การเป ดเผยราคากลางและการคํานวณราคากลางงานกอ สราง
ตารางแสดงวงเงิ นงบประมาณที่ ไดรั บจั ดสรรและราคากลางในงานกอ สราง
๑. ชื่อโครงการ
กอสรางถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบ Cape Seal พรอมตีเ สนจราจร
หนวยงานเจาของโครงการ องคการบริหารสวนตําบลสะแกราช
๒. วงเงินงบประมาณที่ไ ดรับจัดสรร ๑,084,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 537.00 เมตร (หรือมีพื้นที่ไ มนอยกวา 3,222 ตารางเมตร )
พรอมตีเสนจราจร ไหลทางกวาง 1.00 เมตร ชนิด Cape Seal พรอมติดตั้ งปายประชาสั มพันธโ ครงการ
๑ ปาย
๔. ราคากลางคํานวณ ณ วันที่
27 มกราคม 2558
เปนเงิน
๑,084,๐๐๐.- บาท
(-หนึ่งลานแปดหมื่นสี่ พันบาทถวน-)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ แบบ ปร.๔
๕.๒ แบบ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
๖.๑ นายมานัส ถนอมทรัพย
ประธานกรรมการฯ
๖.๒ นายภูดิศ วงศประยูร
กรรมการฯ
๖.๓ จาสิบตรีธีระชัย คอกขุนทด
กรรมการฯ

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลสะแกราช
เรื่อง สอบราคาจาง โครงการก อสรางถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบ Cape Seal พรอมตี เสน จราจร
------------------------------------ดวยองค การบริหารสวนตําบลสะแกราช มีความประสงคจ ะประกาศสอบราคาจาง โครงการกอสราง
ถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบ Cape Seal พรอมตีเสนจราจร (ตามแบบ ท.1-08 กรมการปกครองฯ) ขนาดกวาง
6.00 เมตร ยาว 537.00 เมตร (หรือมีพื้นที่ไ มนอยกวา 3,222 ตารางเมตร ) พรอมตีเสนจราจร ไหลทางกวาง 1.00
เมตร พรอ มติด ตั้งปายประชาสั มพัน ธโครงการ ๑ ปาย ราคากลาง ๑,084,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งลานแปดหมื่นสี่ พัน
บาทถวน-)
ผูมีสิทธิ เสนอราคาจะตองมี คุณ สมบั ติดังนี้
๑. เปนนิติ บุคคล หรือบุ คคลธรรมดา ที่มีอาชี พรับจางทํางานที่สอบราคาดั งกลาว
๒. ไม เปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้ งงานของทางราชการและไวแจง เวียนชื่อแลว
๓. ไม เปนผูไ ดรับเอกสิ ทธิ์หรือความคุ มกัน ซึ่งอาจปฎิเ สธไมย อมขึ้น ศาลไทย เวนแตรั ฐบาลของผู
เสนอราคาได มีคําสั่งใหส ละสิ ทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
๔. ไม เปนผูมีผลประโยชนรวมกัน กับผูเสนอราคารายอื่นที่ เขาเสนอราคาใหแก องค การบริหารสวน
ตําบลสะแกราช ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผู กระทําการอัน เปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรมในการสอบราคาจางครั้งนี้
5. บุคคลหรือนิติ บุคคลที่จะเขา เปนคูสัญญาต องไมอยูในฐานะเปนผูไ มแสดงบัญชีรายรับรายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูก ตองครบถวนในสาระสําคั ญ
6. บุคคลหรือนิติ บุคคลที่จะเขา เปนคูสัญญากับ หนวยงานของรัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้ อจัดจางดวย
ระบบอิเล็ กทรอนิกส (e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเ ล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซด ศูนยขอ มูลจัดซื้ อ
จัดจางภาครัฐ
7. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตล ะครั้งซึ่ งมี มูลคาไมเกินสาม
หมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
8. มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน ในวงเงินไมน อยกวา 43๐,๐๐๐.- บาท
กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕8 ถึงวันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ
พ.ศ. ๒๕๕8 ณ องค การบริหารสวนตําบลสะแกราช โดยในวันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕8 ยื่นซองสอบ
ราคา ณ ศูนยรวมขอ มูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับ อําเภอ ตั้งแตระหวางเวลา

๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. (วันที่ 24 เดือน กุมภาพัน ธ พ.ศ. ๒๕๕8 จะไมรับซองสอบราคา ที่สํานักงาน อบต.
สะแกราช ) และกําหนดเปดซองสอบราคาในวันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕8 ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐ น. เปน
ตนไป ณ ศูนยรวมขอ มูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององค การบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ
ผูสนใจติดต อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ไดที่ ที่ทําการองค การบริหารสวนตําบลสะแกราช หมูที่ ๑๑
ตําบลสะแกราช อําเภอปกธงชัย จังหวั ดนครราชสีมา ในราคาชุดละ ๑,0๐๐.- บาท ระหวางวันที่ 11 เดือน
กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕8 ถึงวันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕8 ตั้งแต เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ดู
รายละเอียดไดที่เ ว็บไซค www.sakarat.go.th หรือสอบถามทางโทรศั พทหมายเลข ๐๔๔-๔๔๒-๔๙๑ ในวันและ
เวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕8
(ลงชื่อ ) สมบูรณ ทูลบุญลินทร
(นายสมบูรณ ทูลบุญลินทร )
นายกองคการบริหารสวนตําบลสะแกราช

