ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลคลองน้อย
เรื่อง สอบราคาจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองน้อย
ตาบลคลองน้อย อาเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
………………………………………………………..
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลคลองน้อย อาเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความ
ประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการต่างๆ ดังต่อไปนี้
๑.ประเภทถนน
๑.๑ โครงการก่อสร้ า งเทคอนกรีตทับผิ ว คอนกรีตเดิม หมู่ที่ ๕ – ๔ ตาบลคลองน้อย อาเภอ
บ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือ
ตามสภาพพื้นที่ จุดเริ่มต้นจากบริเวณบ้านนางครองทรัพย์ ควรหัตถ์ ถึง สุด เขตหมู่ที่ ๔ บ้านปากสะดาง
ตาบลคลองน้อย อาเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลคลองน้อย) ราคากลาง ๑,๓๖๐,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นบาทถ้วน-)
๒.ประเภทอาคารต่างๆ
๒.๑ โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยกระทุ่ม ตาบลคลองน้อย อาเภอบ้าน
แพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๓.๐๐ เมตร จุดดาเนินโครงการบริเวณหน้า
บ้านนายสมจิตร อินทมาน (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองน้อย) ราคากลาง
๑๙๐,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน-)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทางานที่สอบราคาดังกล่าวและได้
ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบล
คลองน้อย ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมใน
การสอบราคาจ้างครั้งนี้
๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็น คู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็น
คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔

-๒ ๓. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินต่อไปนี้
๓.๑ โครงการก่อสร้างเทคอนกรีตทับผิวคอนกรีตเดิม หมู่ที่ ๕ – ๔ ตาบลคลองน้อย อาเภอบ้านแพรก
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๖๘๐,๐๐๐.- บาท
๓.๒ โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยกระทุ่ม ตาบลสองห้อง อาเภอบ้านแพรก
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวงเงินไม่น้อยกว่า
๙๕,๐๐๐.- บาท
กาหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ในเวลาราชการ ณ ที่ทาการ
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองน้อย พร้อมทั้งรับฟังคาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) ผู้ที่ไม่ไปดูสถานที่ตาม
วันและเวลาดังกล่าวจะถือว่าทราบเงื่อนไขแล้ว สภาพพื้นที่และปัญหาอุปสรรคทั้งสิ้นแล้วจะยกเป็นข้อโต้แย้ง
ภายหลังมิได้
กาหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ใน
วันและเวลาราชการ ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลคลองน้อย และในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ในวัน
และเวลาราชการ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์ก ารบริหารส่วนตาบลระดับอาเภอ ที่ว่า
การอาเภอบ้านแพรก ชั้น ๒ และกาหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐
น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลระดับอาเภอ ที่ว่าการ
อาเภอบ้านแพรก ชั้น ๒
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ในราคาชุดละ ๒,๕๐๐.- บาท , ๔๐๐.- บาท ตามลาดับ
ได้ที่ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลคลองน้อย ระหว่างวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๔ สิงหาคม
๒๕๕๘ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๕๗๖-๘๕๖๗ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(ลงชือ่ )
(นายอารักษ์ ลือสาคร)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคลองน้อย

ปปช.๐๑
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างเทคอนกรีตทับผิ วคอนกรีตเดิม หมู่ที่ ๕ – ๔ ตาบลคลองน้อย อาเภอ
บ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตาม
สภาพพื้นที่ จุดเริ่มต้นจากบริเวณบ้านนางครองทรัพย์ ควรหัตถ์ ถึง สุดเขตหมู่ที่ ๔ บ้านปากสะดาง ตาบลคลอง
น้อย อาเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตาบลคลองน้อย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,360,000.- บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ก่อสร้างเทคอนกรีตทับผิวคอนกรีตเดิม หมู่ที่ ๕ – ๔ ตาบลคลองน้อย อาเภอ บ้านแพรก
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่
จุดเริ่มต้นจากบริเวณบ้านนางครองทรัพย์ ควรหัตถ์ ถึง สุดเขตหมู่ที่ ๔ บ้านปากสะดาง ตาบลคลองน้อย อาเภอ
บ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๔. ราคากลางคานวณ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 เป็นเงิน ๑,360,000.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกาหนดราคากลาง
๖.๑ นายสุภาพ ขันทอง
ตาแหน่ง ปลัด อบต.คลองน้อย
ประธานกรรมการ
๖.๒ นายอานันท์ ติ๊บนวล
ตาแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา
กรรมการ
๖.๓ นายนราพงษ์ ขาวฉอ้อน
ตาแหน่ง นายช่างโยธา
กรรมการ

ปปช.๐๑
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 บ้านห้ ว ยกระทุ่ม ตาบลคลองน้อย อาเภอ
บ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 13 เมตร จุดดาเนินโครงการบริเวณบ้าน
นายสมจิตร อินทมาน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตาบลคลองน้อย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 190,000.- บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ก่อสร้ างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 บ้านห้ วยกระทุ่ม ตาบลคลองน้อย อาเภอบ้านแพรก
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 13 เมตร จุดดาเนินโครงการบริเวณบ้านนายสมจิตร
อินทมาน
๔. ราคากลางคานวณ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 เป็นเงิน ๑90,000.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกาหนดราคากลาง
๖.๑ นายสุภาพ ขันทอง
ตาแหน่ง ปลัด อบต.คลองน้อย
ประธานกรรมการ
๖.๒ นายอานันท์ ติ๊บนวล
ตาแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา
กรรมการ
๖.๓ นายนราพงษ์ ขาวฉอ้อน
ตาแหน่ง นายช่างโยธา
กรรมการ

