ประกาศ เทศบาลตาบลทับยา
เรื่อง สอบราคาจ้ างโครงการซ่ อมแซมถนนดินลงลูกรังสายหลังโรงพยาบาลอินทร์ บุรี-วัดบางพระนอน
หมู่ที่ 1-2 ตาบลทับยา
.....................................................................................................................................................................................................................................

เทศบาลตาบลทับยามีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลงลูกรังสายหลังโรงพยาบาล
อินทร์บุรี-วัดบางพระนอน หมู่ที่ 1-2 ถมดินขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,210 เมตร สู ง 1.25 เมตรหรื อปริ มาณดินถมไม่
น้อยกว่า 7,620 ลูกบาศก์เมตร และลงลูกรังขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,210 เมตร หนา 0.20 เมตร หรื อปริ มาณลูกรังไม่
น้อยกว่า 1,258 ลูกบาศก์เมตร (ตามใบปริ มาณงานเทศบาลตาบลทับยา)
ราคากลางของงานก่อสร้ างในการสอบราคาครั้งนีเ้ ป็ นเงินทั้งสิ้น 1,706,000 บาท(-หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกพันบาทถ้ วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้ องมีคุณสมบัติ ดังต่ อไปนี้
1. เป็ นผูม้ ีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าวซึ่ งมี ผลงานประเภทเดียวกันในวงเงินไม่ น้อยว่า 853,000 บาท
2. ไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ ิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์ หรื อความคุม้ กัน ซึ่ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผูเ้ สนอราคาได้มีคาสัง่ ให้
สละสิ ทธิ์ ความคุม้ กันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตาบลทับยา ณ วันที่ประกาศสอบ
ราคา หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
กาหนดดูสถานทีก่ ่ อสร้ างและรับฟังคาชี้แจงรายละเอียดเพิม่ เติม ในวันที่ 21 สิ งหาคม 2556 เวลา 09.30 น. -10.00น. โดย
พร้อมเพรี ยงกัน ณ สถานทีด่ าเนินการซ่ อมแซมถนนดินลงลูกรังสายหลัง ร.พ.อินทร์ บุรี-วัดบางพระนอน หมู่ที่ 1-2 ตาบล
ทับยา อาเภออินทร์ บุรี จังหวัดสิ งห์ บุรี ผูไ้ ม่ไปดูสถานที่และรับฟังคาชี้แจง เทศบาลตาบลจะถือว่าท่านทราบพื้นที่ พร้อม
ปัญหาและอุปสรรคดีแล้ว และจะมีการลงนามในสั ญญาจ้ างได้ ต่อเมื่อได้ รับการจัดสรรเงินกู้จากสานักงบประมาณแล้ วโดย
เทศบาลตาบลทับยาสามารถยกเลิกการจัดจ้ างในครั้งนี้ หากไม่ ได้ รับการจัดสรรเงินกู้ จะนามาเป็ นข้อเรี ยกร้องใด ๆ ใน
ภายหลังมิได้
กาหนดยืน่ ซองสอบราคาในวันที่ 8 เดือน สิ งหาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 22 เดือน สิ งหาคม พ.ศ.2556 เวลา 08.30
น.- 16.30 น. ได้ที่ กองคลัง สานักงานเทศบาลตาบลทับยา และ วันสุ ดท้ายวันที่ 23 เดือน สิ งหาคม พ.ศ.2556 เวลา
08.30 น. ถึง 12.00 น. ณ สถานที่กลางในการรับและเปิ ดซองสอบราคาศูนย์รวมข้อมูลการซื้ อหรื อการจ้างฯ ที่วา่ การ
อาเภออินทร์ บุรี ชั้น 2 และกาหนดเปิ ดซองในวันที่ 26 เดือน สิ งหาคม พ.ศ.2556 เวลา 09.30 - 10.00 น.
ณ สถานที่กลางในการรับและเปิ ดซองสอบราคาศูนย์รวมข้อมูลการซื้ อหรื อการจ้างฯ ที่วา่ การอาเภออินทร์ บุรี ชั้น 2

-2ผู้สนใจติดต่ อขอซื้อแบบและเอกสารสอบราคา ในราคาชุ ดละ 2,000.-บาท ได้ ที่ กองคลัง เทศบาลตาบลทับยา
ระหว่างวันที่ 8 สิ งหาคม 2556 ถึงวันที่ 22 สิ งหาคม 2556 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ได้ ที่ กองคลัง เทศบาลตาบล
ทับยา และวันสุ ดท้ ายวันที่ 23 สิ งหาคม 2556 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ณ สถานทีก่ ลางในการรับและเปิ ดซองสอบราคา
ศูนย์ รวมข้ อมูลการซื้อหรือการจ้ างฯ ทีว่ ่ าการอาเภออินทร์ บุรี ชั้ น 2 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข
0-3654-2290 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน สิ งหาคม พ.ศ. 2556
พันจ่าอากาศเอก
(สมศักดิ์ กลิ่นคง)
นายกเทศมนตรี ตาบลทับยา

