เทศบาลตาบลทุ่งสะโตก
เรื่อง การเสนอราคาโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสล. ภายในบริเวณป่าช้า (วัดปราสาท)
หมู่ที่ 6 ตาบลทุ่งสะโตก อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
**********************

ด้ ว ย เทศบาลต าบลทุ่ ง สะโตก ต าบลทุ่ ง สะโตก อ าเภอสั น ป่ า ตอง จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ จะ
ดาเนินการคัดเลือกผู้เสนอราคา โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสล. ภายในบริเวณป่าช้า (วัดปราสาท)
หมู่ที่ 6 ตาบลทุ่งสะโตก อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีขนาดพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 432.00 ตาราง
เมตร หนา 0.10 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตาบลทุ่งสะโตก
ราคางบประมาณ 173,600.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)
ราคากลางในการก่อสร้างในครั้งนี้ 158,100.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
ระยะเวลาดาเนินงาน 30 วัน นับถัดจากวันทาสัญญา
โดยกาหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ดังนี้
คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่เสนอราคาดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตาบล
ทุ่งสะโตก ณ วันที่เสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมใน
การเสนอราคาในครั้งนี้
5. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับที่งานที่เสนอราคา วงเงินไม่น้อยกว่า 55,335.-บาท
(ห้าหมื่นห้าพันสามร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) โดยเป็นผลงานจากการจ้างงานครั้งเดียว และเป็นผลงานที่เป็น
คู่สัญ ญาโดยตรงกั บส่ วนราชการหน่ วยงานตามกฎหมายว่าด้ วยระเบีย บบริหารราชการส่วนท้ องถิ่น ซึ่ ง มี
กฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจเท่านั้น
หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมใบเสนอราคา ดังต่อไปนี้
(1) สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์, สาเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) , สาเนาบัตร

-2/(3) สาเนา...
ประจาตัวผู้เสียภาษี , สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง0
(2) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอานาจ
ให้บุคคลอื่น ลงนามในใบเสนอราคาแทน0
(3) สาเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง ตามที่ระบุไว้ใน
ข้อ 5 (คุณสมบัติของผู้เสนอราคา)
(4) ใบเสนอราคา และบัญชีรายการก่อสร้าง ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์
ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกาไรไว้ด้วย
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นซองใบเสนอราคาแล้ว จะไม่รับใบเสนอราคาโดยเด็ดขาด เทศบาล
ตาบลทุ่งสะโตก จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม ผู้ที่ได้รับการพิจารณาจะต้ องมาทาสัญญาจ้าง กับ เทศบาล
ตาบลทุ่งสะโตก ภายใน 3 วัน นับแต่ที่ได้รับหนังสือแจ้ง
ผู้ ส นใจติ ด ต่ อ ขอเสนอราคาโครงการก่ อ สร้ า งดั ง กล่ า ว จะต้ อ งเตรี ย มเอกสารแสดงการ
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา มายื่นแสดงด้วยตนเอง หรือหนังสือมอบอานาจมาพร้อมขอรับ
แบบใบเสนอราคาได้ที่ กองคลัง งานพัสดุ เทศบาลตาบลทุ่งสะโตก ตาบลทุ่งสะโตก อาเภอสันป่าตอง จังหวัด
เชียงใหม่ ภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข 0-5302-9341 ต่อ 109 ในวันและเวลาราชการหรือดูรายละเอียดได้ที่ www.thungsatok.go.th
ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

(นายทองคา ผัดตัน)
นายกเทศมนตรีตาบลทุ่งสะโตก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รบั จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
1. ชื่อ โครงการ โครงการก่ อ สร้ างลานอเนกประสงค์ คสล. ภายในบริเวณป่ าช้ า (วัด ปราสาท)
หมู่ที่ 6 ตาบลทุ่งสะโตก อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตาบลทุ่งสะโตก (กองช่าง)
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงินจานวน 173,600.-บาท (-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันหก
ร้อยบาทถ้วน-) จ่ายจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
3. ลัก ษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสล. ภายในบริเวณป่าช้า (วัดปราสาท)
หมู่ที่ 6 ตาบลทุ่ งสะโตก อาเภอสั นป่ าตอง จังหวัด เชีย งใหม่ มี ขนาดพื้ นที่ รวมกั นไม่น้อ ยกว่ า
432.00 ตารางเมตร หนา 0.10 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตาบลทุ่งสะโตก
4. ราคากลางคานวณ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 เป็นเงิน 158,100.-บาท (-หนึ่งแสน
หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-)
5. บัญชีประมาณราคากลาง
5.1 แบบ ปร.4
จานวน 1 แผ่น
5.2 แบบ ปร.5
จานวน 1 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกาหนดราคากลาง
6.1 ว่าที่ร้อยเอกวันฉลอง วงศ์เทพ ตาแหน่ง ปลัดเทศบาลตาบลทุ่งสะโตก
6.2 นายวรพงษ์
พันธุรัตน์ ตาแหน่ง รองปลัดเทศบาลตาบลทุ่งสะโตก
6.3 นายสวัสดิ์
สุรินทร์ ตาแหน่ง ผู้อานายการกองช่าง
(ตามคาสั่งเลขที่ 194/2559 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2559)

ห้า

