
*พ
0ร สหกรณ์การเกษตรท่าเรือ จ0าก้'ด*74& /4ytcccU&mat (Zeofienative A id .

81 พ  3 ทำm บานร่'ifi h im th fiv  จงM\fifirfUfinfliiitvn In . 0-3534-0792, 0-3534-0793

ที สกก. /2561
สํๆนักงานสหกรณ์จั<เหวัคพระนกรสรีอยุธย'1

9 เมษายน 2561
\ ส',,d ’” 7 พ  ฟ .......  . .

.......... 1 IZZI
เร่ือง ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศประกวดราคาก่อสร้างฉางข้าวขนาด 1,000เกวียน และลานตาก

ขนาด 5,600 ตารางเมตร “โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (แก้มลิง)

เรียน สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สึ๋งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาประกาศประกวดราคาก่อสร้างฉางและลานตาก จำนวน 1 ชุด

ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สนับสนุนเงินอุดหนุนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 (งบกลางปี) โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (แก้มลิง) ให้กับสหกรณ์ 
การเกษตรท่าเรือ จำกัด ในการก่อสร้างฉางข้าวขนาด 1,000 เกวียน และลานตากขนาด 5,600 ตารางเมตร น้ัน 

ทางสหกรณ์การเกษตรท่าเรือ จำกัด ได้ประกาศประกวดราคาก่อสร้างฉางข้าวขนาด 1,000 เกวียน 
และลานตากขนาด 5,600 ตาราเมตร โดยเปิดขายซองประกวดราคาในระหว่างวันที่ 3 - 1 9  เมษายน 2561 ทาง 
สหกรณ์ฯ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านติดประกาศดังกล่าวให้กับสหกรณ์ฯ ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ติดประกาศประชาสัมพันธ์ให้กับสหกรณ์การเกษตรท่าเรือ จำกัด

ขอแสดงความนับถือ

(นายส ุว ิช ุ/ จำเนียรธรรม)
ผู้จัดการ

สหกรณ์การเกษตรท่าเรือ จำกัด

โทร. 0-3534-0792 โทรสาร. 0-3534-0793 
Email ะ tharua co_op@hotmil.com
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ประกาศที่ /2561
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฉางข้าวและลานตาก โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกร

จัดเกีบพืชผลทางการเกษตร (แก้มลิง)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (งบกลางปี)

ณ สหกรณ์การเกษตรท่าเรือ จำกัด ต.บ้านร่อม อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา

สหกรณ์การเกษตรท่าเรือ จำกัด มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการที่ได้รับการ
สนับสนุนเงินอุดหนุนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบกลางปี) โครงการพัฒนา 
สถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (แก้มลิง) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคา ราคากลาง 
ของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 8,360,000.- บาท (แปดล้านสามแสนหกหมื่นบาท 
ถ้วน) จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ก่อสร้างฉางข้าวขนาด 1,000 เกวียน และลานตากขนาด 5,600 ตารางเมตร 
ภายในพื้นที่ สหกรณ์การเกษตรท่าเรือ จำกัด ด้วยวิธีประกวดราคา ณ ตำบลบ้านร่อม อำเภอท่าเรือ จังหวัด 
พระนครศรอยุธยา โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมปติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างดังกล่าว (ชํ่งมีผลงานสร้างประเภทเดียวกันกับ 

งานที่ประกวดราคาจ้าง และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย 
ระเบียบราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซํ่งกฎหมายบัญญํติให้มีฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ 
หน่วยงานเอกชนที่สหกรณ์เชื่อถือ)

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไวีในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู ้
ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธี้หรือความคุ้มกัน ชื่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ 
ราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ้และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. ไม,เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา หรือไม่เป็น 
ผู้กระทำการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

5. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิ้ผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำ 
สัญญาตามที่ กวพ. กำหนด

6. สหกรณ์ขอสงวนสิทธี้ในการเสนอราคาในครั้งนี้ เงินค่าจ้างเหมาก่อสร้างครั้งนี้ได้มาจากงบประมาณ 
รายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบกลางปี) การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อสหกรณ์ 
ได้รับอนุมิติเงินงบประมาณจากกรมส่งเสริมสหกรณ์แล้วเท่านั้น

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับพังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 20 เมษายน 2561 ระหว่าง 
เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ สหกรณ์การเกษตรท่าเรือ จำกัด

/ กำหนดย่ืน'ชอง...............
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กำหนดยื่นชองประกวดราคาในวันที่ 23 เมษายน 2561 ระหว่างเวลา 10.00 ถึงเวลา 12.00 น. 
ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรท่าเรือ จำกัด และกำหนดเปีดซองใบเสนอราคาในวันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 
13.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาในราคาชุดละ 8,500 บาท (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ไต้ที่ 
สำนักงานสหกรณ์การเกษตรท่าเรือ จำกัด ระหว่างวันที่ 3 - 1 9  เมษายน 2561 หรือสอบถามทางโทรศัพท  ์
หมายเลข 035-340-792, 035-340-793 ตามวันและเวลาราชการ

ประกาค ณ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561

1AJJ^  (si
(นายสมพร อุนนิมิตร)

ประธานกรรมการ 
สหกรณ์การเกษตรท่าเรือ จำกัด


