย
บาทถวน-)ไดที่ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลวิเชตนครในวันที่15 - 23 สิงหาคม 2559 ดูรายละเอียดไดที่
เว็บไซต www.wichetnakorn.go.thและwww.gprocurement.go.thหรือสอบถามไดทางโทรศัพท หมายเลข 0 5427
1209ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 15เดือนสิงหาคมพ.ศ. 2559

(นายดาว มานะธรรม)
นายกองคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร

.......................ราง.............................
.......................พิมพ/ทาน..................
……………........ตรวจ..........................
.......................ตรวจ..........................

