ประกาศเทศบาลตาบลบางกระทึก
เรื่อง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณเลียบคลองวัฒนา
หมู่ที่ 6 ตาบลบางกระทึก อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
โดยการประกวดราคาจ้างวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ด้วย เทศบาลตาบลบางกระทึก อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จะดาเนินการประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณเลียบคลองวัฒนา หมู่ที่ 6 ตาบลบางกระทึก
อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 104 เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตาบล
บางกระทึกกาหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจานวน 1 ป้าย
โดยมีงบประมาณที่ตั้งไว้
1,082,000.- บาท ( - หนึ่งล้านแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน - ) ราคากลาง 1,019,900.- บาท ( -หนึ่งล้านหนึ่ง
หมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน - )
ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างเหมางานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันไม่น้อยกว่า.......407,960.........บาท (สี่แสนเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบ
บาทถ้วน)
5. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจัดจ้างของเทศบาลตาบลบางกระทึกแล้ว
6. ขอสงวนสิทธิ์สาหรับผู้ที่ซื้อเอกสารไปแล้วที่เทศบาลตาบลบางกระทึกยกเลิกการประกวดราคาครั้งก่อน
7. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตาบลบางกระทึก
และไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ ให้บริการทางตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้
8. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สั ญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือ
แสดงบัญชีรายรับรับจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ (ตามประกาศ ปปช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาและ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายฯ พ.ศ. 2554)
9. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง
ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก หากมี การทาสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 2,000,000.บาท ( - สองล้านบาทถ้วน - ) ขึ้นไป กับเทศบาลตาบลบางกระทึก ต้องทาบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อ
กรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์และ
วิธีการจัดทาและแสดงรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล เป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน

-2ของรัฐ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเทศบาลตาบลบางกระทึกสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนิติสัมพันธ์กับ
บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายที่ไมถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ เว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
ตามประกาศดังกล่าว หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว
กาหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 โดยให้พร้อมกัน ณ สานักงานเทศบาล
ตาบลบางกระทึก เวลา....10.00 น.- ถึง ..11.00...น.
กาหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2559
ระหว่าง เวลา....10.00.....น. ถึง เวลา.....11.00.......น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง
จังหวัดนครปฐม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา
ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 เวลา..10.00...น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ........1,500.-.......บาท
( -หนึ่ ง พัน ห้ าร้ อยบาทถ้ว น - ) ได้ที่ กองคลั ง เทศบาลตาบลบางกระทึก ระหว่า งวันที่ 24 มิถุน ายน
2559 ถึ ง วั น ที่ 4 กรกฎาคม 2559 ดู ร ายละเอี ย ดได้ ที่ เ ว็ บ ไซต์ ข องเทศบาลต าบลบางกระทึ ก
www.bangkrateuk.go.th เว็ บ ไซต์ ข องจั ง หวั ด นครปฐม www.nakhonpathom.go.th
และเว็ บ ไซด์ ข อง
กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2482-7213-5 ในวันและ
เวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

(นายราชัน มีป้อม)
นายกเทศมนตรีตาบลบางกระทึก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
******************************************************

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณเลียบคลองวัฒนา หมู่ที่ 6 ตาบลบางกระทึก อาเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,082,000.- บาท ( - หนึ่งล้านแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน - )
3. ลักษณะงานโดยสังเขป
วามยาวรวมไม่น้อยกว่า 104 เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตาบล บางกระทึกกาหนด พร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจานวน 1 ป้าย
4. ราคากลางคานวณ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2559
เป็นเงิน 1,019,900.- บาท ( -หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน - )
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 แบบ ปร.4
5.2 แบบ ปร.5
5.3 แบบ ปร.6
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กาหนดราคา (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
6.1 นายปรีชา เสียงเจริญ
6.2 นางสาวกิตติยา ไกรลาศ
6.3 นายวชิร ตันหยง

