ประกาศเทศบาลตําบลลี้
เรื่อง ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
การจางเหมากอสรางระบบประปาหมูบ านและซอมแซมคลองสงน้ํา
…………………………………………………..
ดวยเทศบาลตําบลลี้ มีความประสงคจะประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจางเหมากอสราง
ระบบประปาหมูบาน จํานวน 4 แหง และซอมแซมคลองสงน้ํา จํานวน 1 แหง ตามรายการดังนี้
1. กอสรางระบบประปาหมูบานชนิดถังแชมเปญ หมูที่ 5 พรอมติดตั้งระบบไฟฟาเจาะบอบาดาล
ผศก. 4 นิ้วลึก 43 - 120 ม. ติดตัง้ ถังแชมเปญขนาด 15 ลบม.พรอมถังกรองน้ําเหล็ก ทอเมนตจายน้ํา
และระบบไฟฟา(ตามแบบ ทต. ลี้ กําหนด)
2. กอสรางระบบประปาหมูบานชนิดถังแชมเปญ หมูที่ 8 พรอมติดตั้งระบบไฟฟาเจาะบอ
บาดาล ผศก. 4 นิ้วลึก 43 - 120 ม. ติดตัง้ ถังแชมเปญขนาด 15 ลบม. พรอมถังกรองน้ําเหล็ก ทอเมนต
จายน้ํา และระบบไฟฟา(ตามแบบ ทต. ลี้ กําหนด)
3. กอสรางระบบประปาหมูบานชนิดถังแชมเปญ หมูที่ 13 พรอมติดตัง้ ระบบไฟฟาเจาะบอ
บาดาล ผศก. 4 นิ้วลึก 43 - 120 ม. ติดตัง้ ถังแชมเปญขนาด 15 ลบม. พรอมถังกรองน้ําเหล็ก ทอเมนต
จายน้ํา และระบบไฟฟา(ตามแบบ ทต. ลี้ กําหนด)
4. กอสรางระบบประปาหมูบานชนิดถังแชมเปญ หมูที่ 16 พรอมติดตั้งระบบไฟฟาเจาะบอ
บาดาล ผศก. 4 นิ้วลึก 43 - 120 ม. ติดตัง้ ถังแชมเปญขนาด 15 ลบม.พรอมถังกรองน้ําเหล็ก ทอเมนต
จายน้ํา และระบบไฟฟา(ตามแบบ ทต. ลี้ กําหนด)
5. ซอมแซมคลองสงน้ํา ทุง ใหม หมูที่ 2 บานนากลาง ซอมแซมคลองสงน้ํารูปตัววี ทุง ใหม
จํานวน 2 จุด จุดที่ 1 ขนาดกนคลองกวาง 1.00 ม. ยาว 6.00 ม. ลึก 1.00 ม. พรอมวางกลองเกเบี้ยน
และจุดที่ 2 ขนาดกนคลองกวาง 1.00 ม. ยาว 8.00 ม. ลึก 1.00 ม. พรอมวางกลองเกเบี้ยน
ราคากลางของงานกอสรางในการประมูลจางฯครั้งนี้เปนเงินทัง้ สิน้ 3,199,000 บาท (สามลาน
หนึ่งแสนเกาหมื่นเกาพันบาทถวน) ราคากลางของราชการดังกลาว ไมถือวาผูกพันที่ผเู สนอราคาจะตอง
พิจารณาไปตามนัน้ ผูเ สนอราคาจะตองรับผิดชอบในการถอดแบบและคํานวณราคางานเองจะนําราคา
กลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกรองคากอสรางในภายหลังไมได

-2ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัตดิ ังนี้
1. เปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจางทํางานที่ประมูลดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสดังกลาว
2. ไมเปนผูถูกแจงเวียนชื่อผูท ิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่นในขณะที่ย่นื ทําการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
3. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์ความคุมกัน ซึง่ อาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรฐั บาล
ของผูเสนอราคาไดมคี ําสัง่ ใหสละสิทธิ์และความคุม กันเชนวานั้น
4. ไมเปนผูมผี ลประโยชนรวมกันกับผูเ สนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกเทศบาล
ตําบลลี้ ณ วันที่ประกาศประมูลฯหรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรมในการประมูลฯครัง้ นี้
5. มีผลงานการกอสราง ประเภทเดียวกัน จํานวน 5 โครงการ ดังนี้
โครงการที่ 1. ในวงเงินไมนอยกวา 363,000 บาท (สามแสนหกหมื่นสามพันบาทถวน)
โครงการที่ 2. ในวงเงินไมนอยกวา 445,000 บาท (สี่แสนสี่หมื่นหาพันบาทถวน)
โครงการที่ 3. ในวงเงินไมนอยกวา 333,000 บาท (สามแสนสามหมื่นสามพันบาทถวน)
โครงการที่ 4. ในวงเงินไมนอยกวา 370,000 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถวน)
โครงการที่ 5. ในวงเงินไมนอยกวา 87,500 บาท (แปดหมื่นเจ็ดพันหารอยบาทถวน)
6. บุคคลหรือนิติบุคคลทีจ่ ะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อ
จัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอ มูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
7. คูสัญญาจะตองรับจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา
ไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
กําหนดดูสถานทีก่ อสราง ในวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. ใหผูเสนอ
ราคาไปพรอมกันที่ สํานักงานเทศบาลตําบลลี้ แลวเดินทางไปยังสถานที่กอสราง และรับฟง
รายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ สํานักงานเทศบาลตําบลลี้ อนึ่งผู
เสนอราคารายใดที่ไมไดไปดูสถานทีก่ อสรางใหถือวาผูเ สนอราคารายนัน้ ทราบถึงสถานทีก่ อสรางเอง
และอางถึงปญหาและอุปสรรคไมได
กําหนดยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ 4 กรกฏาคม 2559
ระหวางเวลา 10.30 น. ถึง 11.30 น. ณ ศูนยรวมขาวการจัดซื้อจัดจางของหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น ที่วา การอําเภอลี้ ชั้น 2 และประกาศรายชื่อผูมสี ิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอ
ราคาในวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. เปนตนไป

-3ผูส นใจติดตอขอซื้อเอกสารประมูลจางกอสรางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จํานวน 5
โครงการ ตามรายการดังนี้
โครงการที่ 1. ในราคาชุดละ 800 บาท (แปดรอยบาทถวน)
โครงการที่ 2. ในราคาชุดละ 900 บาท (เการอยบาทถวน)
โครงการที่ 3. ในราคาชุดละ 700 บาท (เจ็ดรอยบาทถวน)
โครงการที่ 4. ในราคาชุดละ 800 บาท (แปดรอยบาทถวน)
โครงการที่ 5. ในราคาชุดละ 200 บาท (สองรอยบาทถวน)
ไดที่ สํานักงานเทศบาลตําบลลี้ ระหวางวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 หรือ
www.lee.go.th,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 0-5359-6520-1 ตอ
15 โทรสาร 0-5359-6520-1 ตอ 18 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือน มิถนุ ายน พ.ศ. 2559

(ลงชื่อ) ร.ต.ต.............................
(เสนห มะโนจิตต)
นายกเทศมนตรีตําบลลี้

