แบบ ปปช.1
การเปิ ดเผยราคากลางและการคานวณราคากลางงานก่อ สร้าง
ตารางแสดงวงเงิ นงบประมาณที่ ได้รั บจั ดสรรและราคากลางในงานก่อ สร้าง
๑. ชื่อโครงการ
ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านห้วยสะแกราช หมู่ที่ 1
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตาบลสะแกราช
๒. วงเงินงบประมาณที่ไ ด้รับจัดสรร 588,600.- บาท
๓. ลักษณะงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 265.00 เมตร (หรือ พื้นที่ไ ม่น้อย
กว่า 1,060.00 ตารางเมตร ติดตั้ งป้ายประชาสั มพันธ์ โครงการ ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคานวณ ณ วันที่
30 กันยายน 2558
เป็นเงิน
(-ห้าแสนแปดหมื่นสามพันสองร้ อยสามสิบบาทถ้วน-)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ แบบ ปร.๔
๕.๒ แบบ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกาหนดราคากลาง
๖.๑ นายมานัส ถนอมทรัพย์
ประธานกรรมการฯ
๖.๒ นายภูดิศ วงศ์ประยูร
กรรมการฯ
๖.๓ จ่าสิบตรีธีระชัย คอกขุนทด
กรรมการฯ

583,230.- บาท

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลสะแกราช
เรื่อง สอบราคาจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรี ตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยสะแกราช หมู่ที่ 1
องค์การบริหารส่วนตาบลสะแกราช
------------------------------------ด้วยองค์ การบริหารส่วนตาบลสะแกราช มีความประสงค์จ ะประกาศสอบราคาจ้าง โครงการซ่อ มสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านห้วยสะแกราช หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว
265.00 เมตร (หรือ พื้นที่ไม่น้ อยกว่า 1,060.00 ตารางเมตร ) พร้อมติด ตั้งป้ายประชาสั มพัน ธ์โครงการ ๑ ป้าย
ราคากลาง 583,230.- บาท (-ห้าแสนแปดหมื่นสามพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน-)
ผู้มีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมี คุณ สมบั ติดังนี้
๑. เป็นนิติ บุคคล หรือบุ คคลธรรมดา ที่มีอาชี พรับจ้างทางานที่สอบราคาดั งกล่าว
๒. ไม่ เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้ งงานของทางราชการและไว้แจ้ง เวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่ เป็นผู้ไ ด้รับเอกสิ ทธิ์หรือความคุ้ มกัน ซึ่งอาจปฎิเ สธไม่ย อมขึ้น ศาลไทย เว้นแต่รั ฐบาลของผู้
เสนอราคาได้ มีคาสั่งให้ส ละสิ ทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่ เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน กับผู้เสนอราคารายอื่นที่ เข้าเสนอราคาให้แก่ องค์ การบริหารส่วน
ตาบลสะแกราช ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้ กระทาการอัน เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
5. บุคคลหรือนิติบุ คคลที่จ ะเข้าเป็นคู่สัญญาต้ องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไ ม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูก ต้องครบถ้วนในสาระสาคั ญ
6. บุค คลหรือนิติบุ คคลที่จ ะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่ วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจั ดจ้างด้วย
ระบบอิเล็ กทรอนิกส์ (e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเ ล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ ศูนย์ข้อ มูลจัดซื้ อจัด
จ้างภาครัฐ
7. คู่สัญญาต้ องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ล ะครั้งซึ่ งมี มูลค่าไม่เกินสาม
หมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
8. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้ อยกว่า 23๐,๐๐๐.- บาท
กาหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕8 ถึงวันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๕8 ยื่น ณ องค์การบริหารส่วนตาบลสะแกราช โดยในวันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕8 ยื่นซองสอบ
ราคา ณ ศูนย์รวมข้อ มูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลระดับ อาเภอ ตั้งแต่ระหว่างเวลา
๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และกาหนดเปิด ซองสอบราคาในวันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕8 ตั้งแต่เวลา
๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อ มูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์ การบริหารส่วนตาบลระดั บอาเภอ
ผู้สนใจติดต่ อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ได้ที่ ที่ทาการองค์ การบริหารส่วนตาบลสะแกราช หมู่ที่ ๑๑
ตาบลสะแกราช อาเภอปักธงชัย จังหวั ดนครราชสีมา ในราคาชุดละ 1,0๐๐.- บาท ระหว่างวันที่ ๒9 เดือน
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕8 ถึงวันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕8 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ดู
รายละเอียดได้ที่เ ว็บไซค์ www.sakarat.go.th หรือสอบถามทางโทรศั พท์หมายเลข ๐๔๔-๔๔๒-๔๙0 ในวันและ
เวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕8
(ลงชื่อ ) นายสมบูรณ์ ทูลบุญลินทร์
(นายสมบูรณ์ ทูลบุญลินทร์ )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสะแกราช

