-สําเนาคูฉบับ-

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหวยยาบ
เรื่อง ประมูลจางโครงการกอสรางระบบประปาหมูบานบาดาลขนาดใหญ บานหวยไซใหมพัฒนา หมู 13 ตาม
แบบสํานักบริหารจัดการน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
***********************
ดวย องคการบริหารสวนตําบลหวยยาบ อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน มีความประสงคจะประมูล
จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โครงการจางเหมากอสราง จํานวน 1 โครงการ ดังนี้
โครงการกอสรางระบบประปาหมูบานบาดาลขนาดใหญ บานหวยไซใหมพัฒนา หมู 13 ตาม
แบบสํานักบริหารจัดการน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด ราคากลางของงานกอสรางในครั้งนีเ้ ปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 3,154,284.บาท(-สามลานหนึ่งแสนหาหมื่นสี่พันสองรอยแปดสิบสี่บาทถวน-)ราคากลางของทางราชการดังกลาว ไมถือวา
ผูกพันที่ผูเสนอราคาจะตองพิจารณาไปตามนั้น ผูเสนอราคาจะตองรับผิดชอบในการถอดแบบและคํานวณราคา
งานเอง จะนําราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือเรียกรองคากอสรางในภายหลังไมได
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
2. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ
และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ
3. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรว มกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น
และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรว มกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.8
4. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้น
ศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวา นั้น
5. ผูประสงคจะเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางขององคการ
บริหารสวนตําบลหวยยาบ
6. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่
ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ในวงเงินไมนอยกวา 1,586,550.- บาท (-หนึ่งลานหาแสนแปดหมื่นหก
พันหารอยหาสิบบาทถวน-) และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่องคการบริหารสวนตําบลหวยยาบ เชื่อถือ

-27. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไปอบรม โดยเจาหนาที่ฝายอบรมของ บริษัท กสท. โทรคมนาคม
จํากัด(มหาชน) สาขาลําพูน เปนผูติดตอประสานงาน
8. ผูชนะการประมูลจางตองชําระคาธรรมเนียมในอัตราไมเกินรอยละ 0.4 และไมเกิน 10,000
บาท/การประมูล
9. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับ
หนวยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔
(1) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญา (ผูประสงคจะเสนอราคา) ตองไมอยูใน
ฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตอง
ครบถวนในสาระสําคัญ
(2) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับองคการบริหารสวนตําบลหวยยาบตอง
ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
(3) คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแตการรับจายเงินแตละ
ครั้ง ซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได
ทั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบลหวยยาบ สงวนสิทธิ์ที่จะไมกอนิติสัมพันธกับบุคคลหรือนิติบุคคล
ซึ่งไดมีการระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อวาเปนคูสัญญาที่ไมไดแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจาย
ไมถูกตอง ครบถวนในสาระสําคัญ เวนแตบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะไดแสดงบัญชีรายรับรายจายตามประกาศ
ดังกลาว หรือไดมีการปรับปรุงแกไขใหถูกตอง และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกลาวแลว
กําหนดดูสถานที่กอสรางในวันที่ 8 ตุลาคม 2558 ระวางเวลา 10.00 น. ถึงเวลา
10.30 น. โดยใหมาพรอมกัน ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหวยยาบและกําหนดรับฟงคําชี้แจง
รายละเอียดเพิ่มเติม ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลหวยยาบ
การดูสถานที่กอสราง เปนภาระ/หนาที่ความรับผิดชอบของผูซื้อเอกสารประมูลที่จะไปดูสถานที่
กอสรางดวยตนเอง และ/หรือจะดูสถานที่กอสรางหรือไมก็ได โดยองคการบริหารสวนตําบลหวยยาบ จะถือวาผูซื้อ
เอกสารประมูลไดทราบสถานที่ตลอดจนอุปสรรคและปญหาตาง ๆ ดีแลว เมื่อมีอุปสรรคและปญหาในเวลาทํางาน
จะนํามาอางใหพนความรับผิด ตอองคการบริหารสวนตําบลหวยยาบในภายหลังไมได
กําหนดยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ 27 ตุลาคม 2558 ระหวาง
เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ ศูนยรวมขาวสารการจัดซื้อจัดจางของ อบต.ระดับอําเภอ(ที่วาการ
อําเภอบานธิ) จังหวัดลําพูน
ประกาศรายชื่อผูยื่นขอเสนอที่ไดรับ การคัดเลือกใหเปนผูเสนอราคาในการประมูลจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ 28 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00 น. เปนตนไป

-3กําหนดการอบรมวิ ธีการประมูลดวยระบบอิเล็ก ทรอนิกส ในวั นที่ 2 พฤศจิก ายน 2558
เวลา 10.00 น. โดยเจาหนาที่ฝายอบรมของ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด(มหาชน) สํานักงานบริการ
ลูกคา กสท. ลําพูน เปนผูติดตอประสานงาน
กําหนดเสนอราคาโดยวิธีประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558
ระหวางเวลา 11.00 น. – 11.30 น.
ประกาศรายชื่อผูชนะประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ณ
ศูนยรวมขาวสารการจัดซื้อจัดจางของ อบต.ระดับอําเภอ(ที่วาการอําเภอบานธิ) หรือที่ทําการองคการบริหาร
สวนตําบลหวยยาบ อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน หรือทางเว็ปไซต www.huaiyab.go.th หรือผูสนใจสอบถาม
ขอมูลเพิ่มเติมไดทางโทรศัพทหมายเลข 053-984159-60 ตอ 13 ในวันและเวลาราชการ
ผู ส นใจติ ด ต อ ขอรั บ / ขอซื้ อ เอกสารประมู ล จ า งด ว ยระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส ในราคาชุ ด ละ
2,000.- บาท (-สองพันบาทถวน-) ไดที่ หองกองคลัง องคการบริหารสวนตําบลห วยยาบ ระหวางวันที่ 7
ตุ ล าคม 2558 ถึ ง วั น ที่ 16 ตุ ล าคม 2558 ดู ร ายละเอี ย ดได ท างเว็ บ ไซด www.huaiyab.go.th หรื อ
สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 053-984159-60 ตอ 13 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2558
มานพ กาบเปง
(นายมานพ กาบเปง)
นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยยาบ

