ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแมพูล
เรื่อง เพิ่มเติมแกไขประกาศประกวดราคาจางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเขาฤษี – บานตนงั่ว หมูที่ 9 ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
……………………………
ตามที่องคการบริหารสวนตําบลแมพูล อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ ไดประกาศประกวดราคา
จางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาฤษี – บานตนงั่ว หมูที่ 9 ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลแมพูล อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 1,600
เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 15,600 ตารางเมตร ตามแบบแปลนและประมาณการที่ อบต. กําหนด ประกาศลง
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 งบประมาณอนุมัติ 8,086,000 บาท (- แปดลานแปดหมื่นหกพันถวน-) ราคากลาง
8,680,000 บาท (-แปดลานหกแสนแปดหมื่นบาทถวน-)
แกไขรายละเอียดเป@นดังนี้
ผูมีสิทธิ์เสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. เป@น (นิติบุคคล) ผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
(ซึ่งมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน ในวงเงินไมนอยกวา 4,043,000 บาท)
2. ไมเป@นผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว
3. ไมเป@นผูที่ไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฎิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผู
ประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธความคุมกันเชนวานั้น
4. เป@นผูที่ผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางขององคการบริหารสวนตําบลแมพูล
5. ไมเป@นผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกองคการ
บริหารสวนตําบลแมพูล ณ วันประกาศประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเป@นผูกระทําการอัน
เป@นการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป@นธรรม ในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเป@นคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเป@นผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเป@นคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส ของ
กรมบัญชีกลาง ที่เวปไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
8. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน
สามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเป@นเงินสดก็ได

กําหนดฟXงคําชี้แจงและดูสถานที่กอสรางในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ระหวางเวลา
๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. หากไมเขารวมฟXงคําชี้แจง ใหผูซื้อแบบและรายการไปดูสถานที่ดวยตนเอง โดบ
ถือวาผูซื้อแบบและรายการไดทราบสถานที่ ตลอดจนปXญหาและอุปสรรคตาง ๆ ดีแลว เมื่อมีปXญหาและอุปสรรค
เวลาทํางานจะนํามาอางใหพนผิดตอองคการบริหารสวนตําบลแมพูลไมได
กําหนดยื่นซองประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
ระหวางเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางระดับอําเภอ ณ. ที่วาการ
อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ และกําหนดเคาะราคาเสนอในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแตเวลา ๑๔.๓๐ –
๑๕.๐๐ น.
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประกวดราคาจางดวยระบบอิ เล็กทรอนิก ส (E-Auction) ไดใน
ราคาชุดละ ๑๐,๐๐๐ บาท (-หนึ่งหมื่นบาทถวน-) ไดที่ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลแมพูล อําเภอ ลับแล
จังหวัดอุตรดิตถ ระหวางวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ดูรายละเอียดได
ที่เว็บไซด www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีก ลางและเว็บไซตwwwmaephun.org ขององคการ
บริหารสวนตําบลแมพูล หรือสอบถามทางโทรศัพท หมายเลข ๐-๕๕๐๔-๐๒๒๕ ในวัน และ เวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
(ลงชื่อ)
(นายจรูญ ปXญญายงค)
นายกองคการบริหารสวนตําบลแมพูล

ที่ อต 73602/ว.
พูล

ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลแม
อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ 53130
28 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง ประชาสัมพันธสอบราคาจางกอสราง (เพิ่มเติม)
เรียน กํานันและผูใหญบานทุกหมูบาน ตําบลแมพูล
สิ่งที่สงมาดวย ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแมพูล

จํานวน 1

ชุด

ตามที่องคการบริหารสวนตําบลแมพูล ไดทําการสอบราคาจางเหมาโครงการกอสราง จํานวน
8 โครงการ ตามประกาศสอบราคา ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 เนื่องจากประกาศสอบราคาโครงการ
ดังกลาวมีการเพิ่มเติมแกไขในรายละเอียด ดังรายละเอียดตามประกาศสอบราคาที่จัดสงมาพรอมนี้ นั้น
องคการบริ หารสวนตํา บลแมพูล จึงขอสงประกาศเพิ่มเติมแกไขประกาศสอบราคา
โครงการกอสราง มายังทานเพื่อทําการประชาสัมพันธโครงการดังกลาว โดยการนําไปติดประกาศ ณ ที่ทํา
การผูใหญและประชาสัมพันธทางเสียงตามสายของหมูบาน ใหทราบโดยทั่วกัน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการตอไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายจรูญ ปXญญายงค)
นายกองคการบริหารสวนตําบลแมพูล

กองคลัง
โทรศัพท. ๐-๕๕04-0225
โทรสาร. ๐-๕๕๔5-7359

ก

ที่ อต ๗3602/ว.989
พูล

ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลแม
อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ ๕3130
28 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง สงประกาศประกวดราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแกไขเพิ่มเติม
เรียน รายชื่อผูซื้อซองเอกสารประกวดราคา ตามเอกสารแนบ
สิ่งที่สงมาดวย ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแมพูล

