ประกาศเทศบาลตําบลน้ําแพร
เรื่อง สอบราคาจางเหมากอสราง
--------------------------------ดวยเทศบาลตําบลน้ําแพร มีความประสงค"จะดําเนินการสอบราคาจางเหมากอสราง จํานวน 3
โครงการ ดังนี้
1. โครงการกอสรางประปาหมูบานแบบบาดาลขนาดกลางบานน้ําแพร หมูที่ ๔ ตําบลน้ําแพร ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ํา เทศบาลตําบลน้ําแพร อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม พรอมป0ายประชาสัมพันธ"ระหวาง
ดําเนินการ จํานวน 1 ป0าย และป0ายโครงการเมื่อดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 1 ป0าย วงเงินงบประมาณ 374,750 บาท
(สามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดรอยหาสิบบาทถวน) ราคากลางเทากับ 374,750 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดรอยหาสิบ
บาทถวน) กําหนดสงมอบงานภายใน 32 วัน
2. โครงการกอสรางประปาหมูบานแบบบาดาลขนาดกลาง บานโล=ะป>าตอง หมูที่ ๕ ตําบลน้ําแพร
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ํา เทศบาลตําบลน้ําแพร อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม พรอมป0ายประชาสัมพันธ"
ระหวางดําเนินการ จํานวน 1 ป0าย และป0ายโครงการเมือ่ ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 1 ป0าย วงเงินงบประมาณ
341,750 บาท (สามแสนสีห่ มื่นหนึ่งพันเจ็ดรอยหาสิบบาทถวน) ราคากลางเทากับ 341,750 บาท (สามแสนสี่หมื่นหนึง่
พันเจ็ดรอยหาสิบบาทถวน) กําหนดสงมอบงานภายใน 32 วัน
3.โครงการกอสรางประปาหมูบานแบบบาดาลขนาดกลาง บานป>าออ หมูที่ ๘ ตําบลน้ําแพร ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรน้ํา เทศบาลตําบลน้ําแพร อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม พรอมป0ายประชาสัมพันธ"ระหวาง
ดําเนินการ จํานวน 1 ป0าย และป0ายโครงการเมือ่ ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 1 ป0าย วงเงินงบประมาณ วงเงิน
งบประมาณ 374,750 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดรอยหาสิบบาทถวน) ราคากลางเทากับ 374,750 บาท (สาม
แสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดรอยหาสิบบาทถวน) กําหนดสงมอบงานภายใน 32 วัน
โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังนี้
1. เปEนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาดังกลาว
2. ไมเปEนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถิ่น และไดแจงเวียนชื่อแลว
3. มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานทีส่ อบราคาจาง ในวงเงินไมนอยกวา - บาท
3.1.โครงการกอสรางประปาหมูบานแบบบาดาลขนาดกลาง บานน้ําแพร หมูที่ ๔วงเงิน 187,375 บาท
3.2.โครงการกอสรางประปาหมูบานแบบบาดาลขนาดกลาง บานโล=ะป>าตอง หมูที่ ๕วงเงิน 170,875 บาท
3.3.โครงการกอสรางประปาหมูบานแบบบาดาลขนาดกลาง บานป>าออ หมูที่ ๘วงเงิน 187,375 บาท

-2กําหนดดูสถานทีก่ อสรางและรับฟIงคําชี้แจงรายละเอียดเพิม่ เติม ในวันที่ 14สิงหาคม2560 เวลา 09.00 น. ถึง
เวลา 12.00 น. โดยมาพรอมกัน ณ สํานักงานเทศบาลตําบลน้ําแพร หากไมไปดูสถานทีก่ อสราง หรือรับฟIงคํา
ชี้แจงจากเทศบาลตําบลน้ําแพร ในวันและเวลาดังกลาว จะถือวาไดทราบสถานทีก่ อสราง ตลอดจนปIญหา และ
อุปสรรคตางๆ ดีแลว เมื่อมีปญ
I หาหรืออุปสรรคในการทํางานเกี่ยวกับสถานที่ดําเนินการ จะนํามาอางใหพนความ
รับผิดชอบตอเทศบาลตําบลน้ําแพรไมได
กําหนดยื่นซองสอบราคา
1.กําหนดยื่นซองสอบราคา ณ สํานักงานเทศบาลตําบลน้ําแพร ตั้งแตวันที่ 8 สิงหาคม2560
จนถึงวันที่21สิงหาคม2560 ระหวางเวลา 08.30 น. – 16.30 น.
2.ยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย"รวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือจางระดับอําเภอ ที่วาการอําเภอ
พราว จังหวัดเชียงใหม ในวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ระหวางเวลา – น.
2.1.โครงการกอสรางประปาหมูบานแบบบาดาลขนาดกลาง บานน้ําแพร หมูที่ ๔ เวลา 09.00 น. – 10.00 น.
2.2.โครงการกอสรางประปาหมูบานแบบบาดาลขนาดกลางบานโล=ะป>าตองหมูที่ ๕ เวลา10.00 น. –11.00น.
2.3.โครงการกอสรางประปาหมูบานแบบบาดาลขนาดกลาง บานป>าออ หมูที่ ๘ เวลา11.00 น. – 12.00 น.
กําหนดเปOดซองสอบราคา ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา - น.
-โครงการกอสรางประปาหมูบานแบบบาดาลขนาดกลาง บานน้ําแพร หมูที่ ๔ เวลา 09.00 น. – 10.00 น.
-โครงการกอสรางประปาหมูบานแบบบาดาลขนาดกลางบานโล=ะป>าตองหมูที่ ๕ เวลา 10.00 น. –11.00 น.
-โครงการกอสรางประปาหมูบานแบบบาดาลขนาดกลาง บานป>าออ หมูที่ ๘ เวลา 11.00 น. – 12.00 น.
เปEนตนไปจนแลวเสร็จ ณ ศูนย"รวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือจางระดับอําเภอ ที่วาการอําเภอพราว จังหวัด
เชียงใหม ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารสอบราคาไดในราคาชุดละ 500 บาท
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารสอบราคาไดที่งานทะเบียนทรัพย"สินและพัสดุ กองคลัง สํานักงานเทศบาลตําบล
น้ําแพร 226 หมูที่ 7 ตําบลน้ําแพร อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ระหวางวันที่ 8สิงหาคม 2560 จนถึงวันที่
21 สิงหาคม2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท"หมายเลข 053 - 474171 ตอ 14 ในวันและเวลาราชการ หรือทาง
เว็บไซต" http://namphrae.org
ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
(ลงชื่อ)
(นายศักดิ์ศรีบัวแกว)
นายกเทศมนตรีตําบลน้ําแพร

