ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลคลองน้อย
เรื่อง สอบราคาจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองน้อย
ตาบลคลองน้อย อาเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
………………………………………………………..
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลคลองน้อย อาเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความประสงค์จะ
สอบราคาจ้างโครงการต่างๆ ดังต่อไปนี้
๑.ประเภทถนน
๑.๑ โครงการก่อสร้างเทคอนกรีตทับผิวคอนกรีตเดิม หมู่ที่ ๔ บ้านหางบางศาลา ตาบลสองห้อง อาเภอ
บ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๗๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่
จุดเริ่มต้นจากบริเวณที่นานายประเสริฐ นิลประดิษฐ์ ถึง บริเวณที่นานายถนอม ชูศรี (รายละเอียดตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนตาบล คลองน้อย) ราคากลาง ๖๒๐,๐๐๐.- บาท (-หกแสนสองหมื่นบาทถ้วน-)
๑.๒ โครงการซ่ อ มแซมถนนลู ก รั ง หมู่ ที่ ๑ บ้ า นห้ ว ยทราย ต าบลสองห้ อ ง อ าเภอบ้ า นแพรก
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรัง
ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ลูกบาศก์เมตร จากบริเวณบ้านนายสาราญ ด้วงกิ่ม ถึง บริเวณบ้านนายยงยุทธ ชามีรส (รายละเอียด
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองน้อย) ราคากลาง ๒๒๐,๐๐๐.- บาท (-สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน-)
๑.๓ โครงการลงลู ก รั ง ไหล่ ท าง หมู่ ที่ ๑ บ้ า นสะตื อ เอน ต าบลคลองน้ อ ย อ าเภอบ้ า นแพรก
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อย
กว่า ๒๕๐ ลูกบาศก์เมตร จุดเริ่มต้นโครงการช่วงบริเวณจากบ้านนายสีนวล ห้องจาปา ถึง บริเวณวัดนครโปรดสัตว์
(รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองน้อย) ราคากลาง ๑๓๐,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนสามหมื่น
บาทถ้วน-)
๒.ประเภทอาคารต่างๆ
๒.๑ โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๖ บ้านห้ว ยกระทุ่ม ตาบลคลองน้อย อาเภอบ้านแพรก
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๓.๐๐ เมตร จุดดาเนินโครงการบริเวณหน้าบ้านนายสมจิตร
อินทมาน (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองน้อย) ราคากลาง ๑๙๐,๐๐๐.- บาท
(-หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน-)
๒.๒ โครงการก่ อ สร้ า งโครงหลั ง คาโค้ ง อเนกประสงค์ หมู่ ที่ 3 ต าบลคลองน้ อ ย อ าเภอบ้ า นแพรก
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร จุดดาเนินการบริเวณด้ านหน้าที่ทาการองค์การ
บริห ารส่ วนตาบลคลองน้ อย (รายละเอีย ดตามแบบแปลนขององค์การบริห ารส่ วนตาบลคลองน้อย) ราคากลาง
๔๘๐,๐๐๐.- บาท
(-สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน-)

-๒ ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๑. ผู้ เ สนอราคาต้อ งเป็ น นิ ติบุ คคล หรื อ บุคคลธรรมดา ที่มีอ าชีพรั บจ้างท างานที่ส อบราคาดั งกล่ าวและได้
ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มี
คาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่ วนตาบลคลอง
น้อย ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบ
ราคาจ้างครั้งนี้
๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔
๓. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินต่อไปนี้
๓.๑ โครงการก่อสร้างเทคอนกรี ตทับผิวคอนกรีตเดิม หมู่ที่ ๔ บ้านหางบางศาลา ตาบลสองห้ อง อาเภอ
บ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๑๐,๐๐๐.- บาท
๓.๒ โครงการซ่ อ มแซมถนนลู ก รั ง หมู่ ที่ ๑ บ้ า นห้ ว ยทราย ต าบลสองห้ อ ง อ าเภอบ้ า นแพรก
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๑๐,๐๐๐.- บาท
๓.๓ โครงการลงลู ก รั ง ไหล่ ท าง หมู่ ที่ ๑ บ้ า นสะตื อ เอน ต าบลคลองน้ อ ย อ าเภอบ้ า นแพรก จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา
ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๖๕,๐๐๐.- บาท
๓.๔ โครงการก่อสร้ างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๖ บ้านห้ วยกระทุ่ม ตาบลสองห้ อง อาเภอบ้านแพรก
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในวงเงินไม่น้อยกว่า
๙๕,๐๐๐.- บาท
๓.๕ โครงการก่ อ สร้ า งโครงหลั ง คาโค้ ง อเนกประสงค์ หมู่ ที่ ๓ ต าบลคลองน้ อ ย อ าเภอบ้ า นแพรก
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๔๐,๐๐๐.- บาท
กาหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ในเวลาราชการ ณ ที่ทาการองค์การ
บริหารส่วนตาบลคลองน้อย พร้อมทั้งรับฟังคาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) ผู้ที่ไม่ไปดูสถานที่ตามวันและเวลา
ดังกล่าวจะถือว่าทราบเงื่อนไขแล้ว สภาพพื้นที่และปัญหาอุปสรรคทั้งสิ้นแล้วจะยกเป็นข้อโต้แย้งภายหลังมิได้
กาหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ ในวันและ
เวลาราชการ ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลคลองน้อย โดยในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ยื่นซองสอบราคา
ในวันและเวลาราชการ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลระดับอาเภอ ที่ว่า
การอาเภอบ้านแพรก ชั้น ๒ และกาหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็น
ต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลระดับอาเภอ ที่ว่าการอาเภอบ้านแพรก
ชั้น ๒

