ประกาศเทศบาลตาบลแม่สรวย
เรื่อง จ้างออกแบบอาคารศูนย์รวมอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น จานวน 1 หลัง
โดยวิธีคัดเลือกแบบจากัดข้อกาหนด
-------------------------------เทศบาลตาบลแม่สรวย มีความประสงค์จะจ้างออกแบบอาคารศูนย์รวมอเนกประสงค์ คอนกรีต
เสริ มเหล็ก 3 ชั้น จ านวน 1 หลั ง โดยวิธีคัดเลื อกแบบจากัดข้อกาหนด ออกแบบอาคารศูนย์รวมอเนกประสงค์
คอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น จานวน 1 หลัง ขนาดกว้างประมาณ 16.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร รวมพื้นที่ใช้สอย
โดยประมาณ ไม่น้อยกว่า 1,152 ตารางเมตร พร้อมถนน ลานจอดรถ โรงจอดรถ รั้ว และงานภูมิทัศน์โดยรอบ ณ
ภายในบริเวณด้านหลังสานักงานเทศบาลตาบลแม่สรวย หมู่ที่ 5 ตาบลแม่สรวย อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
วงเงินงบประมาณ ค่าก่อสร้าง 15,000,000 บาท (-สิบห้าล้านบาทถ้วน-)
ราคากลางงานจ้างออกแบบอาคารศูนย์รวมอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น จานวน 1
หลัง เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 287,500 บาท (-สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน-)
ผู้มีสิทธิเสนองานจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. เป็ นนิ ติบุ คคล ที่ป ระกอบธุรกิจบริการด้านงานออกแบบอาคาร โดยกรรมการผู้ จัดการ หรือ
หุ้นส่วนผู้จัดการของนิติบุคคลนั้นจะต้องเป็นคนไทยและเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยเกินร้อยละห้าสิบของทุน
การจัดตั้งนิติบุคคลนั้น
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็ น ผู้ ได้รั บ เอกสิ ทธิ์ห รื อความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐ บาลของ
ผู้ให้บริการที่เสนองานได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการที่เสนองานรายอื่นที่เข้าเสนองานให้แก่เทศบาลตาบล
แม่สรวย หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการจ้างครั้งนี้
5. ผู้เสนองานจะต้องมีสถาปนิกประจาไม่ ต่ากว่าระดับสามัญไม่น้อยกว่า 1 คน และจะต้องมีวิศวกร
ประจาไม่ต่ากว่าระดับสามัญวิศวกรแต่ละสาขาไม่น้อยกว่า 1 คน ดังนี้ วิศวกรโยธา และวิศวกรไฟฟ้า โดยวิศวกรและ
สถาปนิกจะต้องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติสถาปัตยกรรมและเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมและสถาปัตยกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกรรม พ.ศ. 2542
6. ต้องมีผลงานการออกแบบอาคารประเภทเดียวกันกับงานที่ประกาศจ้างออกแบบครั้งนี้ ซึ่งเป็น
สัญญาจ้างเดียวกันโดยมูลค่างานก่อสร้างที่ออกแบบ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 7,500,000 บาท (-เจ็ดล้านห้าแสนบาท
ถ้วน-) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
เอกชนที่เทศบาลตาบลแม่สรวยเชื่อถือได้มาแสดง

-2กาหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น.
ณ ภายในบริเวณด้านหลังสานักงานเทศบาลตาบลแม่สรวย หมู่ที่ 5 ตาบลแม่สรวย อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
และกาหนดรับฟังคาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป
การดูสถานที่ก่อสร้างเป็นภาระ/หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อเอกสารที่จะไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วย
ตนเองและ/หรือจะดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้ โดยเทศบาลตาบลแม่สรวยจะถือว่าผู้ซื้อเอกสารได้ทราบสถานที่
ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้วเมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทางานจะนามาอ้างให้พ้นความรับผิดและ/
หรือจะยกเป็นข้อต่อสู้กับเทศบาลตาบลแม่สรวยในภายหลังไม่ได้
กาหนดยื่นซองเสนองาน ในวันที่ 26 มิถุนายน ๒๕60 ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม ๒๕60 ตั้งแต่
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กองคลัง สานักงานเทศบาลตาบลแม่สรวย อาเภอแม่สรวย จังหวัด
เชียงราย ในวันและเวลาราชการ และในวันที่ 11 กรกฎาคม ๒๕60 ตั้งแต่เวลา ๐8.3๐ น. ถึงเวลา ๑6.3๐ น. ณ
ศูน ย์ร วมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอาเภอแม่สรวย (ห้ องประชุมสานักงานท้องถิ่นอาเ ภอแม่ส รวย)
จังหวัดเชียงราย ผู้เสนองานต้องวางหลักประกันซอง พร้อมกับยื่นเอกสารทางเทคนิค จานวน 14,375 บาท (-หนึ่ง
หมื่นสี่พันสามร้อย เจ็ดสิบห้า บาทถ้วน-) และกาหนดระยะเวลาในการออกแบบแล้วเสร็จไม่เกิน 30 วัน นับถัด
จากวันที่ลงนามในสัญญา
กาหนดเปิดซองเสนองานและพิจารณาคุณสมบัติ ในวันที่ 12 กรกฎาคม ๒๕60 ตั้งแต่เวลา 10.0๐
น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอาเภอแม่สรวย (ห้องประชุมสานักงานท้องถิ่นอาเภอ
แม่สรวย) จังหวัดเชียงราย และประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารั บการคัดเลือกเสนองาน ในวันที่ 13 กรกฎาคม
2560 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป (การวินิจฉัยของคณะกรรมการจ้างออกแบบให้ถือเป็นเด็ดขาด)
กาหนดให้ผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกนาเสนอผลงาน ในวันที่ 17 กรกฎาคม ๒๕60 เวลา
10.00 น. เป็นต้นไป ณ สานักงานเทศบาลตาบลแม่สรวย อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย และจะประกาศรายชื่อ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 18 กรกฎาคม ๒๕60 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ผู้ ส นใจติดต่ อขอซื้อ เอกสารจ้ างออกแบบ ในราคาชุ ดละ 2๐๐ บาท ได้ ที่ก องคลั ง ส านัก งาน
เทศบาลตาบลแม่สรวย อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 26 มิถุนายน ๒๕60 ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม ๒๕60
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. โดยให้ผู้รับนาเอกสาร เช่น สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หนังสือ
รับรองบริษัท / ห้าง / ร้าน สาเนาบัตรประจาตัวผู้เสียภาษีอากร สาเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง และหากกรณีมอบอานาจต้องมีหนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ยื่นให้แก่เทศบาล
ต าบลแม่ ส รวย เพื่ อ ใช้ เ ป็ น หลั ก ฐานในการติ ด ต่ อ ขอซื้ อ เอกสารจ้ า งออกแบบ ดู ร ายละเอี ย ดได้ ที่ เ ว็ บ ไซต์
www.maesuai.org, www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพท์ห มายเลข ๐-๕๓๗๘-๖๑๒๓ ต่อ
๑09 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
(นายอาคม จันต๊ะมา)
นายกเทศมนตรีตาบลแม่สรวย

