เอกสารสอบราคาจาง เลขที่ ๔ / ๒๕๕๙

ประกาศเทศบาลตําบลแชะ
เรื่อง สอบราคาดําเนินการจางเหมาโครงการวางทอระบายน้ําพรอมขยายผิวจราจร คสล. หลังทอ
ถ.ประสานสมุทร (จากแยกศาลเจา – แยกหนาวัดสมุทรการแชะ ถ.บุรีราษฎร2)
----------------------------------------------------------------ดวยเทศบาลตําบลแชะจะดําเนินการสอบราคาโครงการวางทอระบายน้ําพรอมขยายผิวจราจร
คสล. หลังทอ ถ.ประสานสมุทร (จากแยกศาลเจา – แยกหนาวัดสมุทรการแชะ ถ.บุรีราษฎร2) หมู ๔ ตําบลแชะ
อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ราคากลาง ๑,๐๐๙,๔๐๐.-บาท (หนึ่งลานเกาพันสี่รอยบาทถวน) ตาม
รายละเอียดเอกสารสอบราคาจาง เลขที่ ๔ /๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑. เป:นนิติบุคคล ผูมีอาชีพรับจางงานที่สอบราคาจางดังกลาว
๒. มีผลงานประเภทเดียวกันและสัญญาเดียวกัน ในวงเงินไมนอยกวา ๔๐๐,๐๐๐.-บาท
๓. ไมเป:นผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ หรือของหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น และไดแจงเวียนชื่อแลว
๔. ไมเป:นผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ
ผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
๕. ไมเป:นผูมีผลประโยชน2รวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกเทศบาลตําบลแชะ
ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเป:นผูกระทําการอันเป:นการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป:นธรรม ในการ
สอบราคาครั้งนี้
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเป:นคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส2 (e-government procurement : e-gp) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส2ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็ปไซต2ศูนย2ขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
กําหนดดูสถานที่งานกอสราง ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น – ๑๑.๐๐ น.
ณ สํานักงานเทศบาลตําบลแชะ (กองชาง) และกําหนดรับฟVงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน
ตั้งแตเวลา ๑๑.๐๐ น. เป:นตนไป ถาหากผูใดไมดูสถานที่กอสรางตามที่กําหนดใหถือวาไดรับทราบตามเงื่อนไข
และหลักเกณฑ2ที่กําหนดแลวจะโตแยงใด ๆ ในภายหลังมิได
กําหนดยื่นซองสอบราคาสามารถยื่นซองสอบราคาได ๓ วิธี ดังนี้
๑. ยื่นซองสอบราคาทางไปรษณีย2ตอบรับดวนพิเศษ จะตองสงซองสอบราคา
ทางไปรษณีย2ดวนพิเศษตอบรับถึงผูรับซองสอบราคา ณ สํานักงานเทศบาลตําบลแชะ ภายในวันที่ ๒๙ มิถุนายน
๒๕๕๙ ก:อนเวลา ๑๖.๓๐ น. เทศบาลตําบลแชะจะถือตรารับเป:นสําคัญ
๒. ยื่นซองสอบราคาที่ผูรับซองสอบราคา ณ สถานที่กลางศูนย2จัดซื้อจัดจาง ที่วาการอําเภอครบุรี
ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ระหว:างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.
๓. ยื่นซองสอบราคาที่ผูรับซองสอบราคา ณ งานพัสดุ กองคลังเทศบาลตําบลแชะ ระหว:าง
วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ
/-๒- กําหนดเป=ดซอง.....................

-๒กําหนดเป=ดซองสอบราคา
เทศบาลจะทําการเปYดซองสอบราคา ณ ศูนย2ขอมูลขาวสารอําเภอครบุรี ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน
๒๕๕๙ โดยเริ่มทําการเป=ดซองสอบราคาตั้งแต:เวลา ๑๐.๐๐ น. เป:นตนไป
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารสอบราคา (แต:ละโครงการ) ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพัน
บาทถวน) ไดที่ ศูนย2ขอมูลขาวสาร อําเภอครบุรี (ชั้น 2 ทีวาการอําเภอครบุรี) ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น – ๑๖.๓๐ น. หรือ ระหว:างวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๘ มิถุนายน
๒๕๕๙ ณ งานพัสดุและทะเบียนทรัพย2สิน กองคลัง เทศบาลตําบลแชะในวันและเวลาราชการ หรือสอบถาม
ทางโทรศัพท2 ๐๔๔-๔๔๘๔๐ ตอ ๑๒ (งานพัสดุ) หรือทางเว็บไซต2 www. Chaecity.go.th
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
(นายธนดล ชัยยุตต2)
นายกเทศมนตรีตําบลแชะ

เทศบาลตําบลแชะ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่รับและราคากลางในงานก:อสราง
๑. ชื่อโครงการ โครงการวางทอระบายน้ําพรอมขยายผิวจราจร คสล. หลังทอ ถ.ประสานสมุทร (จากแยก
ศาลเจา – แยกหนาวัดสมุทรการแชะ ถ.บุรีราษฎร2) ม.๔ ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา โดยทําการรื้อ
ถอนรางระบายน้ํา คสล. เดิม ขนาดกวาง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๖๔.๐๐ เมตร และทําการ
วางทอคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น ๓ ขนาดเสนผานศูนย2กลาง ๐.๖๐ เมตร พรอมบอพัก คสล. ความยาวรวม
๒๖๔.๐๐ เมตร พรอมกอสรางผิวจราจร คสล.หลังทอ ขนาดความกวาง ๑.๒๐ – ๒.๕๐ เมตร ยาว
๒๖๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ขยายผิวจราจร คสล. ไมนอยกวา ๔๔๕.๐๐ ตาราง
เมตร พรอมติดตั้งปcายประชาสัมพันธ2โครงการ จํานวน ๑ ปcาย (ตามแบบเทศบาลตําบลแชะกําหนด)
/หนวยงานเจาของโครงการ เทศบาลตําบลแชะ อ.ครบรี จ.นครราชสีมา
๒. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ๑,๒๐๗,๕๐๐.-บาท (หนึ่งลานสองแสนเจ็ดพันหารอยบาทถวน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
- งานรื้อรางระบายน้ํา คสล.
- งานผิวจราจร คสล.
๔. ราคากลางคํานวณ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตามคําสั่งเทศบาลตําบลแชะ ที่ ๑๑๗ / ๒๕๕๙ เรื่อง
แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ เป:นเงิน ๑,๐๐๙,๔๐๐.-บาท
(หนึ่งลานเกาพันสี่รอยบาทถวน)
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 นายสมศักดิ์ ไพรเขียว
๖.๒ นายยุทธชัย แสนสุข
๖.๓ นายธีระยุทธ ปาธิสุทธ2
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