ประกาศเทศบาลตาบลแชะ
เรื่ อง ประมูลจ้ างปรั บปรุ งผิวจราจรด้ วยแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
-------------------------------------ด้วยเทศบาลตาบลแชะ มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุ ง
ผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรี ต ถ.ราษฎร์ พฒั นา หมู่ 3,4 ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสี มา ทาการ
ปรับปรุ งผิวจราจรจากผิวจราจร คสล. (เดิม) เป็ นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรี ต ขนาดผิวจราจรกว้าง 12.50
– 13.80 เมตร ยาว 525.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรื อมีปริ มาณพื้นที่ผวิ จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรี ตไม่
น้อยกว่า 7,150.00 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจรด้วยสี เทอร์ โมพลาสติกไม่นอ้ ยกว่า 120.00 ตารางเมตร
ความหนาเมื่อสี แห้ง 3.00 มิลลิเมตร (ตามแบบรายละเอียดเทศบาลตาบลแชะ) พร้อมติดตั้งป้ าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ป้ าย ราคากลางงานก่อสร้างทั้งสิ้ นเป็ นเงิน 2,995,000.-บาท (-สองล้าน
เก้าแสนเก้าหมื่นห้ าพันบาทถ้ วน-)
ผูม้ ีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็ นผูม้ ีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
2. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชี รายชื่ อผูท้ ิ้งงานของทางราชการ
และได้แจ้งเวียนชื่ อแล้ว หรื อไม่เป็ นผูท้ ี่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรื อบุคคลอื่นเป็ นผูท้ ิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ
3. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายอื่น และหรื อ
ต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
ตามข้อ 1.7
4. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์ หรื อความคุม้ กัน ซึ่ งอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิ ทธิ์ และความคุม้ กันเช่นว่า นั้น
5. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผูม้ ีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาล
ตาบลแชะ
6. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็ นนิ ติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่นอ้ ยกว่า 1,400,000.- บาท (-หนึ่งล้านสี่ แสนบาทถ้ วน-)

และเป็ นผลงานที่เป็ นคู่สัญญาโดยตรงกับส่ วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หารราชการ
ส่ วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลตาบลแชะเชื่อถือ
7. ผูย้ นื่ ข้อเสนอต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยืน่ เอกสารประมูลราคาโดยให้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ ข้อ 5 จานวน
เงิน
272,250.- บาท (-สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันสองร้ อยห้ าสิ บบาทถ้ วน-) สาหรับหนังสื อค้ าประกันตามแบบ
ดังระบุในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 1.6 (1) ต้องมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่ยนื่ เอกสาร
ประมูลจ้าง จนถึงวันที่สิ้นสุ ดกาหนดยืนราคา กรณี หลักประกันซองเป็ นเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาล
ตาบลแชะ ถ้าการนาเช็คเข้าฝากธนาคาร จะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายหรื อถูกหักค่าธรรมเนียมการเรี ยกเก็บเงินตาม
เช็ค ผูย้ นื่ ข้อเสนอจะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบในค่าใช้จ่ายหรื อค่าธรรมเนียมดังกล่าวทั้งหมด
กาหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ....22 มกราคม 2556..... ระหว่างเวลา .....10.30.....น. ถึงเวลา
........11.30....น. ณ สานักงานเทศบาลตาบลแชะ และกาหนดรับฟังคาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ......
…22 มกราคม 2556..... เวลา ........11.30......น. เป็ นต้นไป (ผูไ้ ม่ไปดูสถานที่และเข้ารับฟังรายละเอียด
เพิ่มเติม ตามวัน และเวลาดังกล่าวถือว่ายอมรับเงื่อนไขที่เทศบาลตาบลแชะกาหนด โดยไม่มีขอ้ แม้ใดๆ
ทั้งสิ้ น)
กาหนดยืน่ ซองประมูล ในวันที่....... 30 มกราคม 2556.....ระหว่างเวลา......10.00.....น. ถึง
......11.00...น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลแชะ ชั้น 2
กาหนดประมูล ในวันที่....... 11 กุมภาพันธ์ 2556.....ระหว่างเวลา......10.00.....น. ถึง......10.30...น.
ผูส้ นใจติ ดต่อขอรับ / ซื้ อเอกสารประมูลในราคาชุ ดละ...10,000.-บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้ วน)
ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตาบลแชะ ระหว่างวันที่....11 มกราคม 2556.....ถึงวันที่....22 มกราคม 2556.....
หรื อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 044-444840 ต่อ 12 ในวันและเวลาราชการ หรื อตรวจสอบรายละเอียด
ได้ที่เว็บไวด์ www.gprocument.go.th หรื อ www.chaecity.go.th
ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2556
(ลงชื่อ)......................................................
(นายธนดล ชัยยุตต์)
นายกเทศมนตรี ตาบลแชะ