-๓ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ในราคาชุดละ ๑,๒๐๐.- บาท , ๕๐๐.- บาท , ๕๐๐.- บาท ,
๕๐๐.- บาท , ๑,๐๐๐.- บาท ตามลาดับได้ที่ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลคลองน้อย ระหว่างวันที่ ๑๕ สิงหาคม
๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๕๗๖-๘๕๖๗ ในวันและเวลา
ราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(ลงชือ่ )
(นายอารักษ์ ลือสาคร)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคลองน้อย

ปปช.๐๑
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างเทคอนกรีตทับผิวคอนกรีตเดิม หมู่ที่ 4 บ้านหางบางศาลา ตาบลสองห้อง
อาเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขนาดกว้าง 4.๐๐ เมตร ยาว 430 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,720 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพ
พื้นที่ จุดเริ่มต้นจากบริเวณที่นานายประเสริฐ นิลประดิษฐ์ ถึงบริเวณที่นา นายถนอม ชูศรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตาบลคลองน้อย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 620,000.- บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ก่อสร้างเทคอนกรีต ทับผิวคอนกรีตเดิม หมู่ที่ 4 บ้านหางบางศาลา ตาบลสองห้อง อาเภอ
บ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขนาดกว้าง 4.๐๐ เมตร ยาว 430 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,720 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรั งกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่
จุดเริ่มต้นจากบริเวณที่นานายประเสริฐ นิลประดิษฐ์ ถึงบริเวณที่นา นายถนอม ชูศรี
๔. ราคากลางคานวณ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2558 เป็นเงิน 620,000.- 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 โครงการซ่อมแซมถนนลู กรัง หมู่ที่ 1 บ้านห้ วยทราย ตาบลสองห้ อง อาเภอบ้านแพรก
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขนาดกว้าง 3.๐๐ เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า 450 ลูกบาศก์เมตร จากบริเวณบ้านนายสาราญ ด้วงกิ่ม ถึงบริเวณบ้านนายยงยุทธ ชามีรส
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตาบลคลองน้อย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 220,000.- บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ซ่อมแซมถนนลู กรั ง หมู่ที่ 1 บ้านห้ วยทราย ตาบลสองห้อง อาเภอบ้านแพรก จังหวั ด
พระนครศรีอยุธยา ขนาดกว้าง 3.๐๐ เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่
น้อยกว่า 450 ลูกบาศก์เมตร จากบริเวณบ้านนายสาราญ ด้วงกิ่ม ถึงบริเวณบ้านนายยงยุทธ ชามีรส
๔. ราคากลางคานวณ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2558 เป็นเงิน 220,000.- 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 โครงการลงลูกรังไล่ทาง หมู่ที่ 1 บ้านสะตือเอน ตาบลคลองน้อย อาเภอบ้านแพรก จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 2,๕00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 2๕0 ลูกบาศก์เมตร จุดเริ่ มต้นโครงการช่วงบริเวณจากบ้านนายสีนวล ห้องจาปา ถึง บริเวณวัดนคร
โปรดสัตว์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตาบลคลองน้อย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 130,000.- บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสั ง เขป ลงลู ก รั ง ไล่ ท าง หมู่ ที่ 1 บ้ า นสะตื อ เอน ต าบลคลองน้ อ ย อ าเภอบ้ า นแพรก จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 2,๕00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 2๕0 ลูกบาศก์เมตร จุดเริ่ มต้นโครงการช่วงบริเวณจากบ้านนายสีนวล ห้องจาปา ถึง บริเวณวัดนคร
โปรดสัตว์
๔. ราคากลางคานวณ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2558 เป็นเงิน 130,000.- 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 บ้านห้วยกระทุ่ม ตาบลคลองน้อย อาเภอ
บ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 13.00 เมตร จุดดาเนินโครงการบริเวณ
บ้านนายสมจิตร อินทมาน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตาบลคลองน้อย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 190,000.- บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 บ้านห้วยกระทุ่ม ตาบลคลองน้อย อาเภอบ้านแพรก
จัง หวั ดพระนครศรี อ ยุ ธ ยา ขนาดกว้า ง 6.00 เมตร ยาว 13.00 เมตร จุ ด ด าเนิ น โครงการบริ เวณบ้ า น
นายสมจิตร อินทมาน
๔. ราคากลางคานวณ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2558 เป็นเงิน 190,000.- 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 โครงการก่อสร้ างหลั งคาโค้งอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตาบลคลองน้อย อาเภอบ้านแพรก
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร จุดดาเนินโครงการบริ เวณด้านหน้าที่
ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลคลองน้อย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตาบลคลองน้อย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 480,000.- บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ก่อสร้ า งหลั งคาโค้งอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตาบลคลองน้อ ย อาเภอบ้านแพรก จังหวั ด
พระนครศรีอยุธยา ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร จุดดาเนินโครงการบริเวณด้านหน้าที่ทาการ
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองน้อย
๔. ราคากลางคานวณ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2558 เป็นเงิน 480,000.- 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

