ประกาศเทศบาลตาบลทุ่งสะโตก
เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการ ก่อสร้างอาคารสานักงานเทศบาลตาบลทุ่งสะโตก (อาคาร 2) ลักษณะ
อาคาร คสล. 2 ชั้น จานวน 1 หลัง โดยวิธีการประมูลด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Auction)
------------------------------เทศบาลตาบล
ทุ่งสะโตก อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะ ประกวด
ราคาโครงการ ก่อสร้างอาคารสานักงานเทศบาลตาบลทุ่งสะโตก (อาคาร 2) ลักษณะอาคาร คสล. 2 ชั้น
จานวน 1 หลัง โดยวิธีการประมูลด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Auction) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- โครงการ ก่อสร้าง อาคารสานักงานเทศบาลตาบลทุ่งสะโตก (อาคาร 2) ลักษณะอาคาร
คสล. 2 ชั้น จานวน 1 หลัง บริเวณพืน้ ที่สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งสะโตก หมูท่ ี่ 5 ตาบลทุ่งสะโตก อาเภอ
สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลแม่วินและตามแบบแปลนของเทศบาลตาบลทุ่งสะโตก
ราคากลางในการก่อสร้า4,587,000.-บาท
ง
(สี่ล้านห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
วงเงินงบประมาณ
4,580,000.-บาท (สี่ล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มอี าชีพรับจ้างงานที่จะ
ประกวดราคา จ้างโดยวิธีการ
ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
2. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ งิ้ งานของทาง
ราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นติ ิบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน
ตามระเบียบของทางราชการ
3. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มผี ลประโยชน์ร่วมกันกับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา
รายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มผี ลประโยชน์ร่วมกันกับผูใ้ ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประกวดราคา จ้างโดยวิธีการประมูลด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในข้อ 1.8 บทนิยาม ในเอกสารสอบราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่
E1/2558 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
4. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่
ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มคี าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

5. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผูม้ ีคุณสมบัติเบือ้ งต้นในการจ้างของ
เทศบาลตาบลทุ่งสะโตก
6. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงาน
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานเอกชนที่เทศบาลตาบล ทุ่ง
สะโตกเชื่อถือ ในวงเงินไม่น้อยกว่า2,290,000.- บาท ส( องล้านสองแสนเก้าหมื่นบาท
ถ้วน)
7. บุคคลหรือนิตบิ ุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
8. บุคคลหรือนิตบิ ุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซือ้
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ
9. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละ
ครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
กาหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคาชีแ้ จง ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ระหว่าง เวลา
10.00 น. โดยมาพร้อมกัน ณ สานักงานเทศบาลตาบล ทุ่งสะโตก โดย คณะกรรมการชีส้ ถานที่ก่อสร้าง
อาคารสานักงานเทศบาลตาบลทุ่งสะโตก (อาคาร 2) จะเป็นผู้นาชีส้ ถานที่ก่อสร้าง สาหรับผูท้ ี่ไม่ประสงค์
ดูสถานที่ ให้ถือว่าได้ทราบเกี่ยวกับสถานที่ก่อสร้าง ปัญหาอุปสรรคและรายละเอียดอื่นๆดีแล้ว หากเกิด
ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึน้ จากการทางาน จะนามาอ้างให้พน้ ผิดต่อสานักงานเทศบาลตาบล ทุ่งสะโตก
และจะนามาเป็นข้ออ้างเพื่อเรียกร้องสิทธิใดๆในภายหลังมิได้
กาหนดยื่นซองประมูล ในวัน17
ที่ กรกฎาคม 2558
ระหว่างเวลา08.30-16.30น. ณ ศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอาเภ อ (สานักงานท้องถิ่นอาเภอ สันป่าตอง ที่วา่ การอาเภอสันป่าตอง
ชั้น 2) แจ้งรายชื่อผูม้ ีสทิ ธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2558
กาหนดยื่นการอุทธรณ์สาหรับผูค้ ้าที่ไม่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่
กรกฎาคม 2558 และกาหนดพิจารณาผลการอุทธรณ์ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2558

23-24

กาหนดเสนอราคาในวันที่ 3 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 10.30 น. ณ บริษัท กสท
โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) อยู่ที่ ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ - ลาปาง ตาบลท่าศาลา อาเภอเมือง จังหวัดเชียงให
และกาหนดให้บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
ผูส้ นใจติดต่อขอซือ้ เอกสารการประมูลจ้างก่อสร้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ E เลขที
1 / 2558
่
ลง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558ในราคาชุดละ2,000.- บาท (สองพันบาทถ้วน) ได้ที่สานักงานเทศบาลตาบล
ทุ่งสะโตก (กอง
คลัง / งานพัสดุ) ระหว่างวันที่ 1 – 9 กรกฎาคม 2558
หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข

0-5302-9341 ต่อ 106 ในวันและเวลาราชการ และดูรายละเอียดได้ทเว็ี่ บไซด์ www.gprocurment.go.th และ
www.thungsatok.go.th
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558

(นายทองคา ผัดตัน)
นายกเทศมนตรีตาบลทุ่งสะโตก

