เรื่อง

ประกาศเทศบาลตาบลบางกระทึก
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเลียบคลองใหม่เจริญสุข หมู่ที่ 1
ตาบลบางกระทึก อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
………………………………………..……………….

ด้วยเทศบาลตาบลบางกระทึก อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีความประสงค์จะดาเนินการสอบ
ราคาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเลียบคลองใหม่เจริญสุข บริเวณหอพักบ้านนายสมพร บัวหลั่น หมู่ที่ 1
ตาบลบางกระทึก อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 164 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลตาบลบางกระทึกกาหนด พร้อมติดตั้งป้ ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย โดยมีงบประมาณ
1,589,000 บาท ( - หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน - ) และราคากลาง 1,629,000 บาท
(-หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) นั้น
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ
1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทางานที่สอบราคาดังกล่าว
2. ไม่เป็ นผู้ ถูกแจ้ งเวีย นชื่อเป็ น ผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐ วิสาหกิจ หรือหน่ว ยงานการบริห าร
ราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
3. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 794,500.- บาท (- เจ็ดแสนเก้าหมื่นสี่
พันห้าร้อยบาทถ้วน - )
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ เทศบาลตาบลบางกระ
ทึก ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมใน
การสอบราคาครั้งนี้
*5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
**6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
***7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสาม
หมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก หากมีการทาสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 2,000,000.บาท ( - สองล้านบาทถ้วน - ) ขึ้นไป กับเทศบาลตาบลบางกระทึก ต้องทาบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและ
ยื่นต่อกรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุ จริตแห่งชาติ เรื่อง
เกณฑ์และวิธีการจัดทาและแสดงรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล เป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน

-2-/ของรัฐ พ.ศ.

-2ของรัฐ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเทศบาลตาบลบางกระทึกสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนิติสัมพันธ์
กับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายที่ไมถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ เว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายตามประกาศดังกล่าว หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจาก
บัญชีดังกล่าวแล้ว
กาหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ สานักงาน
เทศบาลตาบลบางกระทึก ออกเดินทางพร้อมกันผู้ยื่นซองหากไม่ไปดูสถานที่ถือว่ายอมรับสภาพการก่อสร้าง
กาหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่. 19 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 08.30 .น. ถึง 16.30 น. ได้ที่กองคลัง เทศบาลตาบลบางกระทึก หรือยื่นซองทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยถือวันและเวลาที่เทศบาลตาบลบางกระทึกนั้นลงรับจากไปรษณีย์เป็นการรับซอง และ
กาหนดเปิดซองในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ณ ห้องศูนย์รวมข่าวสารการ
ซื้อหรือการจ้าง จังหวัดนครปฐม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสาร ในราคาชุดละ 1,500.- บาท ( -หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน- ) ได้
ที่กองคลัง สานักงานเทศบาลตาบลบางกระทึก ระหว่าง ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2560 ถึงวันที่
2 กุมภาพันธ์ 2560 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของเทศบาลตาบลบางกระทึ กwww.bangkrateuk.go.th
เว็ บ ไซต์ ข องจั ง หวั ด นครปฐม www.nakhonpathom.go.th
และเว็ บ ไซด์ ข องกรมบั ญ ชี ก ลาง
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2482-7213-5 ในวันและเวลา
ราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 .

ลงชื่อ ...............................................
(นายราชัน มีป้อม)
นายกเทศมนตรีตาบลบางกระทึก

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

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเลียบคลองใหม่เจริญสุข หมู่ที่ 1 ตาบลบางกระทึก
อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตาบลบางกระทึก
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,589,000.- บาท (-หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน - )
4. ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเลียบคลองใหม่เจริญสุข บริเวณหอพักบ้านนายสมพร บัวหลั่น หมู่ที่ 1 ตาบล
บางกระทึก ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 164 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตาบลบางกระทึก
กาหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย
5. ราคากลางคานวณ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559
เป็นเงิน 1,629,000 บาท (-หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน - )
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
6.1 แบบ ปร.4
6.2 แบบ ปร.5
6.3 แบบ ปร.6
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กาหนดราคา (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
7.1 นายนพดล อยู่เสือ
7.2 นางสาวเสาวคนธ์ นาคนาเกร็ด
7.3 พ.จ.ท.สยาม แตงสาขา

