ประกาศองคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร
เรื่อง ประมูลจางโครงการกอสรางสะพานขามลําเหมืองสาธารณะประโยชน หมูที่ 9 บานปงคอบ
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
-------------------------------------------ดวยองคการบริ หารสวนตํ าบลวิ เชตนครอํ าเภอแจหมจั งหวัด ลํ าปาง มี ความประสงคจะประมู ลจาง
โครงการกอสรางสะพานขามลําเหมืองสาธารณะประโยชน ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 4.80 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบริ ห ารสวนตํ า บลวิ เ ชตนคร ณ หมู ที่ 9 บานปงคอบ ตํ า บลวิ เ ชตนคร อํ า เภอแจหม จั ง หวั ด ลํ า ปาง
งบประมาณ 79,000.- บาท (-เจ็ดหมื่นเกาพันบาทถวน-) และราคากลางในสวนของนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่ไดจด
ภาษีมูลคาเพิ่มเป:นเงิน 79,000.- บาท (-เจ็ดหมื่นเกาพันบาทถวน-) และเป:นงานที่ไมมีผลกระทบตอการจราจรโดย
กํา หนดอั ตราคาปรับ เป:น รอยละ 0.10 ของคาจางตามสั ญ ญาตอวั น และการเบิ กจายแบงเป: น 1 งวด ระยะเวลา
ดําเนินงาน 60วันดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเป:นผูมีอาชีพรับจางงานที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
2.ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเป:นผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการหรือของ
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น และไดแจงเวียนชื่อแลวหรือไมเป:นผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคล
อื่นเป:นผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3.ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเป:นผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น และ/
หรือตองไมเป:นผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบดวย
อิเล็กทรอนิกส หรือไมเป:นผูกระทําการอันเป:นการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป:นธรรมตามขอ 1.8
4.ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเป:นผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
5. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเป:นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน
กับงานที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ในวงเงินไมนอยกวา 39,500.- บาท และเป:นผลงานที่เป:นคูสัญญา
โดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงาน
เอกชนที่หนวยการบริหารราชการทองถิ่น เชื่อถือ
6. บุ คคลหรือนิ ติบุ คคลธรรมดาที่จ ะเขาเป: นคู สั ญญาตองไมอยู ในฐานะเป:น ผู ที่ไมแสดงบั ญชี ร ายรั บ
รายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
7. บุ คคลหรื อนิ ติ บุ คคลที่ จ ะเขาเป:น คู สั ญญากั บหนวยงานภาครั ฐ ซึ่ งไดดํ าเนิ น การจั ด ซื้อจั ด จางดวย
ระบบอิ เล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิ กสของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
9. คู สั ญ ญาตองรั บ และจายเงิ น ผานบั ญ ชี ธ นาคาร เวนแตการจายเงิ น แตละครั้ ง ซึ่ ง มี มู ล คาไมเกิ น
สามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเป:นเงินสดก็ได
/กําหนด...

-2กําหนดดูสถานที่กอสรางและรับฟ5งคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่24สิงหาคม2559เวลา
13.25 – 13.45 น. ณ บานปงคอบ
ปงคอบหมูที่ 9 หากพนเวลาดังกลาวแลว องคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร ถือวาทาน
ทราบสถานที่กอสราง ตลอดจนอุปสรรคตางๆ ดีแลว เมื่อเกิดอุปสรรคและปWญหาในเวลาทํางาน จะนํามากลาวอางให
พนความผิดตอองคการบริหารสวนตําบลวิเชตนครไมได
กําหนดยื่นซองประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ 31สิสิงหาคม 2559 ตั้งแตเวลา 08.30
– 16.30 น. ณ หองประชุม องคการบริหารสวนตําบลวิเชตนครและแจงรายชื
ชตนครและ รายชื่อผูมีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขา
เสนอราคาในวันที่ 6 กันยายน 2559ตั
2559 ้งแตเวลา 09.00 น. เปAนการเฉพาะรายไป
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประมู
เอกสารประ ลจางดวยระบบอิอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ 400.- บาท (-สี่รอย
บาทถวน-)ไดที
ไดที่ กองคลั ง องคการบริ หารสวนตํ า บลวิ เ ชตนครในวั น ที่ 15 - 23สิสิ งหาคม
หา 2559
ดู
รายละเอี ยดไดที่ เ ว็ บไซต www.wichetnakorn.go.thและwww.gprocurement.go.thหรื
hetnakorn.go.th
หรื อสอบถามไดทางโทรศั พ ท
หมายเลข 0 5427 1209ในวั
ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 15เดือนสิงหาคมพ.ศ.. 2559
255

