ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านจันทร์
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง
…………………………………………………………………………………

ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านจันทร์ อาเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะ
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จานวน 2 โครงการ รายละเอียดดังต่อไปนี้
ชื่อโครงการ

ราคากลาง
ค่าก่อสร้าง

ผลงานก่อสร้าง

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ค่าเอกสาร
สอบราคา

1/2560 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านวัดจันทร์
หมู่ที่ 3 ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า
172.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่ น้ อยกว่ า 688.00 ตร.ม. (ตามแบบ อบต. บ้ าน
จั นทร์ ) ณ บ้ านวั ดจั นทร์ หมู่ ที่ 3 ต าบลบ้ าน
จันทร์ อาเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

533,000.00

266.500.00

45 วัน

500.00

2/2560 โครงการก่ อสร้ างถนนคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก บ้านหนองแดง หมู่ที่ 6 จานวน 3 ช่วง ช่วง
ที่ 1 ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 24 เมตร
หนาเฉลี่ ย 0.15 เมตร , ช่ วงที่ 2 ขนาด กว้ าง
4.00 เมตร ยาว 64 เมตร หนาเฉลี่ ย 0.15
เมตร และช่วงที่ 3 ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว
80 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ระยะทางรวม
168 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 672.00 ตร.ม.
(ตามแบบ อบต. บ้านจันทร์) ณ ถนนบ้านหนอง
แดง หมู่ที่ 6 ตาบลบ้านจันทร์ อาเภอกัลยาณิ
วัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

515,000.00

257,500.00

45 วัน

500.00

ผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทางานเกี่ยวกับงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภท
เดียวกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานส่วนราชการ
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตาบล
เชื่อถือได้
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย หรือในรัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4.เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการ
รับจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านจันทร์
/5.ไม่เป็นผู้...

-25. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์รว่ มกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ามาเสนอราคาให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านจันทร์ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางราคาเป็นธรรม ในการ
สอบราคาจ้างครั้งนี้
6.
ต้องเป็นผู้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เวปไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ (e-GP) เรียบร้อยแล้ว
7. ต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท
คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
กาหนดดูสถานที่และรับฟังคาชี้แจง ในวันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านวัดจันทร์ และหมู่ที่ 6 บ้านหนอง ตาบลบ้านจันทร์ อาเภอกัลยาณิวัฒนา จั งหวัด
เชียงใหม่ ตามลาดับ
อนึ่งสาหรับผู้ที่ไม่มาดูสถานที่ตามที่ได้แจ้งดังกล่าวถือว่าได้รับทราบปัญหาและอุปสรรคทุกประการ
โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น
กาหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕60 ถึงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. ๒๕60
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านจันทร์ ส่วนการคลัง/งานพัสดุ
และยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การจัดซื้อจัดจ้างของ อบต. ระดับอาเภอในวันที่ 4 กันยายน ๒๕60
ระหว่างเวลา ๐8.๓๐ น ถึง 16.3๐ น.
กาหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 5 กันยายน ๒๕60 ตั้งแต่เวลา 10.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์
ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต. ระดับอาเภอ ที่ว่าการอาเภอกัลยาณิวัฒนา อาเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัด
เชียงใหม่
ผู้สนใจ ติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ส่วนการคลัง/งานพัสดุ ที่ทาการองค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านจันทร์ ในวันที่ 17 สิงหาคม ๒๕60 ถึงวันที่ 1 กันยายน ๒๕60 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐
น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๕๓-๔๘๔๐๒๑ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2560

( นายอัครเดช เรืองกิจคณิต )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านจันทร์

