
 
 
 

 
 

   ประกาศ เทศบาลต าบลบุญเรือง 
            เรื่อง สอบราคาจ้าง  ต าบลบุญเรือง  อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

………………………………………………………… 

 ด้วย เทศบาลต าบลบุญเรือง อ าเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง
จ านวน 5 โครงการ รายละเอียดดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถเทศบาลต าบลบุญเรือง หมู่ 5 ลักษณะอาคารรูปตัวแอล ความ 
กว้างช่วงเสา 5.50 เมตร ความยาวช่วงเสาระหว่าง 5.00 – 7.50 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 335.50 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลต าบลบุญเรืองก าหนด พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 

 ราคากลางของทางราชการ   818,000.-บาท  (แปดแสนหน่ึงหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว (ค่าเอกสารแบบแปลนชุดละ 500.-บาท) 

2. โครงการซ่อมแซมถนนบริเวณท่อเหลี่ยมหนองวังดิน หมู่ 7 ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 17 เมตร  
กว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลต าบลบุญเรืองก าหนด พ ร้ อ ม ป้ า ย โค ร ง ก า ร 
จ านวน 1 ป้าย   

 ราคากลางของทางราชการ  180,000.-บาท (หน่ึงแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่ งได้รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว (ค่าเอกสารแบบแปลนชุดละ 300.-บาท) 

3. โครงการซ่อมแซมบรเิวณคอสะพานเพื่อป้องกันการพงัทลายบ้านต้นปลอ้ง หมู่ 8 รายละเอียด 
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบุญเรอืงก าหนด    

 ราคากลางของทางราชการ 41,000.-บาท  (สี่หมื่นหน่ึงพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมลูค่าเพิม่
และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว (รับเอกสารแบบแปลนฟรี) 

4. โครงการซ่อมแซมทางระบายน้ าเข้าพื้นที่เกษตร เช่ือม หมู่ 3 หมู่ 7  โดยการวางท่อขนาด 
0.80 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 7.00 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลต าบลบุญเรืองก าหนด  

 ราคากลางของทางราชการ 44,000.-บาท (สี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)  ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและ
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว (รบัเอกสารแบบแปลนฟร)ี 

5. โครงการซ่อมแซมถนนริมตลิง่ล าเหมือง บ้านบุญเรือง  หมู่ 1  ความกว้างไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร 
เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 22.00 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลต าบลบุญเรืองก าหนด  

 ราคากลางของทางราชการ 46,000.-บาท (สี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและ
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว (รบัเอกสารแบบแปลนฟร)ี 
 
         / ผู้มีสิทธิเสนอราคา… 
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   ผู้มสีิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัต ิดังต่อไปนี ้
 

                1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทีส่อบราคาจ้างดังกล่าว 
                2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผูท้ิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว  
                3. ไม่เป็นผู้ได้รบัเอกสทิธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีค าสั่งใหส้ละสทิธ์ิความคุ้มกันน้ัน 
                4. ไม่เป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ เทศบาลต าบลบุญเรือง        
ณ วันประกาศสอบราคาจ้าง หรอืไม่เป็นผู้กระท าการอันเปน็การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ
สอบราคาจ้างครั้งนี ้ 

5.  บุคคลหรือนิติบุคคลทีจ่ะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบญัชีรายรบัรายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

6.  บุคคลหรือนิติบุคคลทีจ่ะเข้าเป็นคูสัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนกิส(์ e- Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนกิส์ของ
กรมบัญชีกลางทีเ่ว็บไซต์ศูนย์ข้อมลูจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

7.  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบญัชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึง่มี
มูลค่าไม่เกนิสามหมื่นบาทคู่สญัญาอาจรบัจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
            

 ก าหนดย่ืนซองสอบราคาจ้างในวันท่ี    31 มกราคม  2560    ถึง   15 กุมภาพันธ์  2560   ในวัน
ราชการ ระหว่างเวลา  08.30 น.ถึง  16.30 น. ณ  งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลังเทศบาลต าบลบุญเรือง   และ
ในวันที่   16 กุมภาพันธ์  2560  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่ว่าการอ าเภอเชียง
ของ ช้ันล่าง  และก าหนดเปิดซองเสนอราคา ในวันที่   17  กุมภาพันธ์  2560   ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 

 

 ก าหนดรับฟังค าช้ีแจงเพิ่มเติมของงานก่อสร้าง ในวันท่ี   3 กุมภาพันธ์ 2560  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. 
ถึง 11.00 น. ณ. กองช่าง ส านักงานเทศบาลต าบลบุญเรือง และก าหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่   3 กุมภาพันธ์ 
2560    ระหว่างเวลา 11.00 น. ถึง 12.00 น. โดยพร้อมกัน หากผู้เสนอราคาไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังค า
ช้ีแจง ถือว่าผู้เสนอราคายอมรับเงื่อนไขของผู้ว่าจ้างทุกประการ และจะปฏิเสธความรับผิดชอบหรืออ้างสิทธิใด ๆ 
ภายหลังมิได้ 

  ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ ซื้อ เอกสารสอบราคาจ้าง ระหว่างวันที่  31 มกราคม 2560    ถึงวันท่ี 15 
กุมภาพันธ์  2560    ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ งานพัสดุและทรัพยส์ิน กองคลังเทศบาลต าบลบญุ

เรือง ดูรายละเอียดได้ทีเ่ว็บไซต ์www.gprocurement.go.th หรือ www.boonrueng.net สอบถาม
ทางโทรศัพทห์มายเลข 053-783155 ต่อ 18 ในวันและเวลาราชการ 
 

 ประกาศ    ณ    วันที่   31   เดือน    มกราคม     พ.ศ.   2560 
 
 
 

(  นายชัยชาญ  รัตนพนาวงษ์  ) 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที ่

นายกเทศมนตรีต าบลบุญเรอืง 

http://www.gprocurement.go.th/
http://www.boonrueng.net/

