ประกาศเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
เรื่อง สอบราคาจางโครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กหวยเรียง หมูที่ ๒
ตําบลทะเลทรัพย อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
***************************
ดวยเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
มีความประสงคจะสอบราคาจางโครงการกอสรางทอลอด
เหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กหวยเรียง หมูที่ ๒ รายละเอียดงานกอสรางทอลอดเหลี่ยม ขนาด ๑.๘๐*๑.๘๐*
๑๐.๐๐ เมตร ชนิด ๔ ชองทางพรอมเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กกวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร และเรียงหินใหญทายน้ํา ๓๕.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนดให ราคากลาง
ในการกอสราง ๗๙๓,๐๐๐.- บาท (-เจ็ดแสนเกาหมื่นสามพันบาทถวน-) โดยวิธสี อบราคาจาง
หากปรากฏวาการเสนอราคาคากอสรางมีราคาที่แตกตาง หรือไมแตกตางไปจากราคากลาง
ที่ได ป ระกาศไว ราคากลางดั งกลาวไมมีผ ลผู กพัน ให ตองปฏิบั ติ ไปตามราคากลางนั้ น (ผู เ สนอราคาจะต อง
รับ ผิ ดชอบในการถอดแบบ และคํานวณราคากลางเอง จะนํ าราคากลางของทางราชการมาปฏิ เสธความ
รับผิดชอบหรือเรียกรองคากอสรางในภายหลังไมได)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังนี้
๑. เปนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาดังกลาว
๒. ไมเปนผูที่ถูกแจงเวียนชื่อเปนผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
๓. มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน ไมนอยกวา ๕๐% ราคากลางที่กําหนดไว
กําหนดดูสถานที่กอสราง ในวันที่
๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตั้งแตเวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ สถานที่ดําเนินการ ดังกลาว และกําหนดรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมใน วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙
เวลา ๑๕.๐๐ น. เปนตนไป ณ สํานักงานเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
กําหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแตวันที่ ๑๓ – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ –
๑๖.๓๐ น. (วันเวลาราชการ) ณ กองคลัง เทศบาลตําบลทะเลทรัพย และ ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ศูนยราชการจังหวัดชุมพร
กําหนดเปดซองสอบราคา ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตั้งแตเวลา ๙.๐๐ – ๙.๓๐ น.
เปนตนไป ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ศูนยราชการ
จังหวัดชุมพร
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๘๐๐.- บาท
ไดที่ สํานักงาน
เทศบาลตําบลทะเลทรัพย ระหวางวันที่ ๑๓ – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข
๐๗๗-๖๕๕๐๘๐ ในวันและเวลาราชการ

-๒-

สํานักงานเทศบาลตําบลทะเลทรัพย ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการสอบราคา โดยไมจัดจางก็
ไดหากไมไดรับอนุมัติงบประมาณทั้งรายการ หรือบางสวน หรือมีการเปลี่ยนแปลงอื่นใด ทั้งนี้ผูเสนอราคาจะถือ
เปนขออางเรียกรองความเสียหายใด ๆ มิได
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
(นายสุพจน พุมพรอมจิตร)
นายกเทศมนตรีตําบลทะเลทรัพย

ประกาศเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
เรื่อง สอบราคาจางโครงการกอสรางรางระบายน้ําแบบเปด ขางถนนสายชัยรัตนพัฒนา และ
โครงการกอสรางผนังคอนกรีต ขางถนนสายปากบอ หมูที่ ๕
ตําบลทะเลทรัพย อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
***************************
ดวยเทศบาลตําบลทะเลทรัพย มีความประสงคจะสอบราคาจาง จํานวน ๒ โครงการ ตาม
รายละเอียด ดังนี้
๑. โครงการกอสรางรางระบายน้ําแบบเปด ขางถนนสายชัยรัตนพัฒนา หมูที่ ๕ รายละเอียด
งานกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดปากกวาง ๑.๒๕ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๐๘
เมตร ยาว ๕๒๕ เมตร พรอมเทคอนกรีตปองกันการกัดเซาะขางทาง กวาง ๐.๙๐ เมตร หนา ๐.๑๐
เมตร จํานวน ๓ จุด ความยาวรวม ๓๑๕ เมตร รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนดให งบประมาณในการ
กอสราง ๖๖๗,๐๐๐.- บาท (-หกแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถวน-) โดยวิธีสอบราคาจาง
๒. โครงการกอสรางผนังคอนกรีตขางถนนสายปากบอ หมูที่ ๕ รายละเอียดงานกอสรางผนัง
คอนกรีต ขนาดกวาง ๐.๙๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร รายละเอียดตาง ๆ ตามที่
เทศบาลกําหนดให งบประมาณในการกอสราง ๒๕๙,๐๐๐.- บาท (-สองแสนหาหมื่นเกาพันบาทถวน-)
โดยวิธีสอบราคาจาง
หากปรากฏวาการเสนอราคาคากอสรางมีราคาที่แตกตาง หรือไมแตกตางไปจากราคากลาง
ที่ได ป ระกาศไว ราคากลางดั งกลาวไมมีผ ลผู กพัน ให ตองปฏิบั ติ ไปตามราคากลางนั้ น (ผู เ สนอราคาจะต อง
รับ ผิ ดชอบในการถอดแบบ และคํานวณราคากลางเอง จะนํ าราคากลางของทางราชการมาปฏิ เสธความ
รับผิดชอบหรือเรียกรองคากอสรางในภายหลังไมได)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังนี้
๑. เปนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาดังกลาว
๒. ไมเปนผูที่ถูกแจงเวียนชื่อเปนผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
๓. มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน ไมนอยกวา ๕๐% ราคากลางที่กําหนดไว
กําหนดดูสถานที่กอสราง ในวันที่
๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตั้งแตเวลา ๑๐.๓๐ น.
ณ สถานที่ดําเนินการ ดังกลาว และกําหนดรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมใน วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙
เวลา ๑๕.๐๐ น. เปนตนไป ณ สํานักงานเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
กําหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแตวันที่ ๑๓ – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ –
๑๖.๓๐ น. (วันเวลาราชการ) ณ กองคลัง เทศบาลตําบลทะเลทรัพย และ ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ศูนยราชการจังหวัดชุมพร

-๒-

กําหนดเปดซองสอบราคา ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตั้งแตเวลา ๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.
เปนตนไป ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ศูนยราชการ
จังหวัดชุมพร
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.- บาท
ไดที่ สํานักงาน
เทศบาลตําบลทะเลทรัพย ระหวางวันที่ ๑๓ – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข
๐๗๗ - ๖๕๕๐๘๐ ในวันและเวลาราชการ
สํานักงานเทศบาลตําบลทะเลทรัพย ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการสอบราคา โดยไมจัดจาง
ก็ไดหากไมไดรับอนุมัติงบประมาณทั้งรายการ หรือบางสวน หรือมีการเปลี่ยนแปลงอื่นใด ทั้งนี้ผูเสนอราคา
จะถือเปนขออางเรียกรองความเสียหายใด ๆ มิได
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายสุพจน พุมพรอมจิตร)
นายกเทศมนตรีตําบลทะเลทรัพย

ประกาศเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
เรื่อง สอบราคาจางโครงการกอสรางรางระบายน้ําแบบเปด ขางถนนสายราษฎรภักดี หมูที่ ๖
ตําบลทะเลทรัพย อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
***************************
ดวยเทศบาลตําบลทะเลทรัพย มีความประสงคจะสอบราคาจางโครงการกอสรางรางระบาย
น้ําแบบเปด ขางถนนสายราษฎรภักดี หมูที่ ๖ รายละเอียดงานกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
ปากกวาง ๑.๒๕ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๐๘ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ๒ ขางทาง
รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนดให งบประมาณในการกอสราง ๑,๑๓๑,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งลานหนึ่งแสน
สามหมื่นหนึ่งพันบาทถวน-) โดยวิธีสอบราคาจาง
หากปรากฏวาการเสนอราคาคากอสรางมีราคาที่แตกตาง หรือไมแตกตางไปจากราคากลาง
ที่ได ป ระกาศไว ราคากลางดั งกลาวไมมีผ ลผู กพัน ให ตองปฏิบั ติ ไปตามราคากลางนั้ น (ผู เ สนอราคาจะต อง
รับ ผิ ดชอบในการถอดแบบ และคํานวณราคากลางเอง จะนํ าราคากลางของทางราชการมาปฏิ เสธความ
รับผิดชอบหรือเรียกรองคากอสรางในภายหลังไมได)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังนี้
๑. เปนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาดังกลาว
๒. ไมเปนผูที่ถูกแจงเวียนชื่อเปนผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
๓. มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน ไมนอยกวา ๕๐% ราคากลางที่กําหนดไว
กําหนดดูสถานที่กอสราง ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตั้งแตเวลา ๑๑.๓๐ น.
ณ สถานที่ดําเนินการ ดังกลาว และกําหนดรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมใน วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙
เวลา ๑๕.๐๐ น. เปนตนไป ณ สํานักงานเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
กําหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแตวันที่ ๑๓ – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ –
๑๖.๓๐ น. (วันเวลาราชการ) ณ กองคลัง เทศบาลตําบลทะเลทรัพย และ ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ศูนยราชการจังหวัดชุมพร
กําหนดเปดซองสอบราคา ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.
เปนตนไป ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นศูนยราชการจังหวัด
ชุมพร
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๑,๓๐๐.- บาท
ไดที่ สํานักงาน
เทศบาลตําบลทะเลทรัพย ระหวางวันที่ ๑๓ – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข
๐๗๗ - ๖๕๕๐๘๐ ในวันและเวลาราชการ

-๒-

สํานักงานเทศบาลตําบลทะเลทรัพย ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการสอบราคา โดยไมจัดจาง
ก็ไดหากไมไดรับอนุมัติงบประมาณทั้งรายการ หรือบางสวน หรือมีการเปลี่ยนแปลงอื่นใด ทั้งนี้ผูเสนอราคา
จะถือเปนขออางเรียกรองความเสียหายใด ๆ มิได
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายสุพจน พุมพรอมจิตร)
นายกเทศมนตรีตําบลทะเลทรัพย

ประกาศเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
เรื่อง สอบราคาจางโครงการกอสรางเสริมผิวจราคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายสนามหมูบาน หมูที่ ๗
ตําบลทะเลทรัพย อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
***************************
ดวยเทศบาลตําบลทะเลทรัพย มีความประสงคจะสอบราคาจางโครงการกอสรางเสริม
ผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็กถนนสายสนามหมูบาน หมูที่ ๗ รายละเอียดงานกอสรางผิวจราจรคอนกรีตเสริมสองขางทาง ขนาด
กวางขางละ ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาวรวม ๑,๒๔๐ เมตร รายละเอียดตามที่เทศบาล
กําหนดให งบประมาณในการกอสราง ๑,๑๖๓,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งลานหนึ่งแสน-หกหมื่นสามพันบาทถวน-)
โดยวิธีสอบราคาจาง
หากปรากฏวาการเสนอราคาคากอสรางมีราคาที่แตกตาง หรือไมแตกตางไปจากราคากลาง
ที่ได ป ระกาศไว ราคากลางดั งกลาวไมมีผ ลผู กพัน ให ตองปฏิบั ติ ไปตามราคากลางนั้ น (ผู เ สนอราคาจะต อง
รับ ผิ ดชอบในการถอดแบบ และคํานวณราคากลางเอง จะนํ าราคากลางของทางราชการมาปฏิ เสธความ
รับผิดชอบหรือเรียกรองคากอสรางในภายหลังไมได)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังนี้
๑. เปนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาดังกลาว
๒. ไมเปนผูที่ถูกแจงเวียนชื่อเปนผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
๓. มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน ไมนอยกวา ๕๐% ราคากลางที่กําหนดไว
กําหนดดูสถานที่กอสราง ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตั้งแตเวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ สถานที่ดําเนินการ ดังกลาว และกําหนดรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมใน วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙
เวลา ๑๕.๐๐ น. เปนตนไป ณ สํานักงานเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
กําหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแตวันที่ ๑๓ – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ –
๑๖.๓๐ น. (วันเวลาราชการ) ณ กองคลัง เทศบาลตําบลทะเลทรัพย และ ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ศูนยราชการจังหวัดชุมพร
กําหนดเปดซองสอบราคา ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตั้งแตเวลา ๑๐.๓๐ - ๑๑.๐๐ น.
เปนตนไป ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นศูนยราชการจังหวัด
ชุมพร
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๑,๖๐๐.- บาท
ไดที่ สํานักงาน
เทศบาลตําบลทะเลทรัพย ระหวางวันที่ ๑๓ – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข
๐๗๗ - ๖๕๕๐๘๐ ในวันและเวลาราชการ

-๒-

สํานักงานเทศบาลตําบลทะเลทรัพย ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการสอบราคา โดยไมจัดจาง
ก็ไดหากไมไดรับอนุมัติงบประมาณทั้งรายการ หรือบางสวน หรือมีการเปลี่ยนแปลงอื่นใด ทั้งนี้ผูเสนอราคา
จะถือเปนขออางเรียกรองความเสียหายใด ๆ มิได
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายสุพจน พุมพรอมจิตร)
นายกเทศมนตรีตําบลทะเลทรัพย

