เอกสารสอบราคาจาง เลขที่ ๒ / ๒๕๕๘

ประกาศเทศบาลตําบลแชะ
เรื่อง สอบราคาจางเหมากอสรางโครงการกอสรางถนน คสล. พรอมวางทอระบายน้ํา คสล.
(บริเวณบานนางกาหลง-คลองสงน้ํา) ถนนประสานสมุทร (ซอย ๑) ชุมชนบูรพา
หมูที่ ๙ ตําบลบานใหม อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
----------------------------------------------------------------ดวยเทศบาลตําบลแชะ อําเภอครุบรี จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค7จะสอบราคาจางเหมา
กอสรางโครงการกอสรางถนน คสล. พรอมวางทอระบายน้ํา คสล. (บริเวณบานนางกาหลง-คลองสงน้ํา) ถนน
ประสานสมุทร (ซอย ๑) ชุมชนบูรพา หมูที่ ๙ ตําบลบานใหม อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบแปลน
ของเทศบาลตําบลแชะ โดย ชวงที่๑ ทําการรื้อถนน คสล.เดิม กวาง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร พรอมวาง
ทอระบายน้ําทิ้ง คสล. ขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร พรอมบอพัก คสล. ยาวรวม ๑๖๐.๐๐ เมตร พรอมคืนสภาพผิว คสล.
หนา ๐.๑๕ เมตร ตลอดแนว ชวงที่๒ ทําการวางทอระบายน้ําทิ้ง พรอมบอพัก ขนาดทอ คสล. Ø ๐.๘๐ เมตร ยาว
๑๖๕.๐๐ เมตร และกอสรางถนนลงดินลูกรัง ขนาดกวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๖.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร
พรอมติดตั้งป>ายประชาสัมพันธ7โครงการจํานวน ๑ ป>าย ตามรายละเอียดเอกสารสอบราคาจาง เลขที่ ๒ /๒๕๕๘
ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑. เปBนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ผูมีอาชีพรับจางงานที่สอบราคาจางดังกลาว
๒.ไมเปBนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ หรือของหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น และไดแจงเวียนชื่อแลว
๓. ไมเปBนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ
ผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
๔. ไมเปBนผูมีผลประโยชน7รวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกเทศบาลตําบลแชะ
ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปBนผูกระทําการอันเปBนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปBนธรรม ในการสอบ
ราคาครั้งนี้
ราคากลางของงานกอสรางในการสอบราคาครั้งนี้ ๑,๓๑๒,๐๐๐.-บาท (หนึ่งลานสามแสนหนึ่ง
หมื่นสองพันบาทถวน) กําหนดดูสถานที่งานกอสราง ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น –
๑๑.๐๐ น. ณ สํานักงานเทศบาลตําบลแชะ (กองชาง) และกําหนดรับฟLงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวัน
เดียวกัน ตั้งแตเวลา ๑๑.๐๐ น. เปBนตนไป ถาหากผูใดไมดูสถานที่กอสรางตามที่กําหนดใหถือวาไดรับทราบ
ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ7ที่กําหนดแลวจะโตแยงใด ๆ ในภายหลังมิได
กําหนดยื่นซองสอบราคาสามารถยื่นซองสอบราคาได ๓ วิธี ดังนี้
๑. ยื่นซองสอบราคาทางไปรษณีย7ตอบรับดวนพิเศษ จะตองสงซองสอบราคา
ทางไปรษณีย7ดวนพิเศษตอบรับถึงผูรับซองสอบราคา ณ สํานักงานเทศบาลตําบลแชะ ภายในวันที่ ๑๑ ธันวาคม
๒๕๕๗ กอนเวลา ๑๖.๓๐ น. เทศบาลตําบลแชะจะถือตรารับเปBนสําคัญ
๒. ยื่นซองสอบราคาที่ผูรับซองสอบราคา ณ สถานที่กลางศูนย7จัดซื้อจัดจาง ที่วาการอําเภอครบุรี
ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.
/-๒- ๓. ผูเสนอราคา.....................

