ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป

ประกาศเทศบาลตาบลปากแพรก
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านจิรกาญจน์
ซอย 1 เชื่อมซอย 2 หมู่ที่ 7 ตาบลปากแพรก อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ลงวันที่ 15 เดือน มิถนุ ายน พ.ศ. 2560
………………………………….
ตามที่เทศบาลตาบลปากแพรก จะดาเนินการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างผิวจราจรลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านจิรกาญจน์ ซอย 1 เชื่อมซอย 2 หมู่ที่ 7 ตาบลปากแพรก อาเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุ รี เพื่อจ่ายเป็ น ค่าดาเนิ น การก่อสร้างผิ ว จราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ความหนา 0.05 เมตร
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 343.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,762.15 ตารางเมตร
ตามแบบเทศบาลตาบลปากแพรก เลขที่ ท.3/2560 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ป้าย และ
ติดตั้งป้ายโครงการ จานวน 1
ป้าย ราคากลาง 555,800.- บาท (ห้าแสนห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
ระยะเวลาดาเนินการ 60 วัน นั้น
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่มีอาชีพรับจ้างทางานที่สอบราคาดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
3. มีผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 277,900.-บาท (สองแสนเจ็ดแหมื่น
เจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) และเป็นสัญญาเดียวกัน
4.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตาบลปากแพรก
ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคา
จ้างครั้งนี้
กาหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560 ระหว่างเวลา 10.00 น.– 11.00 น.
และให้ผู้ซื้อเอกสารสอบราคาไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเองหากไม่ไปถือว่าผู้ซื้อเอกสารสอบราคาได้ทราบสถานที่
ก่อสร้าง ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างดีแล้วเมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทางานจะนามาอ้างให้พ้นความ
รับผิดชอบต่อเทศบาลตาบลปากแพรกไม่ได้
กาหนดยื่นซองสอบราคาใน วันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560 ถึง วันที่ 28 เดือน มิถุนายน
พ.ศ.2560 ณ สานักงานเทศบาลตาบลปากแพรก และวันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 ระหว่างเวลา
08.30 น. – 16.30 น. ณ ศู น ย์ ร วมข้อ มูล ข่าวสารการจั ดซื้ อจัด จ้า งระดับ อาเภอ (ที่ว่า การอ าเภอเมืองจัง หวั ด
กาญจนบุรี) และกาหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอาเภอ (ที่ว่าการอาเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี)

2/ผู้สนใจ...

-2ผู้ ส นใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุด ละ 1,100.- บาท (หนึ่งพัน หนึ่งร้อยบาทถ้ว น)
ได้ทสี่ านักงานเทศบาลตาบลปากแพรก กองคลัง (งานพัสดุ) อาคารเลขที่ 10 หมู่ที่ 10 ถนนเลี่ยงเมือง ตาบลปากแพรก
อาเภอเมืองฯ จังหวั ดกาญจนบุรี ระหว่าง วั นที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง วันที่ 28 เดือน มิถุนายน
พ.ศ. 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-3451-1331-2
ต่อ 117
ในวันและเวลาราชการ
(www.pakpraek.com)
ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
(นายปราโมทย์ อุ่นจิตสกุล)
นายกเทศมนตรีตาบลปากแพรก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
1.ชื่อจ้างเหมาก่อสร้างผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านจิรกาญจน์ ซอย 1 เชื่อมซอย
2 หมู่ที่ 7 ตาบลปากแพรก อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตาบลปากแพรก
๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 555,800.-บาท (ห้าแสนห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ดาเนินการก่อสร้างเพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการก่อสร้างผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ความหนา 0.05 เมตร ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 343.00 หรือคิดเป็นพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 1,762.15 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตาบลปากแพรก เลขที่ ท3 /2560 พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ป้าย และ ติดตั้งป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย
๔.ราคากลางคานวณ ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2560
เป็นเงิน 555,800.-บาท (ห้าแสนห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
๕.บัญชีประมาณการราคากลาง...............................................................................................
๕.๑..ปร.4……………...................................................................................................
๕.๒..ปร.๕..................................................................................................................
๖.รายชื่อคณะกรรมการกาหนดราคากลาง...............................................................................
๖.๑.นายศักดิ์ชาย สามลปาน
ตาแหน่ง
ผู้อานวยการกองช่าง
๖.๒.นายเฉลิมพล แจ้งตระกูล
ตาแหน่ง
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
๖.๓.นายสยาม วงศ์ประเสริฐ
ตาแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญด้านกาหนดราคากลาง
๖.๔.นางศิริพร ใจดี
ตาแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญด้านกาหนดราคากลาง
๖.๕.นางศศิธร ตั้งกสิกิจ
ตาแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ

ปร.4 แผ่นที่ 1/1
การประมาณราคาโครงการก่อสร้างผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต บริเวณหมู่บา้ นจิรกาญจน์ซอย 1 เชื่อมซอย 2 หมู่ที่ 7 ตาบลปากแพรก
ของหน่วยงาน : เทศบาลตาบลปากแพรก
แบบเลขที่ : ท.3/2560
สถานที่กอ่ สร้าง : บริเวณหมู่บา้ นจิรกาญจน์ซอย 1 เชื่อมซอย 2 หมู่ที่ 7 ตาบลปากแพรก
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : กองช่าง เทศบาลตาบลปากแพรก
ประมาณการเมื่อ : วันที่ 5 มิถุนายน 2560
ผู้ประมาณการ นางศศิธร ตั้งกสิกจิ
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
ลาดับ
รายการ
ปริมาณ
หน่วย
ค่างานต้นทุน (บาท)
หมายเหตุ
ราคา/หน่วย
จานวนเงิน
1 หมวดงานก่อสร้างผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ตกิ
คอนกรีต หนา 0.05 m. (590,797.55-)
1.1 งานปรับเกรดพื้นทางเดิมแล้วบดทับ
1,762.15
ตร.ม.
10.78
18,995.98 AC 5 cm.
1.2 งานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.20 m.
352.43 ลบ.ม.
395.94
139,541.13
1.3 งาน Prime Coat
1,762.15
ตร.ม.
30.94
54,520.92
1.4 งาน Asphaltic Concrete หนา 0.05 m.
1,762.15
ตร.ม.
200.78
353,804.48 บน Prime Coat
1.5 งานตีเส้นจราจรเทอร์โมพลาสติกสะท้อนแสง
110.58
ตร.ม.
216.45
23,935.04
(สีเหลือง, สีขาว) กว้าง 0.10 เมตร
รวมค่างานต้นทุน
590,797.55

หมายเหตุ - ราคาวัสดุกอ่ สร้างจากพาณิชย์จงั หวัดกาญจนบุรี
เดือน พฤษภาคม 2560
- ราคาน้ามันดีเซลที่ อ.เมือง ลิตรละ 24.00-24.99 บาท

(ลงชื่อ) ............................................... ผู้ประมาณการ
(นางศศิธร ตั้งกสิกจิ )
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(ลงชื่อ) ................................................. ผู้ตรวจสอบ
(นายศักดิ์ชาย สามลปาน)
ผู้อานวยการกองช่าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ เทศบาลตาบลปากแพรก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ประเภทงาน : ก่อสร้างผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต บริเวณหมู่บา้ นจิรกาญจน์ซอย 1 เชื่อมซอย 2 หมู่ที่ 7 ตาบลปากแพรก
ของหน่วยงาน : เทศบาลตาบลปากแพรก
สถานที่กอ่ สร้าง : บริเวณหมู่บา้ นจิรกาญจน์ซอย 1 เชื่อมซอย 2 หมู่ที่ 7 ตาบลปากแพรก
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : กองช่าง เทศบาลตาบลปากแพรก
แบบเลขที่ : ท.3/2560
ประมาณราคาตามแบบ : ปร.4 จานวน 1 หน้า
ลาดับ

ประมาณการเมื่อ วันที่ 5 มิถนุ ายน 2560

รายการ

รวม

Factor F

รวมเงิน

ค่างานต้นทุน

งานทาง

ค่าก่อสร้าง

(บาท)
1 ก่อสร้างผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต หนา 0.05 m.

สรุป
(ตัวอักษร)

590,797.55

หมายเหตุ

เป็นราคากลาง
1.3624

804,902.58 เงินจ่ายล่วงหน้า 0%

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน

804,902.58

คิดเป็นเงินประมาณ

555,800.00

ดอกเบี้ยเงินกู้

6%

ภาษี

7%

ประกันผลงาน

0%

บาท

ห้าแสนห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน

ลงชื่อ .......................................................... ประธานกรรมการ ............................................................................................
ลงชื่อ
กรรมการ
( นายศักดิ์ชาย สามลปาน )
ลงชื่อ .......................................................... กรรมการ

( นายเฉลิมพล แจ้งตระกูล )
............................................................................................
ลงชื่อ
กรรมการ

( นายสยาม วงศ์ประเสริฐ )
ลงชื่อ .......................................................... กรรมการ/ เลขานุการ
( นางศศิธร ตั้งกสิกจิ )

( นางศิริพร ใจดี )

