ประกาศองคการบริหารสวนตําบลระวะ
เรื่อง ประมูลจางกอสรางโครงการกอสรางสนามฟุตซอล ขนาดกวาง 22 เมตร ยาว 42 เมตร
หมูที่ 4 บานหัวระวะ ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
...............................................
ดวยองคการบริหารสวนตําบลระวะ มีความประสงคจะประมูลจางกอสรางงานโครงการ
กอสรางสนามฟุตซอล ขนาดกวาง 22 เมตร ยาว 42 เมตร หมูที่ 4 บานหัวระวะ ตําบลระวะ อําเภอระโนด
จังหวัด สงขลา พรอมป)า ยประชาสัมพัน ธโครงการชนิ ดชั่ว คราวระหวางกอสราง จํ านวน 1 ป) าย และป)า ย
ประชาสัมพันธโครงการเมื่อกอสรางแลวเสร็จ จํานวน 1 ป)าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่
อบต.กํ า หนด ราคากลางของงานกอสรางในการประมู ล ครั้ ง นี้ รวมเป4 น เงิ น ทั้ งสิ้ น 2,457,500.00บาท
(สองลานสี่แสนหาหมื่นเจ็ดพันหารอยบาทถวน) งบประมาณที่ไดรับจัดสรร 2,457,500.00บาท (สองลานสี่แสนหาหมื่นเจ็ดพันหารอยบาทถวน)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเป4นผูมีอาชีพรับจางงานที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
2. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเป4นผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ
และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเป4นผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป4นผูทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ
3. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเป4นผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคาราย
อื่น และ/หรือตองไมเป4นผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูล
จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเป4นผูกระทําการอันเป4นการขัดขวางการแขงขันราคา อยางเป4นธรรมตาม
ขอ 1.7
4. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเป4นผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอม
ขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
5. ผูประสงคจะเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางของหนวย
การบริหารราชการสวนทองถิ่น
6. ผูประสงคเสนอราคาจะตองเป4นนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่
ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสในสัญญาเดียวในวงเงินไมนอยกวา 1,228,750.00บาท (หนึ่งลานสองแสนสองหมื่นแปดพันเจ็ดรอยหาสิบบาทถวน) และเป4นผลงานที่เป4นคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ
หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบี ย บบริ ห ารราชการสวนทองถิ่ น รั ฐ วิ ส าหกิจ หรื อหนวยงานเอกชนที่
“องคการบริหารสวนตําบลระวะ” เชื่อถือ
7. ผูเสนอราคา ตองไมเป4นผูที่ถูกระบุชื่อวาเป4นคูสัญญาที่ไมไดแสดงบัญชีรายรับรายจาย
หรื อแสดงบั ญ ชี ร ายรั บ รายจายไมถู กตองครบถวนในสาระสํ า คั ญ ตามประกาศคณะกรรมการป) องกั น และ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่
บุคคลหรือนิติบุคคลเป4นคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. ๒๕๕7
/ ๘. ผูเสนอราคาตองเป4นบุคคล…