จํานวน

1

ชุด

ตามที่องคการบริหารสวนตําบลแมพูล ไดทําการประกาศประกวดราคาจางโครงการกอสราง
เสริมผิวแอสฟXสติกคอนกรีต อต.ถ. 68-001 บานผามูบ – บอแกว หมูที่ 7 ต.แมพูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ และ
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาฤษี – บานตนงั่ว หมูที่ 9 ต.แมพูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตามประกาศประกวดราคาจาง ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 เนื่องจาก
ประกาศประกวดราคาจางโครงการดังกลาวมีการเพิ่มเติมแกไขในรายละเอียด ดังรายละเอียดตามประกาศสอบ
ราคาที่จัดสงมาพรอมนี้ นั้น
องคการบริ ห ารสวนตํ า บลแมพู ล จึ ง สงประกาศเพิ่ ม เติ ม แกไขประกาศประกวดราคาจาง
โครงการ
กอสรางดังกลาว มายังทานเพื่อรับทราบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายจรูญ ปXญญายงค)
นายกองคการบริหารสวนตําบลแมพูล
กองคลัง
โทรศัพท. ๐-๕๕04-0225
โทรสาร. ๐-๕๕๔5-7359

ก

เอกสารที่แนบทาย
1. หจก.อุตรดิตถแทนคุณการโยธา
86/8 ม.5 ต.ปlาเซา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ 53000
2. บริษัทชินทรัพยวัฒนา จํากัด
48 ซอยมงคลนิเวศน ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจติจักร กรุงเทพฯ 10900
3. บริษัท แอล พีพีซีวิล คอนสตรัครชั่น จํากัด
5/247 ถ.วัชรพล แขวงทาแรง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
4. หจก.สินทวี เคหะกิจ
267 ม.8 ต.แจหม อ.แจหม จ.ลําปาง 52120
5.

ที่ อต ๗๕๙๐๒/

องคการบริหารสวนตําบลแมพูล
อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ

๕๓๒๒๐
26 กรกฎาคม 2556
เรื่อง ขอสงประกาศสอบราคา (เพิ่มเติม) และขออนุญาตใชศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางของ
องคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ
เรียน นายอําเภอลับแล
สิ่งที่สงมาดวย

ประกาศสอบราคาจาง

จํานวน

1

ฉบับ

ตามที่องคการบริหารสวนตําบลแมพูล ไดทําการสอบราคาจางเหมาโครงการกอสราง จํานวน
8 โครงการ ตามประกาศสอบราคา ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 เนื่องจากประกาศสอบราคาโครงการ
ดังกลาวมีการเพิ่มเติมแกไขในรายละเอียด ดังรายละเอียดตามประกาศสอบราคาที่จัดสงมาพรอมนี้ และ
มอบหมายให นางสาวแสงเทียน ทวมแกว ตํ าแหนง นั ก วิ ชาการพั สดุ นํา ประกาศดั งกลาวไปติ ด
ประกาศประชาสัมพันธ ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับ
อําเภอ อําเภอลับแล
จังหวัดอุตรดิตถ เรียบรอยแลว
ดั ง นั้ น องคการบริ ห ารสวนตํ า บลแมพู ล จึ ง ขอสงประกาศสอบราคาเพิ่ ม เติ ม แกไขดั ง กลาว
รายงาน
ให นายอําเภอลับแลทราบ และขออนุญาตใชศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวน
ตําบลระดับอําเภอ เพื่อดําเนินการรับซองสอบราคา ในวันที่ 5 สิงหาคม 2556 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา
๑๖.๓๐ น. และเปqดซองสอบราคา ในวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เวลา ๑0.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายสุชาติ สมวานิช)
นายกองคการบริหารสวนตําบลแมพูล
สวนการคลัง
โทรศัพท. ๐-๕๕๔๕-๒๒๔๑ ตอ ๑๒
โทรสาร. ๐-๕๕๔๙-๖๓๓๙

ก

ที่ อต ๗๕๙๐๒/

องคการบริหารสวนตําบลแมพูล
อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ

๕๓๒๒๐
26 กรกฎาคม ๒๕๕6
เรื่อง ขอสงประกาศสอบราคา (เพิ่มเติม)
เรียน ทองถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ
สิ่งที่สงมาดวย

ประกาศสอบราคาจาง

จํานวน

1

ฉบับ

ตามที่องคการบริหารสวนตําบลแมพูล ไดทําการสอบราคาจางเหมาโครงการกอสราง จํานวน
8 โครงการ ตามประกาศสอบราคา ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 เนื่องจากประกาศสอบราคาโครงการ
ดังกลาวมีการเพิ่มเติมแกไขในรายละเอียด ดังรายละเอียดตามประกาศสอบราคาที่จัดสงมาพรอมนี้ นั้น
ดังนั้นองคการบริหารสวนตําบลแมพูล จึงขอสงประกาศสอบราคาเพิ่มเติมแกไขดังกลาวเพื่อปqด
ประกาศประชาสัมพันธใหทราบโดยทั่วกัน
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการตอไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุชาติ
สมวานิช)
นายกองคการบริหารสวนตําบลแมพูล

สวนการคลัง
โทร. ๐ ๕๕๔๕ ๒๒๔๑ ตอ ๑๒
โทรสาร ๐ ๕๕๔๙ ๖๓๓๙

ก

