เรื่อง

ประกาศเทศบาลตําบลบางกระทึก
โครงการกอสรางประตู
กอสรางประตูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบานนางอุดมศรี
หมูที่ 4 ตําบลบางกระทึก อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
…………………………………
………………………………………..……………….

ดวยเทศบาลตํ
เทศบาลตําบลบางกระทึก อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีความประสงค@
วามประส จะดําเนินการ
สอบราคาจางโครงการกอสรางประตู
กอสรางประตูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบานนางอุดมศรี หมูที่ 4 ตําบล
บางกระทึก อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ขนาดกวาง 3.75 เมตร ยาว 5.00
00 เมตร ความสูงบาน
เหล็ก 3.00 เมตร ตามแบบที
แบบที่เทศบาลตําบลบางกระทึกกําหนด พรอมติดตั้งป,ายประชาสั
ยประ มพันธ@โครงการ
จํานวน 1 ป,าย โดยมีงบประมาณ
งบประมาณ 1,027,000 บาท ( -หนึ
หนึ่งลานสองหมื่นเจ็ดพันบาทถวน - ) และ
ราคากลาง 997,000.- บาท ( - เกาแสนเกาหมื่นเจ็ดพันบาทถวน - ) นั้น
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ
1. เป3นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา
คคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาดังกลาว
2. ไมเป3นผูถูกแจงเวียนชื่อเป3นผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานการบริ
หนวยงานกา หาร
ราชการสวนทองถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
3. มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน ในวงเงินไมนอยกวา 398,800.- บาท ( - สามแสนเกา
หมื่นแปดพันแปดรอยบาทถวน - )
4. ไมเป3นผูมีผลประโยชน@รวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแก เทศบาลตําบลบางกระ
ทึก ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเป3นผูกระทําการอันเป3นการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป3นธรรมใน
การสอบราคาครั้งนี้
*5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเป3นคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเป3นผูไมแสดงบัญชีรายรับ รายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
**6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเป3นคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส@ (e-Government
Government Procurement : e-GP)
e
ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส@ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต@ศูนย@ขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
***7. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน
สามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเป3นเงินสดก็ได
ทั้งนี้ ผูประสงค@จะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือก หากมีการทําสัญญาซึ่งมีมูลคาตั้งแต 500,000.บาท ( - หาแสนบาทถวน - ) ขึ้นไป กับเทศบาลตําบลบางกระทึก ตองทําบัญชีแสดงรายรับรายจายและ
ยื่นตอกรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป,องกันและปราบปรามการทุ
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง
เกณฑ@ แ ละวิ ธี ก ารจัจั ด ทํ า และแสดงรายการรั บ จายของโครงการที่ บุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คล เป3 น คู สั ญ ญากั บ
หนวยงาน
-2-/ของรัฐ พ.ศ.

-2ของรัฐ พ.ศ.2554 และที่ แกไขเพิ่มเติม และเทศบาลตําบลบางกระทึกสงวนสิทธิ์ที่จะไมกอนิ ติ
สัมพันธ@กับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งไดมีการระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อวาเป3นคูสัญญาที่ไมไดแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายที่ไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ เวนแตบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะ
ไดแสดงบัญชีรายรับรายจายตามประกาศดังกลาว หรือไดมีการปรับปรุงแกไขใหถูกตอง และมีการสั่งเพิก
ถอนรายชื่อจากบัญชีดังกลาวแลว
กํ า หนดดู ส ถานที่ ก อสราง ในวั น ที่ . 16 กรกฎาคม 2558 .เวลา 10.30 น. ณ
สํานักงานเทศบาลตําบลบางกระทึก ออกเดินทางพรอมกันผูยื่นซองหากไมไปดูสถานที่ถือวายอมรับสภาพการ
กอสราง
กํ า หนดยื่ น ซองสอบราคา ตั้ ง แตวั น ที่ . 7 กรกฎาคม 2558 ถึ ง วั นที่ 20 กรกฎาคม 2558
เวลา 08.30 .น. ถึง 16.30
น. ไดที่กองคลัง เทศบาลตําบลบางกระทึก หรือยื่นซอง
ทางไปรษณีย@ลงทะเบียนโดยถือวันและเวลาที่เทศบาลตําบลบางกระทึกนั้นลงรับจากไปรษณีย@เป3นการรับซอง
และกําหนดเป@ดซองในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ตั้งแตเวลา 11.00 น. ณ หอง ศูนย@รวม
ขาวสารการซื้อหรือการจาง จังหวัดนครปฐม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสาร ในราคาชุดละ 800 บาท ( -แปดรอยบาทถวน- ) ไดที่กอง
ถึง
คลัง สํานักงานเทศบาลตําบลบางกระทึก ระหวาง ตั้งแตวันที่
7 กรกฎาคม 2558
วันที่ 20 กรกฎาคม 2558...ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต@ของเทศบาลตําบลบางกระทึก
www.bangkrateuk.go.th เว็บไซต@ของจังหวัดนครปฐม www.nakhonpathom.go.th และเว็บไซด@
ของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท@หมายเลข 0-2482-72135 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558 .

ลงชื่อ ...............................................
(นายราชัน มีป,อม)
นายกเทศมนตรีตําบลบางกระทึก

1. ชื่อโครงการ โครงการกอสรางประตูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบานนางอุดมศรี หมูที่ 4 ตําบล
บางกระทึก อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
หนวยงานเจาของโครงการ กองชาง เทศบาลตําบลบางกระทึก
2. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 1,027,000.- บาท ( - หนึ่งลานสองหมื่นเจ็ดพันบาทถวน - )
3. ลักษณะงานโดยสังเขป
ขนาดกวาง 3.75 เมตร ยาว 5.00 เมตร ตามแบบที่เทศบาลตําบลบางกระทึกกําหนด ความสูงบาน
เหล็ก 3.00 เมตร พรอมติดตั้งป,ายประชาสัมพันธ@โครงการ จํานวน 1 ป,าย
4. ราคากลางคํานวณ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2558
เป3นเงิน 997,000.- บาท ( - เกาแสนเกาหมื่นเจ็ดพันบาทถวน - )
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 แบบ ปร.4
5.2 แบบ ปร.5
5.3 แบบ ปร.6
6. รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคา (ราคาอางอิง) ทุกคน
6.1 นายอนันต@ แกวเลิศดิลก
6.2 นายกองกาญจน@ สันธานเดชา
6.3 นางสาวรุงอรุณ สองแสงประทีป