-2๘. ผู เสนอราคาตองเป4 น บุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ คคลที่ ไ ดลงทะเบี ย นในระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ทั้ ง นี้ ผู เสนอราคาที่ ไ ดรั บ การคั ด เลื อ ก และหากมี ก ารทํ า สั ญ ญาซึ่ ง มี มู ล คาตั้ ง แต
2,000,000.00บาท(สองลานบาทถวน) ขึ้นไปกับองคการบริหารสวนตําบลระวะ ใหรับและจายเงินผานบัญชี
ธนาคาร เวนแตการรับจายเงินในแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน 30,000.00บาท(สามหมื่นบาทถวน) คูสัญญา
อาจจายเงิน เป4นเงินสดก็ได และใหจัดทํ าบัญชี แสดงรายจายยื่น ตอกรมสรรพากร และปฏิบัติ ตามประกาศ
คณะกรรมการป)องกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชี
รายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป4นคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และแกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2557
กําหนดดูสถานที่กอสราง ใหผูซื้อแบบและรายการไปดูสถานที่กอสรางดวยตนเองหรือมอบ
อํานาจใหบุคคลอื่นแทน ณ วันที่มาซื้อซอง อนึ่ง สําหรับผูไมมาดูสถานที่และรับฟRงคําชี้แจงใหถือไดวาผูซื้อ
แบบและรายการไดทราบสถานที่แลว ตลอดจนอุปสรรคและปRญหาตางๆดีแลว เมื่อมีอุปสรรคและปRญหาใน
การทํางานจะนํามาอางใหพนความผิดและขอขยายเวลาการทํางานตอ “องคการบริหารสวนตําบลระวะ” ไมได
กําหนดยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส วันที่ 9 ธันวาคม 2558 ระหวาง
เวลา 10.00 - 11.30 น. ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบล
ระดับอําเภอระโนด ที่วาการอําเภอระโนด อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา และประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับ
การคัดเลือกใหเขาเสนอราคาในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 กําหนดเสนอราคาในวันที่ 15 ธันวาคม 2558
ระหวางเวลา 15.45 น. ถึงเวลา 16.15 น.
ผู สนใจติ ด ตอขอซื้ อ เอกสารประมู ล จางดวยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ไดในราคาชุ ด ละ
1,000.00บาท (หนึ่งพันบาทถวน) ไดที่กองคลัง งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ ที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบลระวะ ตําบลระวะ อําเภอระโนด จังหวัดสงขลาระหวางวันที่ 19 - 30 พฤศจิกายน
2558 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต www.rawa.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง
โทรศัพทหมายเลข 0-7445-4359 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่
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พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

สมใจ ศรีสงค
(นายสมใจ ศรีสงค)
นายกองคการบริหารสวนตําบลระวะ

-2๘. ผู เสนอราคาตองเป4 น บุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ คคลที่ ไ ดลงทะเบี ย นในระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ทั้ ง นี้ ผู เสนอราคาที่ ไ ดรั บ การคั ด เลื อ ก และหากมี ก ารทํ า สั ญ ญาซึ่ ง มี มู ล คาตั้ ง แต
2,000,000.00บาท(สองลานบาทถวน) ขึ้นไปกับองคการบริหารสวนตําบลระวะ ใหรับและจายเงินผานบัญชี
ธนาคาร เวนแตการรับจายเงินในแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน 30,000.00บาท(สามหมื่นบาทถวน) คูสัญญา
อาจจายเงิน เป4นเงินสดก็ได และใหจัดทํ าบัญชี แสดงรายจายยื่น ตอกรมสรรพากร และปฏิบัติ ตามประกาศ
คณะกรรมการป)องกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชี
รายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป4นคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และแกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556
กําหนดดูสถานที่กอสราง ใหผูซื้อแบบและรายการไปดูสถานที่กอสรางดวยตนเองหรือมอบ
อํานาจใหบุคคลอื่นแทน ณ วันที่มาซื้อซอง อนึ่ง สําหรับผูไมมาดูสถานที่และรับฟRงคําชี้แจงใหถือไดวาผูซื้อ
แบบและรายการไดทราบสถานที่แลว ตลอดจนอุปสรรคและปRญหาตางๆดีแลว เมื่อมีอุปสรรคและปRญหาใน
การทํางานจะนํามาอางใหพนความผิดและขอขยายเวลาการทํางานตอ “องคการบริหารสวนตําบลระวะ” ไมได
กําหนดยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส วันที่ 9 ตุลาคม 2557 ระหวาง
เวลา 10.00 - 11.30 น. ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบล
ระดับอําเภอระโนด ที่วาการอําเภอระโนด อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา และประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับ
การคัดเลือกใหเขาเสนอราคาในวันที่ 13 ตุลาคม 2557 กําหนดเสนอราคาในวันที่ 15 ตุลาคม 2557
ระหวางเวลา 14.00 – 14.30 น.
ผู สนใจติ ด ตอขอซื้ อ เอกสารประมู ล จางดวยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ไดในราคาชุ ด ละ
4,000.00บาท (สี่พันบาทถวน) ไดที่กองคลัง งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ ที่ทําการองคการบริหาร
สวนตําบลระวะ ตําบลระวะ อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา ระหวางวันที่ 22 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 2
ตุลาคม 2557 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต www.rawa.go.th หรือสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมทางโทรศัพทหมายเลข 0-7445-4359 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่
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กันยายน พ.ศ. 2557

(นายสมใจ ศรีสงค)
นายกองคการบริหารสวนตําบลระวะ

