ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลอ่าวน้อย
เรื่อง ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน จานวน 4 โครงการ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ประจาปีงบประมาณ 2557 และ 2558) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
องค์การบริหารส่วนตาบลอ่าวน้อย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง ตามโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน
จานวน 4 โครงการ
ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 7,825,000.- บาท (เจ็ดล้านแปดแสน
สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียด ดังนี้
1. โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง สาย ปข.2062 บ.หนองยายเอม - บ.หนองตาเสือ หมู่ที่ 11
วงเงิน 197,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยก ทล.4 – บ้านคั่นกระได หมู่ที่ 3
วงเงิน 2,323,000 บาท (สองล้านสามแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)
3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเขื่อนคลองบึง – โปร่งแดงหมู่ที่ 12
วงเงิน 2,322,000 บาท (สองล้านสามแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)
4. โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองคาง – ทางรถไฟ หมู่ที่ 3
วงเงิน 2,983,000 บาท (สองล้านเก้าแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็น นิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว (ซึ่งมีผลงาน
ก่อสร้างประเภทเดียวกัน) ดังนี้
โครงการที่ ๑ ในวงเงินไม่น้อยกว่า
98,5๐๐.-บาท
โครงการที่ ๒ ในวงเงินไม่น้อยกว่า
1,161,5๐๐.-บาท
โครงการที่ 3 ในวงเงินไม่น้อยกว่า
1,161,0๐๐.-บาท
โครงการที่ 4 ในวงเงินไม่น้อยกว่า
1,491,5๐๐.-บาท
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ องค์การบริหารส่วนตาบลอ่าวน้อย
5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ องค์การบริหารส่วน
ตาบลอ่าวน้อย ณ วันประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผูไ้ ม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ (เฉพาะโครงการที่ 2-4)
7. บุ คคลหรื อนิติ บุ คคลที่ จ ะเข้า เป็ น คู่สัญ ญากับ หน่ วยงานภาครัฐซึ่ ง ได้ด าเนิน การจั ด ซื้ อจั ด จ้ าง ด้ วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง
ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (เฉพาะโครงการที่ 2-4)
8. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า
ไม่เกิน สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ (เฉพาะโครงการที่ 2-4)
/กาหนดดูสถานที…่ …….

-2กาหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 13 มีนาคม 2558 เวลา 09.0o น. ให้มาพร้อมกัน ณ ที่ทาการองค์การ
บริหารส่วนตาบลอ่าวน้อย หมู่ที่ 7 ตาบลอ่าวน้อย อาเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และกาหนดรับฟังคาชี้แจง
รายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 13 มีนาคม 2558 เวลา 09.0o น. เป็นต้นไป
กาหนดยื่นซองประกวดราคาจ้างด้วยวิธี การทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 19 มีนาคม 2558 ระหว่างเวลา
09.00 น. ถึง ๑2.๐๐ น. ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลอ่าวน้อย หมู่ที่ 7 ตาบลอ่าวน้อย อาเภอเมืองฯ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ (ห้องประชุมสภา ชั้น 2) และกาหนดเสนอราคา ในวันที่ 26 มีนาคม 2558
โครงการที่ 1 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 10.30 น.
โครงการที่ 2 ระหว่างเวลา 10.30 น. ถึง 11.00 น.
โครงการที่ 3 ระหว่างเวลา 11.00 น. ถึง 11.30 น.
โครงการที่ 4 ระหว่างเวลา 11.30 น. ถึง 12.00 น.
ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการละ 1,ooo.-บาท ได้
ณ ที่ทาการบริหารส่วนตาบลอ่าวน้อย หมู่ที่ 7 ตาบลอ่าวน้อย อาเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ห้องประชุมสภา ชั้น 2)
ระหว่างวันที่ 2 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น. ดูรายละเอียด
ได้ที่เว็บไซต์ www.aownoi.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-600-979
ต่อ 14 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

( นายพันธุ์ศักดิ์ ใจใหญ่)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลอ่าวน้อย