-๒๓. ยื่นซองสอบราคาที่ผูรับซองสอบราคา ณ งานพัสดุ กองคลังเทศบาลตําบลแชะ ระหวางวันที่
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ
กําหนดเป<ดซองสอบราคา
เทศบาลจะทําการเปPดซองสอบราคา ณ ศูนย7ขอมูลขาวสารอําเภอครบุรี ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม
๒๕๕๗ โดยเริ่มทําการเป<ดซองสอบราคาตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐ น. เปBนตนไป
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๒,๐๐๐.- บาท (สองพันบาทถวน) ไดที่
ศูนย7ขอมูลขาวสาร อําเภอครบุรี (ชั้น 2 ทีวาการอําเภอครบุรี) ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแตเวลา
๐๘.๓๐ น – ๑๖.๓๐ น. หรือ ระหวางวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
ณ งานพัสดุและทะเบียนทรัพย7สิน กองคลัง เทศบาลตําบลแชะในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท7
๐๔๔-๔๔๘๔๐ ตอ ๑๒ (งานพัสดุ) หรือทางเว็บไซต7 www. Chaecity.go.th
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายธนดล ชัยยุตต7)
นายกเทศมนตรีตําบลแชะ

เทศบาลตําบลแชะ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่รับและราคากลางในงานกอสราง
๑. ชื่อโครงการ จางเหมากอสรางโครงการกอสรางถนน คสล. พรอมวางทอระบายน้ํา คสล. (บริเวณบานนาง
กาหลง-คลองสงน้ํา) ถนนประสานสมุทร (ซอย ๑) ชุมชนบูรพา หมูที่ ๙ ตําบลบานใหม อําเภอครบุรี
จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลแชะ โดย ชวงที่๑ ทําการรื้อถนน คสล.เดิม กวาง
๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร พรอมวางทอระบายน้ําทิ้ง คสล. ขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร พรอมบอพัก
คสล. ยาวรวม ๑๖๐.๐๐ เมตร พรอมคืนสภาพผิว คสล. หนา ๐.๑๕ เมตร ตลอดแนว ชวงที่๒ ทําการวาง
ทอระบายน้ําทิ้ง พรอมบอพัก ขนาดทอ คสล. Ø ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑๖๕.๐๐ เมตร และกอสรางถนนลงดิน
ลูกรัง ขนาดกวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๖.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร พรอมติดตั้งป>ายประชาสัมพันธ7
โครงการ จํานวน ๑ ป>าย ตามแบบรูปรายการละเอียดของเทศบาล
/หนวยงานเจาของโครงการ เทศบาลตําบลแชะ อ.ครบรี จ.นครราชสีมา
๒. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ๑,๓๒๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งลานสามแสนสองหมื่นบาทถวน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
- งานถนน คสล. พรอมวางทอระบายน้ํา คสล.
๔. ราคากลางคํานวณ ณ วันที่ ตามคําสั่งเทศบาลตําบลแชะ ที่ ๕๐๖ / ๒๕๕๗ เรือ่ งแตงตั้งคณะกรรมการ
กําหนดราคากลาง ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เปBนเงิน ๑,๓๑๒,๐๐๐.-บาท (หนึ่งลานสามแสน
หนึ่งหมื่นสองพันบาทถวน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง ตามที่แนบทายดังนี้
๕.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาคากอสราง (แบบ ปร.๕) จํานวน ๑ แผน
๕.๒ แบบแสดงรายการประมาณการราคาคากอสราง (แบบ ปร.๔) จํานวน ๒ แผน
๖. รายชื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
๖.๑ นางสาวภัทรานิษฐ7 อภิทรัพย7ดํารง ตําแหนง ปลัดเทศบาลตําบลแชะ ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสุรเดช เดนวงษ7

ตําแหนง รองปลัดเทศบาล ๗

กรรมการ

๖.๓ นายยุทธชัย แสนสุข

ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง ๗

กรรมการ

