บ ําแพร่
ประกาศศเทศบาลตําบลน้
เรื่อง สอบบราคาจ้างเหมมาก่อสร้าง
----------------------------------จ าเนินการรสอบราคาจ้างงเหมาก่อสร้าง จํานวน
ด้วยเทศบาลตําบลลน้ําแพร่ มีคความประสงค์จะดํ
3 โครงการ ดังนี้
1. โครงการก่อสร้
ส างประปาหมมู่บ้านแบบบาาดาลขนาดกลลาง บ้านน้ําแพพร่ หมูท่ ี่ ๔ ตํําบลน้ํา
แพร่ ตาามแบบมาตรฐฐานกรมทรัพยากรน้
ย ํา เทศศบาลตําบลน้าแพร่
ํา
อําเภอพร้าว จังหวัดั เชียงใหม่ พร้
พ อมป้าย
ประชาสัมั พันธ์ระหว่างดํ
ง าเนินการ จํานวน 1 ป้าาย และป้ายโโครงการเมื่อดําเนินการแล้ววเสร็จ จํานวนน 1 ป้าย
ป้าย วงเงิงินงบประมาณ
ณ 330,750 บาท
บ (สามแสนนสามหมืน่ เจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)ราคาากลางเท่ากับ 330,750
บาท (สาามแสนสามหมืมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) กําหนดส่งมออบงานภายในน 45 วัน
2.โคครงการก่อสร้างประปาหมู
า
่บบ้้านแบบบาดาาลขนาดกลางง บ้านป่าอ้อ หหมู่ที่ ๘ ตําบลลน้าํ แพร่
ตามแบบบมาตรฐานกรรมทรัพยากรนน้ํา เทศบาลลตําบลน้ําแพรร่ อําเภอพร้ร้าว จังหวัด เชียงใหม่ พร้
พ อมป้าย
ประชาสัมั พันธ์ระหว่างดํ
ง าเนินการ จํานวน 1 ป้าาย และป้ายโโครงการเมื่อดําเนินการแล้ววเสร็จ จํานวนน 1 ป้าย
วงเงินงบประมาณ 285,750
2
บาาท (สองแสสนแปดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหห้าสิบบาทถ้วนน) ราคากลลางเท่ากับ
285,7500 บาท (สองแสนแปดหมื่นห้หาพันเจ็ดร้อยยห้าสิบบาทถ้วน)
ว กําหนดส่งมอบงานภายยใน 45 วัน
ส างประปาหมมู่บ้านแบบบาาดาลขนาดกลลาง บ้านโล๊ะป่ าตอง หมู่ที่ ๕ ตําบล
2. โครงการก่อสร้
น้ําแพร่ ตตามแบบมาตตรฐานกรมทรััพยากรน้าํ เททศบาลตําบลนน้ําแพร่ อําเภออพร้าว จังหวัวัดเชียงใหม่ พร้
พ อมป้าย
ประชาสัมั พันธ์ระหว่างดํ
ง าเนินการ จํานวน 1 ป้าาย และป้ายโโครงการเมื่อดําเนินการแล้ววเสร็จ จํานวนน 1 ป้าย
วงเงินงบประมาณ 3440,750 บาท (สามแสนสี่หหมื่นเจ็ดร้อยห้้าสิบบาทถ้วน)
น ราคากลางเเท่ากับ 340,7750 บาท
อ าสิบบาทถถ้วน) กําหนดส่งมอบงานภายใน 45 วัน
(สามแสนนสี่หมืน่ เจ็ดร้อยห้
โดยมีข้อแแนะนําและข้อกําหนดดังต่อไปนี้
ผู้มสิสี ทิ ธิเสนอราคาาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็ป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรรมดา ที่มีอาชี
า พรับจ้างทํางานที
า ่สอบราาคาดังกล่าว
2. ไมม่เป็นผู้ที่ถูกระะบุชื่อไว้ในบัญญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางรราชการ รัฐวิสสาหกิจ หรือหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น แลละได้แจ้งเวียนนชื่อแล้ว
ผ
อสร้างประเภทเดี
า
ยยวกันกับงานทีที่สอบราคาจ้าง
า ในวงเงินไมม่น้อยกว่า - บาท
3. มีผลงานก่
3.1.โครงการก่อสร้
ส างประปาหมู่บ้านแบบบาาดาลขนาดกลลาง บ้านน้ําแพพร่ หมู่ที่ ๔ ววงเงิน 165,3775 บาท
3.2.โคครงการก่อสร้ร้างประปาหมูบ้่ านแบบบาดดาลขนาดกลาาง บ้านโล๊ะป่าตอง
า หมู่ที่ ๕ วงเงิน 142,8875 บาท
3.3.โครงงการก่อสร้างปประปาหมู่บ้านแบบบาดาล
น
ขนาดกลาง บ้านป่าอ้อ หมู่ที่ ๘ วง เงิน 170,3755 บาท

-2กําหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา
09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. โดยมาพร้อมกัน ณ สํานักงานเทศบาลตําบลน้ําแพร่ หากไม่ไปดูสถานที่
ก่อสร้าง หรือรับฟังคําชี้แจงจากเทศบาลตําบลน้ําแพร่ ในวันและเวลาดังกล่าว จะถือว่าได้ทราบสถานที่
ก่อสร้าง ตลอดจนปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ดีแล้ว เมือ่ มีปัญหาหรืออุปสรรคในการทํางานเกี่ยวกับสถานที่
ดําเนินการ จะนํามาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบต่อเทศบาลตําบลน้ําแพร่ไม่ได้
กําหนดยื่นซองสอบราคา
1.กําหนดยื่นซองสอบราคา ณ สํานักงานเทศบาลตําบลน้ําแพร่ ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2560
จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น.
2.ยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจ้างระดับอําเภอ ที่ว่าการอําเภอ
พร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา – น.
2.1.โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านน้ําแพร่ หมู่ที่ ๔ เวลา 09.00 น. – 10.00 น.
2.2.โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางบ้านโล๊ะป่าตองหมู่ที่ ๕ เวลา 10.00 น. –11.00 น.
2.3.โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านป่าอ้อ หมู่ที่ ๘ เวลา 11.00 น. – 12.00 น.
กําหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา - น.
-โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านน้ําแพร่ หมู่ที่ ๔ เวลา 09.00 น. – 10.00 น.
-โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางบ้านโล๊ะป่าตองหมู่ที่ ๕ เวลา 10.00 น. –11.00 น.
-โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านป่าอ้อ หมู่ที่ ๘ เวลา 11.00 น. – 12.00 น.
เป็นต้นไปจนแล้วเสร็จ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจ้างระดับอําเภอ ที่ว่าการอําเภอพร้าว จังหวัด
เชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ในราคาชุดละ 500 บาท
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลัง สํานักงาน
เทศบาลตําบลน้ําแพร่ 226 หมู่ที่ 7 ตําบลน้ําแพร่ อําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 17
กรกฎาคม 2560 จนถึงวันที่
31 กรกฎาคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 053 - 474171 ต่อ 14 ในวันและเวลาราชการ
หรือทางเว็บไซต์ http://namphrae.org
ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560
(ลงชื่อ)
(นายศักดิ์ศรี บัวแก้ว)
นายกเทศมนตรีตําบลน้ําแพร่