(นายดาว มานะธรรม)
นายกองคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร

-สําเนาคูฉบับประกาศองคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร
เรื่อง ประมูลจางโครงการกอสรางสะพานขามลําเหมืองสาธารณะประโยชน หมูที่ 9 บานปงคอบ
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
-------------------------------------------ดวยองคการบริห ารสวนตํ าบลวิ เ ชตนครอํา เภอแจหมจั งหวั ดลํ า ปาง มี ความประสงคจะประมู ลจาง
โครงการกอสรางสะพานขามลําเหมืองสาธารณะประโยชน ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 4.80 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบริ ห ารสวนตํ า บลวิ เ ชตนคร ณ หมู ที่ 9 บานปงคอบ ตํ า บลวิ เ ชตนคร อํ า เภอแจหม จั ง หวั ด ลํ า ปาง
งบประมาณ 79,000.- บาท (-เจ็ดหมื่นเกาพันบาทถวน-) และราคากลางในสวนของนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่ไดจด
ภาษีมูลคาเพิ่มเป:นเงิน 79,000.- บาท (-เจ็ดหมื่นเกาพันบาทถวน-) และเป:นงานที่ไมมีผลกระทบตอการจราจรโดย
กํา หนดอั ตราคาปรับ เป:น รอยละ 0.10 ของคาจางตามสั ญ ญาตอวั น และการเบิ กจายแบงเป: น 1 งวด ระยะเวลา
ดําเนินงาน 60 วันดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเป:นผูมีอาชีพรับจางงานที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
2.ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเป:นผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการหรือของ
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น และไดแจงเวียนชื่อแลวหรือไมเป:นผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคล
อื่นเป:นผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3.ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเป:นผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น และ/
หรือตองไมเป:นผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบดวย
อิเล็กทรอนิกส หรือไมเป:นผูกระทําการอันเป:นการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป:นธรรมตามขอ 1.8
4.ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเป:นผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
5. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเป:นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน
กับงานที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ในวงเงินไมนอยกวา 39,500.- บาท และเป:นผลงานที่เป:นคูสัญญา
โดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงาน
เอกชนที่หนวยการบริหารราชการทองถิ่น เชื่อถือ
6. บุ คคลหรือนิ ติบุ คคลธรรมดาที่จ ะเขาเป: นคู สั ญญาตองไมอยู ในฐานะเป:น ผู ที่ไมแสดงบั ญชี ร ายรั บ
รายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
7. บุ คคลหรื อนิ ติ บุ คคลที่ จ ะเขาเป:น คู สั ญญากั บหนวยงานภาครั ฐ ซึ่ งไดดํ าเนิ น การจั ด ซื้อจั ด จางดวย
ระบบอิ เล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิ กสของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
9. คู สั ญ ญาตองรั บ และจายเงิ น ผานบั ญ ชี ธ นาคาร เวนแตการจายเงิ น แตละครั้ ง ซึ่ ง มี มู ล คาไมเกิ น
สามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเป:นเงินสดก็ได
/กําหนด...

-2กําหนดดูสถานที่กอสรางและรับฟ5งคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่24สิงหาคม2559เวลา
13.25– 13.45 น. ณ บานปงคอบ หมูที่ 9หากพนเวลาดังกลาวแลว องคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร ถือวาทาน
ทราบสถานที่กอสราง ตลอดจนอุปสรรคตางๆ ดีแลว เมื่อเกิดอุปสรรคและป5ญหาในเวลาทํางาน จะนํามากลาวอาง
ใหพนความผิดตอองคการบริหารสวนตําบลวิเชตนครไมได
กําหนดยื่นซองประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ 31สิงหาคม 2559 ตั้งแตเวลา 08.30
– 16.30 น. ณ หองประชุม องคการบริหารสวนตําบลวิเชตนครและแจงรายชื่อผูมีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขา
เสนอราคาในวันที่ 6 กันยายน 2559ตั้งแตเวลา 09.00 น. เปAนการเฉพาะรายไป
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ 400.- บาท(-สี่รอย
บาทถวน-)ไดที่ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลวิเชตนครในวันที่15 - 23 สิงหาคม 2559ดูรายละเอียดไดที่
เว็บไซต www.wichetnakorn.go.thและwww.gprocurement.go.thหรือสอบถามไดทางโทรศัพท หมายเลข 0 5427
1209ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 15เดือนสิงหาคมพ.ศ. 2559

(นายดาว มานะธรรม)
นายกองคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร
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