ประกาศองค์ การบริหารส่ วนตําบลชุ มพล
เรือง สอบราคาจ้ างโครงการก่อสร้ าง/ปรับปรุงซ่ อมแซม/ต่ อเติมศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพชีวติ และส่ งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุองค์ การบริหารส่ วนตําบลชุ มพล อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
---------------------------------------------ด้วยองค์การบริ หารส่ วนตําบลชุมพล มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุ ง
ซ่อมแซม/ต่อเติมศูนย์พฒั นาคุณภาพชีวิตและส่ งเสริ มอาชีพผูส้ ูงอายุ องค์การบริ หารส่ วนตําบลชุมพล อําเภอ
สทิ งพระ จังหวัดสงขลา เพื-อส่ งเสริ มการจัดกิ จกรรมของผูส้ ู งอายุ ได้มีสถานที- ในการจัดกิ จกรรมและบริ การ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาของผูส้ ูงอายุในชุมชน และเพื-อส่ งเสริ มให้ผสู ้ ู งอายุได้รับการพัฒนาด้านสุ ขภาพกาย จิตใจ สังคม
และภูมิปัญญา โดยวิธีสอบราคา พร้อมป้ ายประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที- อบต.กําหนด)
กําหนดราคากลาง 501,000 บาท (งบประมาณที-ใช้ในการจัดจ้าง 468,000 บาท )กําหนดส่ งมอบงานจ้างภายใน 60
วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เอกสารสอบราคาชุดละ 1,000 บาท
ผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดงั นี=
1. เป็ นผูท้ ี-มีอาชีพรับจ้างงานที-สอบราคาจ้าง ซึ- งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่
น้อยกว่า 234,000 บาท ของวงเงินงบประมาณ
2. ไม่เป็ นผูท้ ี-ถกู ระบุชื-อไว้ในบัญชีรายชื-อผูท้ ิ=งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื-อแล้ว
3. ไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิB หรื อความคุม้ ครองกัน ซึ- งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ=นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผูเ้ สนอราคาได้มีคาํ สัง- ให้สละสิ ทธิB ความคุม้ กันเช่นว่านั=น
4. ไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื-นที-เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลชุมพล ณ วันประกาศสอบราคา หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ น
ธรรมในการสอบราคาจ้างครั=งนี=
กําหนดดูสถานที-ก่อสร้าง ในวันที- 28 พฤศจิกายน 2557 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 10.00
น. ณ โดยมาพร้อมเพรี ยงกัน ณ ที-ทาํ การองค์การบริ หารส่ วนตําบลชุมพล เพื-อให้เจ้าหน้าที-นาํ ไปชี= สถานที-ก่อสร้าง
โดยผูด้ ู ส ถานที- ล งนามไว้เ ป็ นหลัก ฐาน หากผูใ้ ดไม่ ไ ปดู ส ถานที- ก่ อ สร้ า งดัง กล่ า ว ถื อ ว่ า รู ้ ส ถานที- พื= น ที- แ ละ
รายละเอี ยดอย่างดี แล้ว จะนํามาเป็ นข้อโต้แ ย้งหรื อเหตุ ขดั ข้องในการทํางานมิ ได้ ไม่ว่ากรณี ใด ๆ ทั=งสิ= น และ
กําหนดรับฟั งคําชี= แจงรายละเอียดเพิ-มเติมในวันที- 28 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.30 น. เป็ นต้นไป ณ ที-ทาํ
การองค์การบริ หารส่ วนตําบลชุมพล
กําหนดยื-นซองสอบราคา ตั=งแต่วนั ที- 20 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที- 3 ธันวาคม 2557 ระหว่าง
เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ กองคลัง องค์การบริ หารส่ วนตําบลชุมพล และในวันที- 24 พฤศจิกายน 2557

-2ระหว่าง เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. กําหนดยื-นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื= อ
หรื อการจ้างขององค์การบริ หารส่ วนตําบลระดับอําเภอ
กําหนดเปิ ดซองสอบราคาในวันที- 4 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื= อหรื อการ
จ้างขององค์การบริ หารส่ วนตําบลระดับอําเภอ ตั=งแต่เวลา 09.30 น. เป็ นต้นไป
ผูส้ นใจติดต่อขอรับ/ซื= อเอกสารสอบราคา ในราคา ชุดละ 1,000.-บาท ได้ที-ที-ทาํ การองค์การ
บริ หารส่ วนตําบลชุมพล ระหว่างวันที- 20 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที- 3 ธันวาคม 2557 หรื อสอบถามทาง
โทรศัพท์หมายเลข0-7448-6050 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที- 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

(ลงชื-อ) .........................................
(นายชม ยุพยงค์)
นายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลชุมพล

