ประกาศเทศบาลตําบลนาเหรง
เรื่อง สอบราคาจางเหมาโครงการบุกเบิกถนนสายบานในตูล – บานนายกรึก หมูที่ 6 ตําบลนาเหรง
อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช
…………….………………….

ดวยเทศบาลตําบลนาเหรง มีความประสงคจะสอบราคาจางเหมาโครงการบุกเบิกถนนสายบานในตูล –

บานนายกรึก หมูที่ 6 โดยใช เครื่องจั กรกลปรั บเกลี่ย พื้นทางเดิมใหไดขนาดกว างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว
850 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 3,400 ตร.ม. วางทอ คสล. มอก. ขนาด ศก. 0.80 x 1.00 เมตร จํานวน
12 ทอน และ ศก. 0.60 x 1.00 เมตร จํานวน 7 ทอน พรอมยาแนวรอยตอทอ ใชดินถมปรับระดับถนนจํานวน
579 ลบ.ม. พร อมเกลี่ ยเรีย บ และใชหิ นคลุกจํานวน 340 ลบ.ม. ทําผิ วจราจรกวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว
850 เมตร หรื อพื้ น ที่ไม น อยกว า 3,400 ตร.ม.พรอมเกลี่ย เรีย บตลอดสาย พรอมติดตั้งปายประชาสัมพัน ธ
โครงการ จํานวน 2 ปาย
ราคากลางของงานกอสรางเปนเงินทั้งสิ้น 304,000.-บาท (-สามแสนสี่พันบาทถวน-)

ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังนี้
1. เปนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาดังกลาว
2. ไมเปนผูที่ถูกแจงเวียนชื่อเปนผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
3. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ
ผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
4. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกเทศบาลตําบล
นาเหรง ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ในการสอบราคาจางครั้ง
5. มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันในวงเงินไมนอยกวา 106,400.-บาท (หนึ่งแสนหกพัน
สี่รอยบาทถวน) และจะตองเปนผลงานที่อยูในสัญญาเดียวกันเทานั้น
6. ผูที่ไมซื้อเอกสารสอบราคา ไมมีสิทธิยื่นซองสอบราคา
กําหนดดูสถานที่กอสราง ใหผูประสงคจะยื่นซองเสนอราคาไปพรอมกัน ณ สํานักงานเทศบาล
ตํ า บลนาเหรง เพื่ อ รั บ ฟ ง คํ า ชี้ แ จงและรายละเอี ย ดพร อ มนํ า ชี้ ส ถานที่ ก อ สร า งในวั น ที่ 3 เดื อ น สิ ง หาคม
พ.ศ.2558 ระหวางเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. หากผูประสงคจะยื่นซองเสนอราคาไมไปรับฟง
คําชี้แจง และไมไปดูสถานที่กอสราง จะถือวาผูนั้นไดรับทราบคําชี้แจงและไปดูสถานที่แลว จะยกมาเปนขออาง
และขอโตแยงใด ๆ ภายหลังไมไดทั้งสิ้น
ผูไมไปดูสถานที่กอสรางตองยอมรับคําชี้แจงเพิ่มเติมของเทศบาลตําบลนาเหรง
กําหนดยื่นซองสอบราคา โดยกําหนดใหมีการยื่นซองสอบราคา ดังนี้
1. กําหนดยื่นซองสอบราคา ณ สํานักงานเทศบาลตําบลนาเหรงตั้งแตวันที่ 27 เดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558 , วันที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ.
2558 ถึงวันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558 ในวันและเวลาราชการ

-22. กําหนดยื่นซองสอบราคา ณ. ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางระดับอําเภอ (ชั้น 2 )
ที่วาการอําเภอนบพิตํา ในวันที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558 ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น.
กําหนดเปดซองสอบราคา ในวันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558 ตั้งแตเวลา 10.30 น.
เปนตนไป ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางระดับอําเภอ (ชั้น 2 ) ที่วาการอําเภอนบพิตํา
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารสอบราคาและแบบแปลน ในราคาชุดละ 500.- บาท ไดที่กองคลัง
เทศบาลตําบลนาเหรง ระหวางวันที่ 27 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 17 เดือน สิงหาคม
พ.ศ. 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 0-7575-2111 ตอ 13 ในวันเวลาราชการ หรือ
สื บค นข อมู ลทางเว็ บไซต ของ เทศบาลตํ าบลนาเหรง www.nareng.go.th เว็ บไซต ของจั งหวั ดนครศรี ธรรมราช
www.nakhonsithammarat.go.th เว็บไซตของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th
ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

(ลงชื่อ)

(นายจริน รักสนิท)
นายกเทศมนตรีตําบลนาเหรง

