เอกสารสอบราคาจาง เลขที่ ๑๖ / ๒๕๕๘

ประกาศเทศบาลตําบลแชะ
เรื่อง สอบราคาดําเนินการจางเหมาโครงการขยายทางเทา บริเวณหนาไปรษณีย&- แยกถนนรื่นฤดี
หมู, ๔ ตําบลแชะ อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
----------------------------------------------------------------ดวยเทศบาลตําบลแชะจะดําเนินการสอบราคาโครงการขยายทางเทาบริเวณหนาไปรษณีย& แยกถนนรื่นฤดีหมู, ๔ ตําบลแชะ อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา โดยทําการขยายทางเทาใหกวางขึ้นโดยปูดวย
บล็อกคอนกรีต ขนาดกวาง ๒.๑๐ เมตร – ๓.๗๐ เมตร ยาว ๑๓๔.๐๐ เมตร พื้นที่ไม,นอยกว,า ๓๗๐.๐๐ ตาราง
เมตร พรอมติดตั้งป?ายประชาสัมพันธ&โครงการ จํานวน ๑ ป?าย (ตามแบบเทศบาลตําบลแชะกําหนด)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑. เปCนนิติบุคคล ผูมีอาชีพรับจางงานที่สอบราคาจางดังกล,าว
๒. มีผลงานประเภทเดียวกันและสัญญาเดียวกันในวงเงินไม,นอยกว,า ๘๗,๐๐๐.-บาท
๓. ไม,เปCนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน,วยการบริหาร
ราชการส,วนทองถิ่น และไดแจงเวียนชื่อแลว
๔. ไม,เปCนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม,ยอมขึ้นศาลไทย เวนแต,รัฐบาลของ
ผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเช,นว,านั้น
๕. ไม,เปCนผูมีผลประโยชน&ร,วมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแก,เทศบาลตําบลแชะ
ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม,เปCนผูกระทําการอันเปCนการขัดขวางการแข,งขันราคาอย,างเปCนธรรม ในการ
สอบราคาครั้งนี้
ราคากลางของงานก,อสรางในการสอบราคาครั้งนี้
- ๑๙๕,๒๐๐.-บาท (หนึ่งแสนเกาหมื่นหาพันสองรอยบาทถวน)
กําหนดดูสถานที่งานก,อสราง ในวันที่ ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น – ๑๑.๐๐ น.
ณ สํานักงานเทศบาลตําบลแชะ (กองช,าง) และกําหนดรับฟMงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน
ตั้งแต,เวลา ๑๑.๐๐ น. เปCนตนไป ถาหากผูใดไม,ดูสถานที่ก,อสรางตามที่กําหนดใหถือว,าไดรับทราบตามเงื่อนไข
และหลักเกณฑ&ที่กําหนดแลวจะโตแยงใด ๆ ในภายหลังมิได
กําหนดยื่นซองสอบราคาสามารถยื่นซองสอบราคาได ๓ วิธี ดังนี้
๑. ยื่นซองสอบราคาทางไปรษณีย&ตอบรับด,วนพิเศษ จะตองส,งซองสอบราคา
ทางไปรษณีย&ด,วนพิเศษตอบรับถึงผูรับซองสอบราคา ณ สํานักงานเทศบาลตําบลแชะ ภายในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม
๒๕๕๘ ก1อนเวลา ๑๖.๓๐ น. เทศบาลตําบลแชะจะถือตรารับเปCนสําคัญ
๒. ยื่นซองสอบราคาที่ผูรับซองสอบราคา ณ สถานที่กลางศูนย&จัดซื้อจัดจาง ที่ว,าการอําเภอครบุรี
ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ระหว1างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.
๓. ยื่นซองสอบราคาที่ผูรับซองสอบราคา ณ งานพัสดุ กองคลังเทศบาลตําบลแชะ ระหว1างวันที่
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๕๘ ในวันและเวลาราชการ
/-๒- กําหนดเปPดซอง.....................

-๒กําหนดเป8ดซองสอบราคา
เทศบาลจะทําการเปPดซองสอบราคา ณ ศูนย&ขอมูลข,าวสารอําเภอครบุรี ในวันที่ ๒๘ กรกฏาคม
๒๕๕๘ โดยเริ่มทําการเป8ดซองสอบราคาตั้งแต1เวลา ๑๐.๐๐ น. เปCนตนไป
ผูสนใจติดต,อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาทถวน) ไดที่
ศูนย&ขอมูลข,าวสาร อําเภอครบุรี (ชั้น 2 ทีว,าการอําเภอครบุรี) ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต,เวลา
๐๘.๓๐ น – ๑๖.๓๐ น. หรือ ระหว1างวันที่ ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ณ งานพัสดุและทะเบียนทรัพย&สิน กองคลัง เทศบาลตําบลแชะในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท&
๐๔๔-๔๔๘๔๐ ต,อ ๑๒ (งานพัสดุ) หรือทางเว็บไซต& www. Chaecity.go.th
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายธนดล ชัยยุตต&)
นายกเทศมนตรีตําบลแชะ

เทศบาลตําบลแชะ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่รับและราคากลางในงานก1อสราง
๑. ชื่อโครงการ จางเหมาก,อสรางโครงการขยายทางเทาบริเวณหนาไปรษณีย& - แยกถนนรื่นฤดีหมู, ๔ ตําบล
แชะ อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา โดยทําการขยายทางเทาใหกวางขึ้นโดยปูดวยบล็อกคอนกรีต ขนาด
กวาง ๒.๑๐ เมตร – ๓.๗๐ เมตร ยาว ๑๓๔.๐๐ เมตร พื้นที่ไม,นอยกว,า ๓๗๐.๐๐ ตารางเมตร พรอม
ติดตั้งป?ายประชาสัมพันธ&โครงการ จํานวน ๑ ป?าย ตามแบบรูปรายการละเอียดของเทศบาล
/หน,วยงานเจาของโครงการ เทศบาลตําบลแชะ อ.ครบรี จ.นครราชสีมา
๒. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนบาทถวน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
- งานปูบล็อกคอนกรีต
๔. ราคากลางคํานวณ ณ วันที่ ตามคําสั่งเทศบาลตําบลแชะ ที่ ๑๖๐ / ๒๕๕๘ เรือ่ งแต,งตั้งคณะกรรมการ
กําหนดราคากลาง ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เปCนเงิน ๑๙๕,๒๐๐.-บาท (หนึ่งแสนเกาหมื่นหาพันสองรอย
บาทถวน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง ตามที่แนบทายดังนี้
๕.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาค,าก,อสราง (แบบ ปร.๕) จํานวน ๑ แผ,น
๕.๒ แบบแสดงรายการประมาณการราคาค,าก,อสราง (แบบ ปร.๔) จํานวน ๑ แผ,น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
๖.๑ นางสาวภัทรานิษฐ& อภิทรัพย&ดํารง ตําแหน,ง ปลัดเทศบาลตําบลแชะ ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสุรเดช เด1นวงษ?

ตําแหน1ง รองปลัดเทศบาล ๗

กรรมการ

๖.๓ นายยุทธชัย แสนสุข

ตําแหน1ง ผูอํานวยการกองช1าง ๗

กรรมการ

