ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลสารภี
เรื่อง ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายจากสนามกีฬาถึงคลองสารเพชร
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
*****************************
องค์การบริหารส่วนตาบลสารภี มีความประสงค์จะประมูลจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย
จากสนามกีฬาถึงคลองสารเพชร โดย ช่วงที่ เสริมดินถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 850 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร
หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2 ,125 ลบ.ม. และลงลูกรังถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1 ,650 เมตร หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1 ,237.50 ลบ.ม. พร้อมวางท่อ คสล.อัดแรง ขนาด Ø 1.00 เมตร
จานวน 1 จุดๆละ 8 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อให้เรียบร้อยและดาดผนังปากท่อฯ ด้านหน้าท่อ - ด้านหลังท่อ
พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่งบดทับแน่นให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจานวน 1 ป้าย (รูปแบบ
รายการและรายละเอียดตามแบบ อบต.สารภี กาหนด) ราคากลางของงานก่อสร้างในครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น
351,800.- บาท (สามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและ
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน
ตามระเบียบของทางราชการ
3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น
และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูล
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมใน
การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้
4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธ
ไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างที่ประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า 175,900 .- บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วน
ราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
เอกชนที่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเชื่อถือ
6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงรายรับรายจ่าย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
7 บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและผู้เสนอราคาต้องแนบแบบแสดงการลงทะเบียนจาก
ระบบ e-GP มายื่นพร้อมกับเอกสารการเสนอราคากับทางองค์การบริหารส่วนตาบลสารภี
/ 8. คู่สัญญา…

-28. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
กาหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 6 เดือน กันยายน
พ.ศ. ๒๕๕ 9 ระหว่างเวลา 09.30 ถึง 12.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตาบลระดับอาเภอ อาเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ 9 เดือน กันยายน
พ.ศ. ๒๕๕9 เวลา ๑๕.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลสารภี และกาหนดเสนอราคาในวันที่ 14
เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕
9 ในระหว่างเวลา 10.30 น. ถึง 11.00 น.
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐ บาท ได้
ทีง่ านพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลสารภี ระหว่างวันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559
ถึงวันที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 (ในวันและเวลาราชการ) ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์
www.Koratdla.go.th , www.gprocurement.go.th , www.abtsarapee.com หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข ๐-4475-6457
ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕9
ลงชื่อ

เอนก คร่อมกระโทก
( นายเอนก คร่อมกระโทก )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสารภี

แบบ ป.ป.ช.1

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายจากสนามกีฬาถึงคลองสารเพชร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตาบลสารภี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

351,800

บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป เสริมดินถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 850 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 2,125 ลบ.ม. และลงลูกรังถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1 ,650 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1 ,237.50 ลบ.ม. พร้อมวางท่อ คสล.อัดแรง ขนาด Ø 1.00 เมตร จานวน 1
จุดๆละ 8 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อให้เรียบร้อยและดาดผนังปากท่อฯ ด้านหน้าท่อ - ด้านหลังท่อ พร้อม
เกรดเกลี่ยปรับแต่งบดทับแน่นให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจานวน 1 ป้าย (รูปแบบ
รายการและรายละเอียดตามแบบ อบต.สารภี กาหนด)
4. ราคากลางคานวณ ณ วันที่

เป็นเงิน

351,800

5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง (แบบ ปร.5)
5.2 แบบประเมินราคาค่างานต่อหน่วย (แบบ ปร.4)
5.3
5.4
6. รายชื่อคณะกรรมการกาหนดราคากลาง
6.1 นายวีรชัย ฉายแม้น
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
6.2 นายพิเชฎฐ์ พริ้งกระโทก
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ กรรมการ
6.3 นายจตุภูมิ ถางสูงเนิน
ตาแหน่ง นายช่างเขียนแบบ กรรมการ

บาท

