ประกาศองค์ การบริหารส่ วนตาบลบ้ านค่ า
เรื่อง สอบราคาจ้ างเหมาก่อสร้ าง ในพืน้ ทีต่ าบลบ้ านค่ า
อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
---------------------------------------ด้วยองค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้านค่ า มี ค วามประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่ อสร้ างในพื้ นที่
ตาบลบ้านค่า อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง จานวน 2 โครงการ ดังนี้
1. โครงการก่ อสร้ างฝายน้าล้ น (ฝายทุ่ งกู่ ) บ้ านทุ่ งโจ้ หมู่ ที่ 3 ขนาดสัน ฝาย กว้าง 2.50 เมตร
ยาว 16.00 เมตร สู ง 1.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริ หารส่ วนตาบล
บ้านค่า ราคากลาง 516,000.- บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)
2. โครงการก่ อ สร้ างระบบประปาภู เขา (แม่ ส๋ ุ ย) บ้ า นต้ น ฮ่ า งพั ฒ นา หมู่ ที่ 7 ปริ ม าณงาน
ถัง กรองน้ า ขนาดกว้า ง 2.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สู ง 4.50 เมตร และถัง เก็ บ น้ า ขนาดกว้า ง
5.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร สู ง 2.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ ายโครงการ, รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลบ้านค่า ราคากลาง 307,400.- บาท (สามแสนเจ็ดพันสี่ ร้อยบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้ องมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็ นนิ ติบุคคล หรื อบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างทางานที่สอบราคาดังกล่าว
2. ไม่เป็ นผูท้ ี่ ถูก แจ้งเวียนชื่ อเป็ นผูท้ ิ้งงานของทางราชการ รั ฐวิส าหกิ จ หรื อหน่ วยการบริ หาร
ราชการส่ วนท้องถิ่น ในขณะที่ยนื่ ซองสอบราคา
3. ไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์ หรื อความคุม้ กัน ซึ่ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู ้
เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิ ทธิ์ ความคุม้ กันนั้น
4. ไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริ หารส่ วน
ตาบลบ้านค่า ณ วันประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้ าง หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็ นธรรมในการสอบราคาจ้างก่อสร้างครั้งนี้

/ผูม้ ีสิทธิ...

-25. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานจ้าง และเป็ น ผลงานที่เป็ นคู่สัญญาฉบับเดียว
ในวงเงิน ดังต่อไปนี้
1. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น (ฝายทุ่งกู่) บ้านทุ่งโจ้ หมู่ที่ 3
ในวงเงินไม่นอ้ ยกว่า 258,000.- บาท
2. โครงการก่อสร้างถังกรองน้ าและถังเก็บน้ าประปาภูเขา บ้านต้นฮ่างพัฒนา หมู่ที่ 7
ในวงเงินไม่นอ้ ยกว่า 153,700.- บาท
กาหนดดูสถานที่ก่อสร้างวันที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 11.00 น.
ณ ที่ ท าการองค์ก ารบริ ห ารส่ วนต าบลบ้า นค่ า และก าหนดรั บ ฟั ง ค าชี้ แ จงรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ในวัน ที่ 5 เดื อ น
มิถุ นายน พ.ศ. 2558 เวลา 10.00 น. เป็ นต้น ไป ณ ที่ ท าการองค์ก ารบริ หารส่ วนตาบลบ้านค่า อนึ่ งหากผูท้ ี่ ซ้ื อ
เอกสารสอบราคาแล้วไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเองรวมทั้งรับฟั งรายละเอียดเพิม่ เติมในวัน เวลา และสถานที่
ที่กาหนดดังกล่าวถือว่าท่านได้รับทราบสถานที่ตลอดจนปั ญหาและอุปสรรคในการทางานแล้ว จะนามาเป็ นข้ออ้าง
เพื่อให้พน้ ความรับผิดชอบต่อองค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้านค่าไม่ได้
กาหนดยืน่ ซองสอบราคา
ตั้งแต่วนั ที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558 - วันที่ 15 เดื อน มิถุนายน พ.ศ. 2558 ระหว่าง
เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ องค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้านค่า อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง วันที่ 16 เดือน
มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2558 ณ ศู น ย์ร วมข้อ มู ล ข่ า วสารการซื้ อ การจ้า งขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลระดับ อ าเภอ
อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.
กาหนดเปิ ดซองสอบราคา
ในวัน ที่ 17 เดื อ น มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2558 โครงการที่ 1 ระหว่ า งเวลา 09.30 – 10.00 น.
โครงการที่ 2 ระหว่างเวลา 10.00 -10.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้ อการจ้างขององค์การบริ หารส่ วนตาบล
ระดับอาเภอ อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
ผูส้ นใจติดต่อขอซื้ อเอกสารสอบราคา โครงการที่ 1 ชุดละ 1,000.- บาท ,โครงการที่ 2 ชุดละ
900.- บาท ได้ที่กองคลัง องค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้านค่า ตาบลบ้านค่า อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
ระหว่างวันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558 หรื อสอบถามทางหมายเลข
โทรศัพท์ 0-5482-2614 ในวันและเวลาราชการ หรื อทาง www.gprocurement.go.th
ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558
(ลงชื่อ)
(นายพลวัฒน์ นันตะกูล)
นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้านค่า

