ประกาศ องค์การบริหารส่วนตาบลสระสี่มุม
เรื่อง สอบราคาจ้างจานวน 2 โครงการ
(พิจารณาแยกเป็นรายโครงการ)
*****************************************************

ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลสระสี่มุม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างจานวน 2 โครงการ
(พิจารณาแยกเป็นรายโครงการ) ดังนี้
1. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรี ต หมู่ที่ 2 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
- ก่อ สร้า งถนนลาดยางแอสฟั ล ท์ติ ก คอนกรี ต ขนาดผิ ว จราจรกว้ าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว
200 เมตร หนา 0.05 เมตร จากบ้ า นนายชู ช าติ สระทองทา ถึ ง บ้ านนางสุนั น ท์ บุ ญ ทองสุ ข หมู่ ที่ 2
รายละเอีย ดตามแบบแปลนขององค์ก ารบริห ารส่ว นต าบลสระสี่ มุมกาหนด พร้ อมป้า ยประชาสัมพัน ธ์โครงการ
งบประมาณจานวน
503,000
บาท ราคากลางงานก่อสร้าง จานวน
430,000
บาท
2. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติก คอนกรี ต หมู่ที่ 14 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
- ก่ อ สร้ า งถนนลาดยางแอสฟัล ท์ ติ ก คอนกรี ต ขนาดผิ ว จราจรกว้ าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว
303 เมตร หนา 0.05 เมตร จากสามแยกถนนดอนเตาอิฐ-เกาะไผ่เถื่ อน ถึ งบ้านนายจาปี เพชรทัด รายละเอีย ด
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตาบลสระสี่มุมกาหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
งบประมาณจานวน
573,000
บาท ราคากลางงานก่อสร้าง จานวน
348,600
บาท
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมี คุณ สมบั ติ ดังต่อไปนี้
๑. เป็ น นิติ บุ คคล หรือ บุค คลธรรมดา ผู้มีอาชี พรั บ จ้า งงานที่ สอบราคาจ้า ง ซึ่ง มี ผลงานก่อ สร้ า ง
ประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ดังนี้
โครงการที่ 1 ในวงเงินไม่น้อยกว่า 215,000 บาท (-สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)
โครงการที่ 2 ในวงเงินไม่น้อยกว่า 174,300 บาท (-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน-)
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อ แล้ว
๓. ไม่เป็ นผู้ ได้รั บเอกสิ ทธิ์ หรื อความคุ้มกั น ซึ่งอาจปฏิ เสธไม่ย อมขึ้น ศาลไทย เว้นแต่รั ฐบาลของผู้
เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็ นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ เสนอราคารายอื่นที่เข้ าเสนอราคาให้ แก่องค์ การบริ หารส่ว น
ตาบลสระสี่มุม ณ วัน ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็ นผู้ก ระท าการอัน เป็น การขัดขวางการแข่ง ขันราคาอย่า งเป็ น
ธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
5. บุค คลหรือ นิติ บุ คคลที่ เข้ าเป็น คู่สั ญ ญากั บหน่ว ยงานของรัฐ ซึ่ง ได้ด าเนิน การจัด ซื้อ จัด จ้ างด้ ว ย
ระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Government Procurement:e-GP)ต้ อ งลงทะเบี ย น ในระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข อง
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
กาหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวั นที่ 7 กรกฎาคม 2560 ระหว่างเวลา ๑0.0๐ น. ถึงเวลา 12.00 น.
ณ ที่ ท าการองค์ ก ารบริห ารส่ ว นตาบลสระสี่มุม และก าหนดรั บ ฟัง ค าชี้ แ จงรายละเอี ยดเพิ่มเติ มในวั น ที่ 7
กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลสระสี่มุม
/กาหนด...

-2กาหนดยื่ นซองสอบราคา ในวันที่ 26 มิ ถุนายน 2560 ถึงวั นที่ 7 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑6.๓๐ น. ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลสระสี่ มุม และ ในวัน ที่ 30 มิถุนายน
2560 ระหว่ างเวลา 08.30 น. ถึ งเวลา ๑6.๓๐ น. ณ ศูนย์ รวมข้ อมูลข่า วสารการซื้อ การจ้า งขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลระดับ อาเภอ (ที่ว่าการอาเภอกาแพงแสน) และกาหนดเปิ ดซองสอบราคาในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560
โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟั ลท์ ติกคอนกรี ต หมู่ที่ 2 เวลา ๑๐.00 น.
โครงการที่ 2 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรี ต หมู่ที่ 14 เวลา ๑1.00 น.
ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลระดับอาเภอ (ที่ว่าการอาเภอกาแพงแสน)
ผู้ส นใจติ ดต่ อขอรั บ/ซื้อ เอกสารสอบราคาจ้า ง ในราคาชุด ละ 1,0๐๐.-บาท (-หนึ่ งพั นบาทถ้ว น-)
ได้ ที่ ที่ ท าการองค์ ก ารบริห ารส่ว นต าบลสระสี่ มุม ระหว่ า งวั น ที่ 26 มิถุ น ายน 2560 ถึ ง วัน ที่ 7 กรกฎาคม
2560 หรือ ดูรายละเอียดได้ที่เว็ บไซต์ อบต.สระสี่มุม www.sasimum.go.th เว็บไซต์ ของส านักงานส่งเสริมการ
ปกคร องท้ องถิ่ น จั ง หวั ด น คร ปฐม www.ntplocal.go.thและ เว็ บ ไซต์ ของส า นั ก งา น จั ง หวั ด น คร ปฐม
www.nakhonpathom.go.th หรื อสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๓๔๙๖-๒๖๙๓ ในวั นและเวลาราชการ
ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.
ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
(นายภูริ เนตรสุวรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสระสี่มุม

