ประกาศเทศบาลตาบลคลองจิก
เรือ่ ง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีตสาย หมูท่ ี่ 6,7
ตาบลคลองจิก ด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์
-------------------------------------เทศบาลตาบลคลองจิก มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วย
แอสฟัลท์ ติก คอนกรีตสาย หมู่ ที่ 6,7 ตาบลคลองจิก เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง ซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัลท์ ติก
คอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ยาวรวม 340.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,700 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตาบลคลองจิกกาหนด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ราคากลางของงานก่ อ สร้างในการประกวดราคาครั้ง นี้ เป็นเงินทั้ ง สิ้น 1,480,000.- บาท
(หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
ผู้มสี ิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ซึ่งมีผลงาน
ก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 592,000.- บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
2. ไม่ เ ป็นผู้ที่ ถูก ระบุชื่อไว้ในบัญ ชีร ายชื่อผู้ทิ้ ง งานของทางราชการ และได้แจ้ง เวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่ เ ป็นผู้ มี ผ ลประโยชน์ร่ว มกั นกั บ ผู้ป ระสงค์จ ะเสนอราคารายอื่น ที่ เ ข้าเสนอราคาให้แ ก่
เทศบาลตาบลคลองจิก ณ วันประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
7. คู่ สัญ ญาต้อ งรับ และจ่ ายเงินผ่ านบัญ ชี ธนาคาร เว้นแต่ ก ารจ่ายเงิน แต่ล ะครั้ง ซึ่ง มี มู ล ค่ า
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
กาหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 11 มีนาคม ๒๕๕9 ระหว่างเวลา09.๐๐ น. ถึงเวลา12.0๐ น.
ณ สถานที่ก่อสร้าง และกาหนดรับฟังคาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่...-..... เวลา ...-.....เป็นต้นไป
กาหนดยื่นซองประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็ก ทรอนิกส์ ในวันที่ 21 มีนาคม ๒๕๕9
ระหว่างเวลา 13.30 น. ถึงเวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลคลองจิก และกาหนดเสนอราคาในวันที่
29 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป

/ผู้สนใจ...

-2ผู้สนใจติดต่อขอรับ / ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ
1,400.- บาท (หนึ่ง พันสี่ร้อ ยบาทถ้วน) ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตาบลคลองจิก ระหว่างวันที่ 26 กุม ภาพันธ์
2559 ถึง วันที่ 11 มี นาคม ๒๕๕9 ตั้งแต่เ วลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูร ายละเอียดได้ที่ เ ว็บ ไซต์
www.klongjig.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ - ๓๕๒๖ –
๙๗๕๕ ต่อ 113 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕9

(นายเฉลิมชัย มีสมทรัพย์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลคลองจิก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย หมู่ที่ 6, 7 ตาบลคลองจิก
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตาบลคลองจิก
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,480,000.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้าง 5.00 เมตร ยาวรวม 340.00
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,700 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล
ตาบลคลองจิกกาหนด
4. ราคากลางคานวณ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นเงิน 1,480,000.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปด
หมื่นบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 แบบ ปร. 4
5.2 แบบ ปร. 5
6. รายชื่อคณะกรรมการกาหนดราคากลาง
6.1 นายสิงหา เม่งพัด
6.2 นางนิภาพร บานแย้ม
6.๓ นางสาววัลลี นาคประดิษฐ

ตาแหน่งผูอ้ านวยการกองช่าง
ประธานกรรมการ
ตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายการโยธา
กรรมการ
ตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กรรมการ

