ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลคู
เรื่อง จัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร
หมู่ที่ 9 โรงเรียนบ้านโหนด องค์การบริหารส่วนตําบลคู
อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
------------------ด้วย องค์การบริหารส่วนตําบลคู ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดสงขลา ก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 22
เมตร ยาว 42 เมตร หมู่ที่ 9 โรงเรียนบ้านโหนด องค์การบริหารส่วนตําบลคู อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
งบประมาณ 2,457,500.-บาท (สองล้านสี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลคู มีความประสงค์จัดจ้าง ก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 22
เมตร ยาว 42 เมตร พื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อม
อุปกรณ์ประกอบสนาม หมู่ที่ 9 โรงเรียนบ้านโหนด ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตําบลคูกําหนด ด้วยวิธี
พิเศษ
ราคากลางงานก่อสร้างครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,450,000.-บาท (สองล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
ราคากลางของทางราชการดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นข้อผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาไปตามนั้น ผู้เสนอราคา
จะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคํานวณราคางานเองจะนําราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความ
รับผิดชอบ หรือเรียกร้องค่าก่อสร้างภายหลังไม่ได้ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้
ผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จ้างดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภท
เดียวกันสัญญาเดียว ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๐% ของงาน เป็นเงิน 1,22๙,00๐.-บาท(หนึ่งล้านสองแสนสอง
หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การ
บริหารส่วนตําบลคู ณ วันประกาศจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาจ้างครั้งนี้
๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายหรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
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-2๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
กําหนดดูสถานที่ก่อสร้าง และรับฟังคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 15-16 ตุลาคม ๒๕๕8
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑5.๐๐ น. ติดต่อกองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลคู ค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายใดๆ เพื่อการนี้
ผู้รับใบเสนอราคาเรียกร้องจากทางราชการไม่ได้ ผู้ที่ไม่ไปดูสถานที่ แต่มีความประสงค์จะยื่นเสนอราคาจะต้อง
ยินยอมรับทราบเสมือนหนึ่งว่าไปดูสถานที่แล้ว จะยกเรื่องการไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้าง เป็นข้อโต้แย้งไม่ได้
ผู้สนใจติดต่อได้ที่หัวหน้าฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลคู ในวันที่ 14 - 16 ตุลาคม ๒๕๕8 ตั้งแต่
เวลา 9.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็ปไซต์ www.ku.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข ๐ ๗๔๔๙ ๙๐๕๙ ต่อ ๑๐๕ ในวันและเวลาราชการ
กําหนดยื่นซองเสนอราคา
- ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันเปิดซองเสนอราคา โดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
- ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนด เวลาดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ไม่เกิน 120 วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาจ้าง
- ก่อนยื่นซองเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูแบบรูป และรายละเอียดให้ถี่ถ้วน เข้าใจเสียก่อน
ที่จะตกลงยื่นซองเสนอราคา ที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ
โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการ...........” และยื่นโดยตรง ณ กองคลัง
องค์การบริหารส่วนตําบลคู ในวันที่ 19 ตุลาคม ๒๕๕8 ระหว่างเวลา 09.3๐ – ๑2.๐๐ น. และกําหนดเปิด
ซองเสนอราคา ในวันที่ 19 ตุลาคม ๒๕๕8 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาขององค์การบริหารส่วน
ตําบลคู
*** หมายเหตุ “การจัดซื้อหรือการจัดจ้างครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้
ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีผลใช้บังคับ และกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นแจ้งใบอนุมัติเงินประจํางวดแล้วเท่านั้น สําหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้” ***
ผู้ชนะการเสนอราคา จะต้องทําสัญญาจ้างกับองค์การบริหารส่วนตําบล ภายใน ๗ วัน นับถัดจาก
วันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละห้า ของราคาค่าจ้างที่เสนอราคา
ได้ ให้องค์การบริหารส่วนตําบล ยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
๑. เงินสด
๒. เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบล
โดยเป็นเช็คลงวันที่ ที่ทําสัญญาหรือ
ก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๓. หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน (หลักประกันสัญญา)
๔. พันธบัตรรัฐบาลไทย
/5.หนังสือค้ําประกันของ…
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-6๕. หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์
และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ําประกันของ
ธนาคาร ตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกําหนด (การใช้หลักประกันตามข้อนี้ใช้เฉพาะสัญญาจ้างก่อสร้าง
ทีม่ ีวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท)
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการเสนอราคา (ผู้รับ
จ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
*** หมายเหตุ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของ
โครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 ***
ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕8
(ลงชื่อ)
(นายสามารถ สะเงะยุนุ่ย)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคู

ประกาศจ้างก่อสร้างโดยวิธีพิเศษ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การพัฒนาสังคมและ
ชุมชน (สิ่งก่อสร้างด้านการกีฬา) ก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร หมู่ที่ 9 โรงเรียน
บ้า นโหนด องค์ ก ารบริ ห ารส่ว นตํ า บลคู อํา เภอจะนะ จัง หวั ด สงขลา เงิ น อุด หนุ น เฉพาะกิจ งบประมาณ
2,457,500.-บาท (สองล้านสี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ราคากลางงานก่อสร้างครั้งนี้ เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 2,450,000.-บาท (สองล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
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