ประกาศเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
เรื่อง ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ก!อสรางปรับปรุงตลาดสดใตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
หมู!ที่ 1 ตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
-------------------------------ดวยเทศบาลตํ า บลหาดเสี้ ย ว มี ค วามประสงค จะประมู ล จางดวยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
โครงการก!อสรางปรับปรุงตลาดสดใตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว หมู!ที่ 1 ตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ตามรายการดังต!อไปนี้
1. ก!อสรางหลังคาคลุมบริเวณถนนทางเขาตลาด (ซอยขางรานเซเวน-อิเลฟเว!น) ขนาดกวาง
4.00 เมตร ยาว 34.00 เมตร
2. ก!อสรางหลังคาคลุมบริเวณถนนทางเขาตลาด (ซอยขางรานทองโชคมงคล) ขนาดกวาง
6.00 เมตร ยาว 34.00 เมตร
3. ก!อสรางหลังคาคลุมบริเวณถนนดานทิศตะวันตกของตลาดสด ขนาดกวาง 6.00 เมตร
ยาว 47.00 เมตร
4. ก!อสรางหลังคาคลุมบริเวณถนนแผงขายหมู ขนาดกวาง 9.00 เมตร ยาว 32.00
เมตร และขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1. เป=นผูที่มีอาชีพรับจางทํางานที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสดังกล!าว
2. ไม!เป=นผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน!วย
การบริหารราชการส!วนทองถิ่น และไดแจงเวียนชื่อแลว
3. ไม!เป=นผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม!ยอมขึ้นศาลไทย เวนแต!รัฐบาล
ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเช!นว!านั้น
4. ไม!เป=นผูมีผลประโยชนร!วมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ที่เขาเสนอราคาใหแก!เทศบาล
ตํ า บลหาดเสี้ ย ว และไม! เ ป= น ผู มี มี ผ ลประโยชน ร! ว มกั น ระหว! า งผู เสนอราคากั บ ผู ใหบริ ก ารตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไม!เ ป=นผูกระทําการอันเป=นการ
ขัดขวางการแข!งขันราคาอย!างเป=นธรรมในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ครั้งนี้
5. มีผลงานก!อสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจาง ในวงเงินไม!นอยกว!า
1,687,000.-บาท (-หนึ่งลานหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถวน-)
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเป=นคู!สัญญาตองไม!อยู!ในฐานะเป=นผูไม!แสดงบัญชีรายรับ
รายจ!าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ!ายไม!ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเป=นคู!สัญญากับเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ซึ่งไดดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
8. คู!สัญญาตองรับจ!ายเงินผ!านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแต!การรับจ!ายเงินแต!ละครั้ง
ซึ่งมีมูลค!าไม!เกิน 30,000.- บาท (-สามหมื่นบาทถวน-) คู!สัญญาอาจรับจ!ายเป=นเงินสดก็ได
ทั้งนี้.................

-2ทั้งนี้ ผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือก หากมีการทําสัญญาซึ่งมีมูลค!าตั้งแต! 500,000.-บาท
(-หาแสนบาทถวน-) ขึ้นไป กับสํานักงานเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ตองจัดทําบัญชีแสดงรายรับรายจ!ายและ
ยื่นต!อกรมสรรพากร (ตามแบบแนบทายประกาศนี้) ตามประกาศคณะกรรมการปUองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห!งชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ!ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติ
บุคคล เป=นคู!สัญญากับหน!วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และที่แกไขเพิ่มเติม และเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
สงวนสิทธิ์ที่จะไม!ก!อนิติสัมพันธกับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งไดมีการระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อว!าเป=นคู!สัญญาที่
ไม!ไดแสดงบัญชีรายรับรายจ!าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ!ายไม!ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ เวนแต!
บุคคลหรือนิติบุคคลนั้น จะแสดงบัญชีรายรับ รายจ!ายตามประกาศดังกล!าว หรือไดมี การปรับปรุงแกไขให
ถูกตอง และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล!าวแลว
ราคากลางในการกอสราง
คณะกรรมการกําหนดราคากลางเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ไดกําหนดราคากลางโครงการ
ก!อสรางอาคารตลาดสดเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ตามแบบแปลนแผนผัง
ของสํ า นั ก งานโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งสุ โ ขทั ย ในการประมู ล จางดวยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส เป= น เงิ น
3,375,000.-บาท
(-สามลานสามแสนเจ็ดหมื่นหาพันบาทถวน-) ไม!ถือว!าราคากลางที่คํานวณไวใน
ประกาศตองมีผลผูกพันใหปฏิบัติตามนี้
กําหนดดูสถานที่ก!อสรางในวันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 ระหว!างเวลา 10.00
น. - 11.00 น. ณ ตลาดสดใตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว หมู!ที่ 1 ตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย โดยลงทะเบียนเขาดูสถานที่ก!อสราง ระหว!างเวลา 09.30 น. - 10.00 น. ณ สํานักงาน
เทศบาลตําบล หาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ผูไม!ลงทะเบียนเขาดูสถานที่ก!อสราง เทศบาลฯ ถือว!าไม!มีสิทธิ์ยื่นเอกสารการประมูลฯ
กําหนดยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ.
2557 ระหว!างเวลา 09.30 น. - 11.30 น. ณ ศูนยจัดซื้อ - จัดจางอําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
และประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์ไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคา ในวันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557
เวลา 13.00 น.
ผูสนใจติดต!อขอซื้อเอกสารประมูลจางฯ ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ 7,000.บาท (-เจ็ดพันบาทถวน-) ไดที่สํานักงานเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ระหว!าง
วันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท
หมายเลข 0-5567-3031 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ 2557

รุงอรุณ คําโมง
(นางรุ!งอรุณ คําโมง)
นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว

