เอกสารสอบราคาจาง เลขที่ ๓ / ๒๕๕๘
๔ / ๒๕๕๘
๕ / ๒๕๕๘

ประกาศ เทศบาลตําบลแชะ
เรื่อง สอบราคา จางเหมากอสราง จํานวน ๓ โครงการ
……………………………………………….......................

ดวย เทศบาลตําบลแชะ มีความประสงค#จะสอบราคา จางเหมาก%อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จํานวน ๒ โครงการ และโครงการวางท%อระบายน้ําพรอมขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน ๑ โครงการ
โดยมีรายละเอียดดังนี้.โครงการที่ ๑ โครงการก%อสรางถนน คสล. ถนนสะแกงาม ซอย ๕ (ประชาเปรมจิต) – ชุมชน
สะแกงาม หมู%ที่ ๘ ต.บานใหม% อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดที่ดําเนินการ ทําการปรับเกรดพื้นทางเดิม พรอมลงดินลูกรังรองพื้นทางปรับระดับ
บดทับแน%นขนาดกวางเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ปริมาตรดินลูกรังไม%นอยกว%า
๑๓๐ ลูกบาศก#เมตร และก%อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๔.๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม%นอยกว%า ๒๙๖.๐๐ ตารางเมตร ไหล%ทางลงดินลูกรังบด
ทับแน%นกวางเฉลี่ยขางละ ๐.๕๐ เมตร พรอมติดตั้งปBายประชาสัมพันธ#โครงการ จํานวน ๑ ปBาย
โครงการที่ ๒ โครงการก%อสรางถนน คสล. ถนนสะแกงาม ซอย ๒ (สันติพิทักษ#) ชุมชนสะแก
งามหมู%ที่ ๘ ต.บานใหม% อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดที่ดําเนินการ ทําการปรับเกรดพื้นทางเดิม พรอมลงดินลูกรังรองพื้นทางปรับระดับ
บดทับแน%นขนาดกวางเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ปริมาตรดินลูกรังไม%นอยกว%า
๑๙๘.๐๐ ลูกบาศก#เมตร และก%อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม%นอยกว%า ๔๔๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล%ทางลงดินลูกรัง
บดทับแน%นกวางเฉลี่ยขางละ ๐.๕๐ เมตร พรอมติดตั้งปBายประชาสัมพันธ#โครงการ จํานวน ๑ ปBาย
โครงการที่ ๓ โครงการวางท%อระบายน้ําพรอมขยายผิวจราจรคอนกรีตเหล็ก ถนนราษฎร#
พัฒนาซอย ๒(หนาโรงเรียนแสนยวิทยา – หนารานเสริมสวย) ดานทิศตะวันตก ชุมชนรุ%นใหม%พัฒนา หมู%ที่ ๔ ต.
แชะ อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดที่ดําเนินการ ทําการวางท%อระบายน้ํา คสล. ขนาด ∅ ๐.๘๐ เมตร พรอมบ%อพัก
และขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กหลังท%อ ขนาดกวาง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
ปริมาณพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม%นอยกว%า ๑๖๙ ตารางเมตร พรอมติดตั้งปBายประชาสัมพันธ#โครงการ
จํานวน ๑ ปBาย ใหผูรับจางดําเนินการจัดทําและติดตั้งแผ%นปBายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก%อสรางไว ณ บริเวณ
สถานที่ก%อสรางใหสามารถมองเห็นไดชัดเจนและใหกําหนดเปGนเงื่อนไขในสัญญาจางภายใน ๗ วัน นับตั้งแต%วันลง
นามในสัญญาจาง โดยใหมีรายละเอียดขอความตามที่เทศบาลตําบลแชะกําหนด วัสดุที่ใชทําแผ%นเหล็กหรือไมอัด
ขนาดกวางไม%นอยกว%า ๑.๒๐ เมตร ยาวไม%นอยกว%า ๒.๔๐ เมตร

ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังนี้
๑. เปGนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา
ที่มีอาชีพรับจางทํางานสอบราคาดังกล%าวซึ่งมีผลงาน
ประเภท
เดียวกัน
๒. ไม%เปGนผูที่ถูกแจงเวียนชื่อเปGนผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน%วยการบริหาร
ราชการ
ส%วนทองถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
๓. ไม%เปGนผูไดรับเอกสิทธ#หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม%ยอมขึ้นศาลไทยเวนแต%รัฐบาลของผู
เสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันนั้น
๔. ไม%เปGนผูมีผลประโยชน#ร%วมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแก%เทศบาลตําบลแชะ
ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม%เปGนผูกระทําการ อันเปGนการขัดขวางการแข%งขันราคาอย%างเปGนธรรมในการสอบ
ราคาจางครั้งนี้
( โดยทางเทศบาลตําบลแชะ จะพิจารณาโครงการเปGนราย ๆ โครงการ )
- โครงการที่ ๑ ในวงเงิน ๑๙๗.๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนเกาหมื่นเจ็ดพันบาทถวน)
- โครงการที่ ๒ ในวงเงิน ๒๙๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนเกาหมื่นบาทถวน)
- โครงการที่ ๓ ในวงเงิน ๖๑๕,๐๐๐.-บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน)
กําหนดดูสถานที่ก%อสราง ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต%เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง
๑๕.๐๐ น. ณ กองช%าง เทศบาลตําบลแชะ และสําหรับผูที่ไม%มาดูสถานที่และรับฟPงคําชี้แจง (ถามี) ในวันและ
เวลาเดียวกันดังกล%าว (ในกรณีไม%มาดูสถานที่เทศบาลตําบลแชะจะถือว%า ท%านไดรับทราบรายละเอียดเรียบรอย
และยอมรับในสภาพพื้นที่แลว)
กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย#รวมขอมูลข%าวสารอําเภอครบุรี
จังหวัดนครราชสีมา หรือ (โดยตรงกับเจาหนาที่รับซองและทางไปรษณีย#) ในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่
๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ระหว%างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. (ในวันเวลาราชการ) ณ งานพัสดุ กองคลัง
เทศบาลตําบลแชะ อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
ทั้งนี้
การยื่นซองเสนอราคาทางไปรษณีย#
ใหลงทะเบียนและจะตองส%งถึงเจาหนาที่พัสดุ
ภายในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการเท%านั้น โดยจะถือวันเวลาที่ลงรับจากไปรษณีย# และ
เจาหนาที่พัสดุลงรับในทะเบียนรับหนังสือของเทศบาลตําบลแชะ เปGนเวลารับซอง
กําหนดประกาศรายชื่อผูผ%านการตรวจสอบคุณสมบัติ ผูมีผลประโยชน#ร%วมกันกับผูเสนอราคา
รายอื่นหรือไม%เปGนผูกระทําการอันเปGนการขัดขวางการแข%งขันราคาอย%างไม%เปGนธรรม ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม
๒๕๕๗ ณ เทศบาลตําบลแชะ และทางเว็บไซต# , www.chaecity.go.th
กําหนดวันเป[ดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต%เวลา ๑๐.๐๐ น. เปGนตน
ไป ณ ศูนย#รวมขอมูลข%าวสารการซื้อหรือจางอําเภอครบุรี ชั้น ๒

ผูสนใจติดต%อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคา
- โครงการที่ ๑ ราคาชุดละ ๕๐๐.- บาท (-หารอยบาทถวน-)
- โครงการที่ ๒ ราคาชุดละ ๘๐๐.- บาท (-แปดรอยบาทถวน-)
- โครงการที่ ๓ ราคาชุดละ ๑,๕๐๐.- บาท (-หนึ่งพันหารอยบาทถวน-)
ไดที่กองคลัง เทศบาลตําบลแชะ อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ในระหว%างวันที่ ๙ – ๒๒ ธันวาคม
www.Chaecity.go.th
ทางเว็บไซต#กรมบัญชีกลาง
www.
๒๕๕๗
ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต#
Gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท#หมายเลข(๐๔๔)๔๔๔๘๔๐ ต%อ ๑๒ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่

๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

( นายธนดล ชัยยุตต# )
นายกเทศมนตรีตําบลแชะ

เทศบาลตําบลแชะ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่รับและราคากลางในงานกอสราง
๑. ชื่อโครงการ โครงการก%อสรางถนน คสล. ถนนสะแกงาม ซอย ๕ (ประชาเปรมจิต) – ชุมชน
สะแกงาม หมู%ที่ ๘ ต.บานใหม% อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ทําการปรับเกรดพื้นทางเดิม พรอมลงดินลูกรัง
รองพื้นทางปรับระดับบดทับแน%นขนาดกวางเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ปริมาตร
ดินลูกรังไม%นอยกว%า ๑๓๐ ลูกบาศก#เมตร และก%อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง ๔.๐๐ เมตร
ยาว ๗๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม%นอยกว%า ๒๙๖.๐๐ ตารางเมตร
ไหล%ทางลงดินลูกรังบดทับแน%นกวางเฉลี่ยขางละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบรูปรายการละเอียดของเทศบาล
/หน%วยงานเจาของโครงการ เทศบาลตําบลแชะ อ.ครบรี จ.นครราชสีมา
๒. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ๑๙๗.๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนเกาหมื่นเจ็ดพันบาทถวน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
- งานเกรดพื้นทางเดิม พรอมลงดินลูกรัง
- งานก%อสรางถนน คสล.
๔. ราคากลางคํานวณ ณ วันที่ ตามคําสั่งเทศบาลตําบลแชะ ที่ ๔๘๗ / ๒๕๕๗ เรื่องแต%งตั้งคณะกรรมการ
กําหนดราคากลาง ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ เปGนเงิน ๑๙๗.๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนเกาหมื่นเจ็ดพันบาทถวน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง ตามที่แนบทายดังนี้
๕.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาค%าก%อสราง (แบบ ปร.๕) จํานวน ๑ แผ%น
๕.๒ แบบแสดงรายการประมาณการราคาค%าก%อสราง (แบบ ปร.๔) จํานวน ๑ แผ%น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
๖.๑ นางสาวภัทรานิษฐ# อภิทรัพย#ดํารง ตําแหน%ง ปลัดเทศบาลตําบลแชะ ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสมศักดิ์ ไพรเขียว

ตําแหน%ง รองปลัดเทศบาล ๖

กรรมการ

๖.๓ นายยุทธชัย แสนสุข

ตําแหน%ง ผูอํานวยการกองช%าง ๗

กรรมการ

เทศบาลตําบลแชะ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่รับและราคากลางในงานกอสราง
๑. ชื่อโครงการ จางเหมาก%อสรางถนน คสล. ถนนสะแกงาม ซอย ๒ (สันติพิทักษ#) ชุมชนสะแกงามหมู%ที่ ๘
ต.บานใหม% อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ทําการปรับเกรดพื้นทางเดิม พรอมลงดินลูกรังรองพื้นทาง
ปรับระดับบดทับแน%นขนาดกวางเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ปริมาตร
ดินลูกรังไม%นอยกว%า ๑๙๘.๐๐ ลูกบาศก#เมตร และก%อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง
๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรื อ มี ป ริ ม าณพื้ น ที่ ผิ ว จราจร คสล.ไม% น อยกว% า
๔๔๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล% ทางลงดิ น ลู กรั งบดทั บ แน% น กวางเฉลี่ ย ขางละ ๐.๕๐ เมตรพรอมติ ด ตั้ งปB า ย
ประชาสัมพันธ#โครงการ จํานวน ๑ ปBาย ตามแบบรูปรายการละเอียดของเทศบาล
/หน%วยงานเจาของโครงการ เทศบาลตําบลแชะ อ.ครบรี จ.นครราชสีมา
๒. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ๒๙๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนเกาหมื่นบาทถวน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
- งานเกรดพื้นทางเดิม พรอมลงดินลูกรัง
- งานก%อสรางถนน คสล.
๔. ราคากลางคํานวณ ณ วันที่ ตามคําสั่งเทศบาลตําบลแชะ ที่ ๔๘๗ / ๒๕๕๗ เรื่องแต%งตั้งคณะกรรมการ
กําหนดราคากลาง ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ เปGนเงิน ๒๙๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนเกาหมื่นบาทถวน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง ตามที่แนบทายดังนี้
๕.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาค%าก%อสราง (แบบ ปร.๕) จํานวน ๑ แผ%น
๕.๒ แบบแสดงรายการประมาณการราคาค%าก%อสราง (แบบ ปร.๔) จํานวน ๑ แผ%น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
๖.๑ นางสาวภัทรานิษฐ# อภิทรัพย#ดํารง ตําแหน%ง ปลัดเทศบาลตําบลแชะ ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสมศักดิ์ ไพรเขียว

ตําแหน%ง รองปลัดเทศบาล ๖

กรรมการ

๖.๓ นายยุทธชัย แสนสุข

ตําแหน%ง ผูอํานวยการกองช%าง ๗

กรรมการ

เทศบาลตําบลแชะ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่รับและราคากลางในงานกอสราง
๑. ชื่อโครงการ จางเหมาโครงการวางท%อระบายน้ําพรอมขยายผิวจราจรคอนกรีตเหล็ก ถนนราษฎร#
พัฒนาซอย ๒(หนาโรงเรียนแสนยวิทยา – หนารานเสริมสวย) ดานทิศตะวันตก ชุมชนรุ%นใหม%พัฒนา หมู%ที่ ๔
ต.แชะ อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ทําการวางท%อระบายน้ํา คสล. ขนาด ∅ ๐.๘๐ เมตร พรอมบ%อพัก
และขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กหลังท%อ ขนาดกวาง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
ปริมาณพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม%นอยกว%า ๑๖๙ ตารางเมตร พรอมติดตั้งปBายประชาสัมพันธ#โครงการ
จํานวน ๑ ปBาย ตามแบบรูปรายการละเอียดของเทศบาล
/หน%วยงานเจาของโครงการ เทศบาลตําบลแชะ อ.ครบรี จ.นครราชสีมา
๒. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ๖๑๕,๐๐๐.-บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
- งานวางท%อระบายน้ํา คสล.
๔. ราคากลางคํานวณ ณ วันที่ ตามคําสั่งเทศบาลตําบลแชะ ที่ ๔๘๗ / ๒๕๕๗ เรื่องแต%งตั้งคณะกรรมการ
กําหนดราคากลาง ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ เปGนเงิน ๖๑๕,๐๐๐.-บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง ตามที่แนบทายดังนี้
๕.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาค%าก%อสราง (แบบ ปร.๕) จํานวน ๑ แผ%น
๕.๒ แบบแสดงรายการประมาณการราคาค%าก%อสราง (แบบ ปร.๔) จํานวน ๒ แผ%น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
๖.๑ นางสาวภัทรานิษฐ# อภิทรัพย#ดํารง ตําแหน%ง ปลัดเทศบาลตําบลแชะ ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสมศักดิ์ ไพรเขียว

ตําแหน%ง รองปลัดเทศบาล ๖

กรรมการ

๖.๓ นายยุทธชัย แสนสุข

ตําแหน%ง ผูอํานวยการกองช%าง ๗

กรรมการ

