ประกาศองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ
เรื่อง สอบราคาจางเหมากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
……………………..
ดวยองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ จะดําเนินการสอบราคาจางเหมาตามระเบียบพัสดุฯขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป 2560 ในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ จํานวน 3 โครงการ
( 3 สัญญา ) โดยวิธีสอบราคา รวมงบประมาณ ๑,776,000 บาท (หนึ่งลานเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถวน)
ระยะเวลาดําเนินการโครงการละ 60 วัน รายละเอียดดังตอไปนี้
1. โครงการกอสราง ถนน คสล. บานโนนสมบูรณ หมูที่ 10
ราคากลางในการกอสราง 592,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารสอบ เลขที่ 10/2560 ลว. 9 มิ.ย. 2560
กอสรางถนน คสล.กวาง 4 เมตรยาว 293 เมตรหนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ คสล. ไมนอยกวา 1,172 ตร.ม.
ลงลูกรังไหลทางทั้ง 2 ขางกวางขางละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่แตปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 58.60 ลบ.ม.พรอม
ติดตั้งปายโครงการจํานวน 1 ปาย รายละเอียดตามแบบแปลนที่องคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณกําหนด
2. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนทัน หมูที่ 8
ราคากลางในการกอสราง 592,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารสอบ เลขที่ 11/2560 ลว. 9 มิถุนาย 2560
กอสรางถนนคสล.กวาง 5 เมตรยาว 234 เมตรหนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 1,170 ตร.ม.ลงลูกรัง
ไหลทางทั้ง 2 ขางกวางขางละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่แตปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 46 ลบ.ม. พรอมติดตั้ง
ปายโครงการจํานวน 1 ปาย รายละเอียดตามแบบแปลนที่องคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณกําหนด
3. โครงการกอสรางถนน คสล. บานโนนสมบูรณ หมูที่ 6
ราคากลางในการกอสราง 592,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารสอบ เลขที่ 12/2560 ลว. 9 มิ.ย. 2560
กอสรางถนน คสล.กวาง 5 เมตรยาว 234 เมตรหนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ คสล. ไมนอยกวา 1,170 ตร.ม.
ลงลูกรังไหลทางทั้ง 2 ขาง กวางขางละ 0.50 เมตรหรือตามสภาพพื้นที่แตปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 46 ลบ.ม.พรอมติดตั้ง
ปายโครงการจํานวน 1 ปาย รายละเอียดตามแบบแปลนที่องคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณกําหนด
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้.1. ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางทํางานที่จะสอบราคาจาง และตองไมเปนผูถูกแจงเวียนชื่อทิ้งงาน
ของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น หรือหามติดตอหรือหามเขาเสนอราคากับองคการ
บริหารสวนตําบล
2. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดสิทธิ์รับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
3. ผูเสนอราคาตองปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา มีผลงานการกอสรางประเภทเดียวกันในสัญญาเดียวกับ
งานที่สอบราคาจางในวงเงินไมนอยกวารอยละ 50 % เปนผลงานที่เปนคูสัญญา โดยตรงตอสวนราชการหนวยงานตาม
กฏหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฏหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการสวนทองถิ่น
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่เทศบาลตําบลเชื่อถือ
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-24. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดจางจัดจางดวยระบบอิเล็ก
ทรอนิกส(e-Government procurement: e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็คทรอนิคสของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนย
ขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ)
7. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาท
คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
8. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการสอบราคา
จางครั้งนี้
กําหนดดูสถานที่กอสรางไดระหวางขายเอกสารสอบราคาจางในวันที่
ถึงวันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 ระหวางเวลา 09.00 น.ถึงเวลา 11.00 น. ณ สํานักงานองคการบริหารสวน
ตําบลโนนสมบูรณ และกําหนดรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมไดทุกวันระหวางขายเอกสารสอบราคาจางในวันที่ 16
มิถุนายน 2560 ระหวางเวลา 09.00 น.ถึงเวลา 15.00 น. ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ
ผูที่ไมมาดูสถานที่กอสราง องคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ จะถือวาผูซื้อเอกสารสอบราคาไดทราบสถานที่ตลอดจน
อุปสรรคและปญหาตางๆดีแลว เมื่อมีอุปสรรคและปญหาในเวลา ทํางานจะนํามาอางใหพนความรับผิดชอบเปนขอตอสูกับ
องคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณในภายหลังไมได
กําหนดยื่นซองเสนอราคาโครงการดังกลาวทุกโครงการ ตั้งแตวันที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
ถึงวันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 ในวันและเวลาราชการ ณ กองคลัง (งานพัสดุ) สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน และในวันที่ 26 เดือน มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น.
ถึงเวลา 16.30 น. ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารจัดซื้อจัดจางระดับอําเภอ อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน
กําหนดเปดซองสอบราคาในวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ตั้งแตเวลา 10.00 น. จนกวาจะเสร็จสิ้น
ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารจัดซื้อจัดจางระดับอําเภอ อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 600 บาท (หกรอยบาทถวน) ได ณ กองคลัง
สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลโนสมบูรณ กองคลัง (งานพัสดุ) ระหวางวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่
23 มิถุนายน 2560 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท 043-267035 พรอมนําเอกสารหลักฐาน
ประกอบการซื้อเอกสารสอบราคาจาง ดังนี้
กรณีบุคคลธรรมดา
- สําเนาทะเบียนพาณิชย
- สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
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-3กรณีนิติบุคคล
-สําเนาการจัดทะเบียนเปนนิติบุคคล
-สําเนาหนังสือรับรองของสํานักทะเบียนหุนสวนบริษัท
-สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประชาชน
กรณีที่มีการมอบอํานาจใหแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมรับรองสําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัว
บัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 9

เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

สุระ สิทธิศิริสาร
(นายสุระ สิทธิศิริสาร)
นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ

