ประกาศเทศบาลตาบลทองผาภูมิ
เรื่อง สอบราคาซ่อมแซมบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย
……..……………………..
ด้วย เทศบาลตาบลทองผาภูมิ มีความประสงค์จะสอบราคาซ่อมแซมบารุงรักษา และปรับปรุง
ครุภัณฑ์รถบรรทุ กขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน บต – 4610 กาญจนบุรี (ตามรายละเอียดแนบท้าย)
ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น 150,000 บาท
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
2. ไม่ เ ป็ น ผู้ที่ ถู ก ระบุชื่ อ ไว้ ใ นบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ทิ้ ง งานของทางราชการหรื อหน่ ว ยการบริ ห า ร
ส่วนราชการท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อไว้
3. ไม่ เ ป็ นผู้ได้ รับ เอกสิท ธิ์ ห รือความคุ้ ม กั นซึ่ ง อาจปฏิเ สธไม่ ย อมขึ้น ศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อ
5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตาบล ทองผาภูมิ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่ างเป็ นธรรม
ในการสอบราคาครั้งนี้
กาหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 14 – 24 กันยายน 2558 ณ.กองคลัง สานักงานเทศบาล
ตาบลทองผาภูมิ และ ในวันที่ 25 กันยายน 2558 ณ.ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจ้าง สานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นอาเภอทองผาภูมิ ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น.
กาหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 28 กั นยายน 2558 ตั้งแต่เ วลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ณ. ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจ้าง สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอาเภอทองผาภูมิ
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 500 บาท ได้ที่ก องคลัง เทศบาลตาบลทองผาภูมิ ระหว่างวันที่ 14 – 25 กั นยายน 2558 ตั้ง แต่เ วลา 08.30 น.-16.00 น. ดูร ายละเอียดได้ ที่
www.Gprourement.go.th หรือ www.tpm.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3459-9757 ต่อ 115
ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน กันยายน พ..ศ.2558
(นายประเทศ บุญยงค์)
นายกเทศมนตรีตาบลทองผาภูมิ

......................................ปลัดเทศบาล
......................................ผอ.กองคลัง
......................................พิมพ์/ทาน
......................................ร่าง

รายละเอียดซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย
1. เปลี่ยนซีลกระบอกไฮดรอลิค
จานวน
5
ชุด
2. ซ่อมกระบอกเทเล
จานวน
1
ชุด
3. ฮาร์ดโครมแกนใบกวาด
จานวน
2
ชุด
4. ฮาร์ดโครมรางสไลด์
จานวน
2
ชุด
5. ฮาร์ดโครมแกนยกท้าย
จานวน
1
ชุด
6.เติมน้ามันไฮดรอลิค
จานวน
100 ลิตร
7. ซ่อมปัม๊ โซล่า + ล้างระบบหัวฉีด
จานวน
1 ระบบ
8. เปลี่ยนแอ่งพักด้านท้าย
จานวน
1
ชุด
9. เปลี่ยนแอ่งพักน้าเสียด้านท้าย
จานวน
1
ชุด
10. ซ่อมรางยางกันน้าเสีย
จานวน
1
ชุด
11. เปลี่ยนกรองน้ามันไฮดรอลิค
จานวน
1
ลูก

ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน
บต-4610
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกูล กองช่าง เทศบาลตาบลทองผาภูมิ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 150,000 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ซ่อมแซมบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน
บต-4610
4. ราคากลางคานวณ ณ วันที่ 14 กันยายน 2558 เป็นเงิน 150,000 บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง
5.1 บริษทั ไทยอินเตอร์ ยูเนี่ยน ทรัค จากัด 44/4 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน
จ.นครปฐม 73160
5.2 บริษัท เอ็ม.เอ็ม.ที.แมชชีนเนอรี่ จากัด 20 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 75 แยก 6/1 แขวงบางอ้อ
เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
5.3 ห้างหุ้นส่วนจากัด เมอเมด ดีเวลล็อปเมนท์ 62/217 ม.3 ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
11130
6. รายชื่อคณะกรรมการกาหนดราคากลาง
6.1 นายวันชัย ปาลวัฒน์
6.2 นายอภัย บุญพิทักษ์
6.3 นายการัญ ไกรวิจิตร

