ประกาศ เทศบาลตําบลกระดังงา
เรื่อง สอบราคาจ้ างก่อสร้ างโรงอาหารพร้ อมรั้ว
ของศู นย์ พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตําบลกระดังงา หมู่ที่ ๙
ตําบลกระดังงา อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
**********************************************

เทศบาลตําบลกระดังงามีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารพร้อม
รั้วของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลตําบลกระดังงา หมู่ที่ ๙ ตําบลกระดังงา อําเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม โดยดําเนินการ ก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลตําบลกระดังงา ขนาด
กว้าง ๖.๐๐ เมตร ขนาดยาว ๑๒.๐๐ เมตร พร้อมรั้วรอบ ขนาดยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ความสู ง ๑.๗๐
เมตร พร้อมป้ ายโครงการ (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลกระดังงา เลขที่ ๐๗/๒๕๕๖)
ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็ นเงินทั้งสิ้ น ๘๐๐,๐๐๐.-บาท
(-แปดแสนบาทถ้วน-) ราคานี้ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ดว้ ยแล้ว ๗%(ราคากลางก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
๗% เป็ นเงิน ๗๔๗,๖๖๓.๕๕ บาท ภาษีมูลค่าเพิม่ ๗% เป็ นเงิน ๕๒,๓๓๖.๔๕ บาท)
การสอบราคาจ้างครั้งนี้ ถ้าผูเ้ สนอราคาเป็ นบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้จดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็ นผูช้ นะการสอบราคาจ้าง "เทศบาลตําบลกระดังงา" จะพิจารณาทําสัญญาใน
วงเงินที่หกั ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ออก และเป็ นราคาที่ไม่สูงกว่าราคากลางที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
ผูเ้ สนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบ และคํานวณราคาปริ มาณงานเอง
จะนําเอาราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบ หรื อเรี ยกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังไ
ผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. จะต้องเป็ น "นิติบุคคล" บริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่ วนหรื อบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพ
รับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว และต้องไม่เป็ นผูถ้ ูกแจ้งเวียนชื่อผูท้ ิง้ งานของทางราชการหรื อ
ของหน่วยการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่นหรื อรัฐวิสาหกิจ
๒. ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ ิ้งงานของทางราชการ
หรื อของหน่วยการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรื อไม่เป็ นผูท้ ี่ได้รับผลของ
การสั่งให้นิติบุคคลหรื อบุคคลอื่นเป็ นผูท้ ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น ที่เข้า
เสนอราคาให้แก่เทศบาลตําบลกระดังงา ณ วันประกาศสอบราคา หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทําการอันเป็ น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ตามข้อ ๑.๖ (๒)

-๒๔. ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์ หรื อความคุม้ กัน ซึ่ งอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผูเ้ สนอราคาได้มีคาํ สั่งให้สละสิ ทธิ์ และความคุม้ กันเช่นว่านั้น
๕. มีผลงานก่อสร้าง ประเภทเดียวกันกับงานที่ สอบราคาจ้าง ในวงเงินไม่นอ้ ยกว่า
๔๐๐,๐๐๐.-บาท (- สี่ แสนบาทถ้วน-) และเป็ นผลงานที่เป็ นคู่สัญญาโดยตรงกับส่ วนราชการ
หน่วยงานตามกฏหมายว่าด้วยระเบียบบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่ งมีกฏหมาย
บัญญัติให้มีฐานะเป็ นราชการบริ หารส่ วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานเอกชนที่เทศบาล
ตําบลกระดังงาเชื่อถือ
๖. บุคคลหรื อนิติบุคคล (ผูเ้ สนอราคา) ที่จะเข้าเป็ นคู่สัญญากับเทศบาลตําบลกระ
ต้องปฏิบตั ิดงั นี้
(๑) บุคคลหรื อนิติบุคคลที่จะเข้าเป็ นคู่สัญญา ต้องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญ
รายจ่าย หรื อแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
(๒) บุคคลหรื อนิติบุคคลที่จะเข้าเป็ นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่ งได้ดาํ เนินกา
จัดซื้ อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็ปไซด์ศูนย์ขอ้ มูลจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐ
(๓) คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงิน
แต่ละครั้งซึ่ งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้
กําหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. ถึง
เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ กองช่าง เทศบาลตําบลกระดังงา โดยมีเจ้าหน้าที่นาํ พาไปดูสถานที่ และกําหนด
รับฟังคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็ นต้นไป
ณ สถานที่ดาํ เนินการ และหากผูไ้ ม่ไปดูสถานที่ดาํ เนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าว เทศบาลตําบล
กระดังงา จะถือว่าได้ทราบสถานที่และรายการละเอียดต่างๆ แล้วจะโต้แย้งภายหลังมิได้ หรื อ
เรี ยกร้องสิ ทธิอื่นใดอีกมิได้
กําหนดยืน่ ซองสอบราคา ให้ผเู ้ สนอราคาผนึกซองสอบราคาให้เรี ยบร้อยและ
จ่าหน้าซองถึง "ประธานคณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา" โดยระบุที่หน้าซองว่า "ใบเสนอราคา
ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๑ /๒๕๕๗ ตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
ในวันและเวลาราชการ ต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา ณ กองคลัง - งานพัสดุและทรัพย์สิน
สํานักงานเทศบาลตําบลกระดังงา ยกเว้นในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕ ๖ ให้ยนื่ ซองสอบราคาต่อ
เจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา ณ ห้องประกวดราคา/สอบราคาศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม
เมื่อพ้นกําหนดเวลาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด สําหรับการยืน่ ซองทางไปรษณี ย ์
จะถือเอาวันและเวลาที่ลงรับซองจากไปรษณี ยก์ าํ หนดเป็ นเกณฑ์ และกําหนดเปิ ดซองใบเสนอราคา
ในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕ ๖ ณ ห้องประกวดราคา/สอบราคาศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม
ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็ นต้นไป

-๓คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา จะประกาศผลผูม้ ีคุณสมบัติของผูเ้ สนอราคา
ว่ามีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่นตามข้อ ๔ ที่เข้าเสนอราคาหรื อไม่ ในวันที่ ๒๒
ตุลาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็ นต้นไป
ผูส้ นใจติดต่อขอซื้อแบบและเอกสารสอบราคาจ้างได้ในราคาชุดละ ๑ ,๐๐๐.-บาท
(-หนึ่งพันบาทถ้วน-) ได้ที่กองคลัง - งานพัสดุและทรัพย์สินเทศบาลตําบลกระดังงา ตั้งแต่บดั นี้
เป็ นต้นไป ถึงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการ หรื อดูรายละเอียดได้ที่เว็ปไซด์
www.kdg.go.th หรื อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๔๗๖-๑๕๓๗ ต่อ ๑๐๙ ในวันและเวลา
ราชการ
อนึ่ง ผูท้ ี่เสนอราคาสู งหรื อตํ่ากว่าราคากลางเกินกว่าอัตราร้อยละ ๑๕ ให้ผเู้ สนอ
ราคาชี้แจงเหตุผลที่เสนอราคาดังกล่าวให้ชดั เจน ต่อคณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาตามแบบที่
กําหนดไว้ พร้อมลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถ้ามี) และรับรองความถูกต้องให้เรี ยบร้อยโดยให้
แนบมาพร้อมในซองใบเสนอราคาในวันยืน่ ซอง
ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖

นายสมภพ รัตนไพบูลย์)
นายกเทศมนตรี ตาํ บลกระดังงา
(

