ประกาศเทศบาลตาบลแชแล
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการถนนลูกรัง
ภายในเขตเทศบาลตาบลแชแล จานวน 8 โครงการ (1 สัญญา)
............................................................................
เทศบาลตาบลแชแล มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการถนนลูกรังภายใน
เขตเทศบาลตาบลแชแล จานวน 8 (1 สัญญา) โครงการรายละเอียดดังนี้
๑. โครงการบุกเบิกเส้นทางโบราณ เส้นวังโพน-โนนหินลาด หมู่ 14 เส้นทางโบราณ เส้นวัง
โพน-โนนหินลาด หมู่ 14 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,090 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 3,270
ตารางเมตร งานลงลูกรังไม่น้อยกว่า 327 ลบ.ม. พร้อมวางท่อ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 เมตร จานวน 5
ท่อน งานปรับเกลี่ยตบแต่ งให้เป็นรูปถนนหรืองานอื่นๆ ตามความเหมาะสม ตามแบบแปลนเทศบาลตาบลแชแล
จานวน ๕ แผ่น
๒. โครงการบุ กเบิกเส้น ทางโบราณ เส้น หลังวัดบ้ านโนนหิน ลาด หมู่ 14 บุกเบิกเส้ นทาง
โบราณ เส้นหลังวัด บ้านโนนหินลาด หมู่ 14 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 105 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 367.50 ตารางเมตร งานลงดินไม่น้อยกว่า 367.50 ลบ.ม. และงานลงลูกรังไม่น้อยกว่า 73.50 ลบ.ม. งาน
ปรับเกลี่ยตบแต่งให้เป็นรูปถนนและหรืองานอื่นๆ ตามความเหมาะสมตามแบบแปลนเทศบาลตาบลแชแลจานวน
๕ แผ่น
๓. โครงการบุ กเบิ ก เส้น ทางโบราณ ภายในหมู่ บ้ า นแชแล หมู่ 1 บุ ก เบิ ก เส้ น ทางโบราณ
ภายในหมู่บ้านแชแล หมู่ 1 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,000 ตาราง
เมตร งานลงดินไม่น้อยกว่า 400 ลบ.ม. และงานลงลูกรังไม่น้อยกว่า 200 ลบ.ม. งานปรับเกลี่ยตบแต่งให้เป็นรูป
ถนนและหรืองานอื่นๆ ตามความเหมาะสมตามแบบแปลนเทศบาลตาบลแชแลจานวน ๖ แผ่น
๔. โครงการบุกเบิกเส้นทางโบราณ ภายในหมู่บ้านเหล่ากกโพธิ์ หมู่ 8 บุกเบิกเส้นทางโบราณ
ภายในหมู่บ้านเหล่ากกโพธิ์ หมู่ 8 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,800
ตารางเมตร งานลงดินไม่น้อยกว่า 280 ลบ.ม. และงานลงลูกรังไม่น้อยกว่า 280 ลบ.ม. งานปรับเกลี่ยตบแต่งให้
เป็นรูปถนนและหรืองานอื่นๆ ตามความเหมาะสม ตามแบบแปลนเทศบาลตาบลแชแลจานวน ๖ แผ่น
๕. โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ซอยร่มเย็น บ้านยางหล่อ หมู่ 6 ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง
ซอยร่มเย็นบ้านยางหล่อ หมู่ 6 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 320 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,280
ตารางเมตร งานลงลูกรังไม่น้อยกว่า 256 ลบ.ม.และหรืองานอื่นๆ ตามความเหมาะสม ตามแบบแปลนเทศบาล
ตาบลแชแลจานวน ๔ แผ่น
๖. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดอนเงิน หมู่ 12 ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บ้านดอนเงิน
หมู่ 12 สายดอนเงิน-หินฮาว ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 3,600 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้ างไม่น้อยกว่า 21,600
ตารางเมตร และลูกรังรวมกันไม่น้อยกว่า 1,300 ลบ.ม.งานปรับเกรดตบแต่งให้เป็นรูปถนนพร้อมบดอัดและหรือ
งานอื่นๆ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนเทศบาลตาบลแชแลจานวน ๔ แผ่น
……../ ๗. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง

-2๗. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านเหล่าหมากบ้า หมู่ 7 สายหนองคอม ขนาดกว้าง 5 เมตร
ยาว 1,500 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 7,500 ตารางเมตร ลงลูกรังไม่น้อยกว่า 750 ลบ.ม. งานปรับ
เกลี่ยตบแต่งให้เป็นรูปถนนและหรืองานอื่นๆ ตามความเหมาะสม ตามแบบแปลนเทศบาลตาบลแชแลจานวน ๔
แผ่น
๘. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บ้านเหล่ากกโพธิ์ หมู่ 8 สายเหล่ากกโพธิ์-คาแคน
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 4,000 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 16,000 ตารางเมตร ลงลูกรังไม่น้อยกว่า
800 ลบ.ม.งานปรับเกรดตบแต่งให้เป็นรูปถนนและหรืองานอื่นๆ ตามความเหมาะสม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ตามแบบแปลนเทศบาลตาบลแชแลจานวน ๔ แผ่น
ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นจานวนทั้งสิ้น 939,900 บาท (เก้าแสนสาม
หมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่
น้อยกว่า 469,950.-บาท (สี่แสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรง
กับ ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริห ารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมาย
บัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลตาบลแชแลเชื่อถือ
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่ว ยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่ เทศบาลตาบลแชแล
ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศ
สอบราคาจ้างครั้งนี้
5. เป็นผู้ลงทะเบียนผู้ค้ากับ ภาครัฐในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง (e-GP) แล้ว
กาหนดยื่ น ซองสอบราคา ในวั น ที่ 5 มิ ถุน ายน ๒๕๕๘ ถึงวัน ที่ 16 มิถุน ายน ๒๕๕๘
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กองคลัง (งานพัสดุและทรัพย์สิน) สานักงานเทศบาล
ตาบลแชแล และ วัน ที่ 17 มิถุน ายน ๒๕๕๘ ณ ศูน ย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จ้าง ณ สานักงาน
ท้องถิ่นอาเภอกุมภวาปี ที่ว่าการอาเภอกุมภวาปี เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น.และกาหนดเปิดซอง
ใบเสนอราคาในวันที่ 18 มิถุนายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื้อ/จ้าง ณ สานักงานท้องถิ่นอาเภอกุมภวาปี ที่ว่าการอาเภอกุมภวาปี
ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคา 2,000.-บาท (สองพันบาทถ้วน) ได้ที่กองคลัง
(งานพัสดุและทรัพย์สิน) สนง. เทศบาลตาบลแชแล วันที่ 5 มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ 16 มิถุนายน ๒๕๕๘
ตั้ ง แต่ เวลา ๐ ๘ .๓ ๐ น . ถึ ง เวลา๑ ๖ .๓ ๐ น . และดู ร ายละเอี ย ดได้ ที่ เว็ บ ไซต์ www.chaelae.go.th ,
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๒91-0196 ในวันและเวลาราชการ
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ประกาศ ณ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ)
นายกเทศมนตรีตาบลแชแล

