ประกาศเทศบาลตําบลบางกระทึก
เรื่อง โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตําบลบางกระทึก บริเวณถนนซอยวิป%สสนา
หมูที่ 2 ตําบลบางกระทึก อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
………………………………………..……………….
ดวย เทศบาลตําบลบางกระทึก อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีความประสงคจะดําเนินการสอบ
ราคาจางโครงการซ$อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตําบลบางกระทึก บริเวณถนนซอยวิป*สสนา หมู$ที่ 2
ตําบลบางกระทึก อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยซ$อมแซมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กยาวรวม 410 เมตร
บริเวณถนนซอยวิป*สสนา หมู$ที่ 2 ตามแบบที่เทศบาลตําบลบางกระทึกกําหนด โดยมีงบประมาณ 165,000 บาท
( -หนึ่งแสนหกหมื่นหาพันบาทถวน- ) ราคากลาง 165,000 บาท ( -หนึ่งแสนหกหมื่นหาพันบาทถวน- )
ผู0มีสิทธิเสนอราคาจะต0องมีคุณสมบัติ
1. เป:นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาดังกล$าว
2. ไม$เป:นผูถูกแจงเวียนชื่อเป:นผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน$วยงานการบริหารราชการส$วน
ทองถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
3. มีผลงานก$อสรางประเภทเดียวกันในวงเงินไม$นอยกว$า 66,000 บาท ( - หกหมื่นหกพันบาทถ0วน - )
4. ไม$เป:นผูมีผลประโยชนร$วมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแก$ เทศบาลตําบลบางกระทึก
ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม$เป:นผูกระทําการอันเป:นการขัดขวางการแข$งขันราคาอย$างเป:นธรรมในการสอบ
ราคาครั้งนี้
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเป:นคู$สัญญาตองไม$อยู$ในฐานะเป:นผูไม$แสดงบัญชีรายรับ รายจ$าย หรือแสดง
บัญชีรายรับรายจ$ายไม$ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเป:นคู$สัญญากับหน$วยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง
ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
7. คู$สัญญาตองรับและจ$ายเงินผ$านบัญชีธนาคาร เวนแต$การจ$ายเงินแต$ละครั้งซึ่งมีมูลค$าไม$เกินสามหมื่น
บาทคู$สัญญาอาจจ$ายเป:นเงินสดก็ได
ทั้งนี้ ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือก หากมีการทําสัญญาซึ่งมีมูลค$าตั้งแต$ 500,000.- บาท
( - หาแสนบาทถวน - ) ขึ้ น ไป กั บ เทศบาลตํ า บลบางกระทึ ก ตองทํ า บั ญ ชี แ สดงรายรั บ รายจ$ า ยและยื่ น ต$ อ
กรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปQองกันและปราบปรามการทุจริตแห$งชาติ เรื่อง เกณฑและ
วิธีการจัดทําและแสดงรายการรับจ$ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล เป:นคู$สัญญากับหน$วยงานของรัฐ พ.ศ.
2554 และที่แกไขเพิ่มเติม และเทศบาลตําบลบางกระทึกสงวนสิทธิ์ที่จะไม$ก$อนิติสัมพันธกับบุคคลหรือนิติบุคคล
ซึ่งไดมีการระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อว$าเป:นคู$สัญญาที่ไม$ไดแสดงบัญชีรายรับรายจ$าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ$ายที่
ไมถู กตองครบถวนในสาระสํ า คัญ เวนแต$ บุ คคลหรื อนิติ บุ คคลนั้ น จะไดแสดงบัญ ชี ร ายรั บ รายจ$า ยตามประกาศ
ดังกล$าว หรือไดมีการปรับปรุงแกไขใหถูกตอง และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล$าวแลว

-2กําหนดดูสถานที่กอสร0าง ในวันที่ 6 มีนาคม 2558 เวลา 10.30 น. ณ สํานักงาน
เทศบาลตําบลบางกระทึก ออกเดินทางพรอมกันผูยื่นซองหากไม$ไปดูสถานที่ถือว$ายอมรับสภาพการก$อสราง
กําหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต$วันที่ 27 กุมภาพันธ> 2558 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2558 .
เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ไดที่กองคลัง เทศบาลตําบลบางกระทึก หรือยื่นซองทางไปรษณีย
ลงทะเบียนโดยถือวันและเวลาที่เทศบาลตําบลบางกระทึกนั้นลงรับจากไปรษณียเป:นการรับซอง และกําหนดเปUด
ซองในวันที่ 17 มีนาคม 2558 ตั้งแต$เวลา 11.30 น. ณ หองศูนยรวมข$าวสารการซื้อหรือการจาง
จังหวัดนครปฐม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม
ผู0สนใจติดตอขอซื้อเอกสาร ในราคาชุดละ 500 บาท ( - ห0าร0อยบาทถ0วน - ) ไดที่กองคลัง
สํานักงานเทศบาลตําบลบางกระทึก ระหว$าง วันที่ 27 กุมภาพันธ> 2558 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2558 .
ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซตของเทศบาลตําบลบางกระทึก www.bangkrateuk.go.th เว็บไซตของจังหวัดนครปฐม
www.nakhonpathom.go.th และเว็บไซดของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทาง
โทรศัพทหมายเลข 0-2482-7213-5 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน.. กุมภาพันธ> พ.ศ. .....2558…….

ลงชื่อ ...............................................
(นายราชัน มีปQอม)
นายกเทศมนตรีตําบลบางกระทึก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได0รับและรายละเอียดคาใช0จายในการกอสร0าง
******************************************************

1. ชื่อโครงการ โครงการซ$อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตําบลบางกระทึก บริเวณถนนซอยวิป*สสนา
หมู$ที่ 2 ตําบล บางกระทึก อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
หนวยงานเจ0าของโครงการ กองช$าง เทศบาลตําบลบางกระทึก
2. วงเงินงบประมาณที่ได0รับจัดสรร . 165,000 บาท( - หนึ่งแสนหกหมื่นหาพันบาทถวน - )
3. ลักษณะงานโดยสังเขป
โดยซ$อมแซมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กยาวรวม 410 เมตร บริเวณถนนซอยวิป*สสนา หมู$ที่ 2 ตําบล
บางกระทึก .
4. ราคากลางคํานวณ ณ วันที่ .. 26 มกราคม 2558..
เป:นเงิน 165,000 บาท( - หนึ่งแสนหกหมื่นหาพันบาทถวน - )
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 แบบ ปร.4
5.2 แบบ ปร.5
5.3 แบบ ปร.6
6. รายชื่อเจ0าหน0าที่ผู0กําหนดราคา (ราคาอ0างอิง) ทุกคน
5.1 นายอนันต แกวเลิศดิลก
5.2 นายกองกาญจน สันธานเดชา
5.3 นางงสาววีรยา นวมพันธุ

