เรื่อง

ประกาศเทศบาลตําบลบางกระทึก
โครงการวางท่อระบายน้ําพร้อมขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณถนนซอยจีวัน – ซอยบุญฝ้าย หมูท่ ี่ ๓
………………………………………..……………….

ด้วย เทศบาลตําบลบางกระทึก อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีความประสงค์จะดําเนินการสอบ
ราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ําพร้อมขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนซอยจีวัน – ซอยบุญฝ้าย
หมู่ที่ ๓ โดยวางท่อระบายน้ํา คสล. ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร รวมจํานวน ๔๔๔ ท่อน พร้อมก่อสร้างบ่อ
พักน้ําเสีย ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จํานวน ๓๔ บ่อ ขยายไหล่ทาง คสล. กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว
๙๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์ จํานวน ๑ ป้าย ตามแบบที่เทศบาลตําบลบางกระทึกกําหนด โดยมีงบประมาณ 1,153,000.บาท ( - หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน - ) และราคากลาง ๑,109,๐๐๐.- บาท ( - หนึ่งล้านหนึ่ง
แสนเก้าพันบาทถ้วน - )
ผู้มีสทิ ธิเสนอราคาจะต้องมีคณ
ุ สมบัติ
1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทํางานที่สอบราคาดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
3. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 443,600- บาท ( - สี่แสนสี่หมื่นสามพัน
หกร้อยบาทถ้วน - )
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ เทศบาลตําบลบางกระทึก
ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบ
ราคาครั้งนี้
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง
ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่น
บาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก หากมีการทําสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 500,000.- บาท
( - ห้ า แสนบาทถ้ ว น - ) ขึ้ น ไป กั บ เทศบาลตํ า บลบางกระทึ ก ต้ อ งทํ า บั ญ ชี แ สดงรายรั บ รายจ่ า ยและยื่ น ต่ อ
กรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์และ
วิธีการจัดทําและแสดงรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.
2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเทศบาลตําบลบางกระทึกสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนิติสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคล
ซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายที่
ไมถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ เว้ นแต่ บุคคลหรื อนิติบุคคลนั้นจะได้แสดงบั ญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศ
ดังกล่าว หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว
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กําหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 เวลา.....10.00.....น. ณ สํานักงาน
เทศบาลตําบลบางกระทึก ออกเดินทางพร้อมกันผู้ยื่นซองหากไม่ไปดูสถานที่ถือว่ายอมรับสภาพการก่อสร้าง
กําหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 เวลา
......08.30......น. ถึง......16.30.......น. ได้ที่กองคลัง เทศบาลตําบลบางกระทึก หรือยื่นซองทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนโดยถือวันและเวลาที่เทศบาลตําบลบางกระทึกนั้นลงรับจากไปรษณีย์เป็นการรับซอง และกําหนดเปิด
ซองในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ณ ห้ องศูนย์รวมข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง
จังหวัดนครปฐม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสาร ในราคาชุดละ.......๑,๐๐๐.-.......บาท ( - หนึ่งพันบาทถ้วน - ) ได้ที่กองคลัง
สํานักงานเทศบาลตําบลบางกระทึก ระหว่าง 7 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ดู
รายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของเทศบาลตําบลบางกระทึก www.bangkrateuk.go.th เว็บไซต์ของจังหวัดนครปฐม
www.nakhonpathom.go.th และเว็บไซด์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทาง
โทรศัพท์หมายเลข 0-2482-7213-5 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลงชื่อ ...............................................
(นายราชัน มีป้อม)
นายกเทศมนตรีตําบลบางกระทึก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รบั และรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
******************************************************

1. ชื่อโครงการ โครงการวางท่อระบายน้ําพร้อมขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนซอยจีวัน –
ซอยบุญฝ้าย หมู่ที่ ๓
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตําบลบางกระทึก
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รบั จัดสรร 1,153,000.- บาท ( - หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน - )
3. ลักษณะงานโดยสังเขป
วางท่อระบายน้ํา คสล. ชัน้ ๓ ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร รวมจํานวน ๔๔๔ ท่อน พร้อมก่อสร้างบ่อพัก
น้ําเสีย ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จํานวน ๓๔ บ่อ ขยายไหล่ทาง คสล. กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว
๙๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๘.๐๐ ตารางเมตร
4. ราคากลางคํานวณ ณ วันที่ ..................... 10 มิถนุ ายน 2558 .........................
เป็นเงิน ๑,109,๐๐๐.- บาท ( - หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าพันบาทถ้วน - )
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 แบบ ปร.4
5.2 แบบ ปร.5
5.3 แบบ ปร.6
6. รายชื่อเจ้าหน้าทีผ่ กู้ ําหนดราคา (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
5.1 นายอนันต์ แก้วเลิศดิลก
5.2 นายนนทสิทธิ์ ศิรมิ นตรี
5.3 นางสาวรุ่งอรุณ ส่องแสงประทีป

