
 
 
 

ประกาศ  เทศบาลเมืองบ้านไผ ่
เรื่อง   สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน ้า  ถนนโพธิ์ชัยมิตรภาพ  ซอย  1 

 
   เทศบาลเมืองบ้านไผ่มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้้า ถนนโพธิ์ชัย

มิตรภาพ  ซอย  1   โดยท้าการก่อสร้างท่อระบายน้้า ค.ส.ล. ถนนโพธิ์ชัย มิตรภาพ ซอย 1 โดยเริ่ม
จากถนนโพธิ์ชัยมิตรภาพไปทางทิศใต้  ท่อระบายน้้า ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.40 เมตร บ่อพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 10.00 เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพักท้ังสอง
ข้างยาวประมาณ 476.00 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก้าหนด 

 
         ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น   982,000.- บาท  

(เก้าแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
 

          ผูมี้สทิธิเสนอราคาจะตอ้งมีคุณสมบตั ิ  ดังต่อไปนี้  
         ๑. เป็น นิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภท

เดียวกัน   ในวงเงินสัญญาเดียวไม่น้อยกว่า  392,800.-  บาท 
          ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
         ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่

รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค้าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
         ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 
                    5. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญ 
                    6. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นผู้เสนอราคากับเทศบาลเมืองบ้านไผ่ต้องลงทะเบียนใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
                    7. ผู้เสนอราคาที่ได้เป็นคู่สัญญากับเทศบาลเมืองบ้านไผ่ต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงิน
ฝากธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงิน
สดก็ได้ 
 

         ก้าหนดยื่นซองสอบราคาในวันที ่ 1  สิงหาคม  ๒๕๕9  ถึงวันที่  17  สิงหาคม   
2559   โดยวันที่  1  สิงหาคม  ๒๕๕9  ถึงวันที่   16  สิงหาคม   2559    ยื่นซองสอบราคา  ณ 
งานพัสดุ ฯ กองคลัง   เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ในวันและเวลาราชการ  และในวันที่  17  สิงหาคม  
๒๕๕9  ยื่นซองสอบราคา  ณ  ศูนย์ข้อมูลจัดซื อจัดจ้างระดับอ้าเภอ  (ห้องท้องถิ่นอ้าเภอ  อาคาร
ที่ว่าการอ้าเภอชั น ๒)  ที่ว่าการอ้าเภอบ้านไผ่   จังหวัดขอนแก่น   ตั งแต่เวลา  08.3๐  น. – เวลา  
๑๖.3๐ น. และก้าหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  18 สิงหาคม  ๒๕๕9 ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น. 
เป็นต้นไป 



 
 
ผู้สนใจติดต่อขอซ้ือเอกสารสอบราคาจ้าง  ได้ที ่ งานพัสดุ ฯ กองคลัง  เทศบาลเมืองบ้านไผ่  

อ้าเภอบ้านไผ่   จังหวัดขอนแก่น  ในราคาชุดละ   1,0๐๐.- บาท   (หนึ่งพันบาทถ้วน)    ในวันที่  1  
สิงหาคม  ๒๕๕9  ถึงวันที่  16 สิงหาคม  2559   ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียด  ได้ที่
เว็บไซต์  www.banphaicity.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   ๐ – ๔๓๒๗ - ๒๖๔๒  
ต่อ  ๕๑  ในวันและเวลาราชการ                                                                                                           

 
ประกาศ   ณ  วันที่   1  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕9 
 
 

 
(นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์) 

รองนายกเทศมนตรี  ปฏิบัติราชการแทน 
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 

- ๒ - 

http://www.banphaicity.go.th/








     



แบบ ปร. 4 หน้าที ่1 จาก 2

รายละเอียดโครงการก่อสร้าง

จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงนิ ราคาต่อหน่วย จ านวนเงนิ

กลุ่มงานที ่1 งานวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร
268.45        ลบ.ม. -             -             99.00          26,576.55    26,576.55
413.00        เมตร 360.08        148,713.04   140.00        57,820.00    206,533.04
20.32          ลบ.ม. 451.71        9,178.75      -             -             9,178.75
46.26          ลบ.ม. 1,822.43      84,305.61    306.00        14,155.56    98,461.17

กลุ่มงานที ่2 งานบ่อพัก คสล. ขนาด 1.30 ม. x 0.82 ม.(ส าหรับท่อ 0.40 ม.)
32.40          ลบ.ม. 1,915.89      62,074.84    306.00        9,914.40      71,989.24

2,080.08      กก. 16.83          35,007.75    4.10            8,528.33      43,536.07
58.32          กก. 53.74          3,134.12      -             -             3,134.12

182.95        ตร.ม. 192.00        35,126.40    133.00        24,332.35    59,458.75
เหล็กฉาก ขนาด 75 x 75 x 3 มม. ยาว 6 เมตร 1,566.00      กก. 22.00          34,452.00    -             -             34,452.00

59.40          ลบ.ม. -             -             99.00          5,880.60      5,880.60
2.86            ลบ.ม. 1,822.43      5,212.15      306.00        875.16        6,087.31
3.43            ลบ.ม. 451.71        1,549.37      -             -             1,549.37

62.21          ตร.ม. 35.00          2,177.35      38.00          2,363.98      4,541.33
กลุ่มงานที ่3 งานรางวี คสล. ขนาด 0.82 ม. x 0.15 ม.

50.80          ลบ.ม. 1,915.89      97,327.21    306.00        15,544.80    112,872.01
3,418.81      กก. 16.83          57,538.57    4.10            14,017.12    71,555.69

413.00        เมตร -             -             20.60          8,507.80      8,507.80

ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดราคากลาง เลขที ่546/2559 ลงวนัที ่8 กรกฎาคม 2559

คอนกรีตหยาบ

ทรายหยาบ

ทาสีกันสนิม

คอนกรีตผสมเสร็จ  รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.

เหล็กเสริม RB 9mm

ค่าแบบเหล็ก

คอนกรีตหยาบ 

คอนกรีตผสมเสร็จ  รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.

เหล็กเสริม RB 9mm.

ลวดผูกเหล็ก

 ไม้แบบ ใช้ 4 คร้ัง

ขุดดินและปรับพืน้

ทรายหยาบ

หมายเหตุ

ส่วนที ่1 ค่างานต้นทุน 

ค่าขุดดิน

ค่าท่อ คสล. ชัน้ 3

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน  รวมค่าวัสดุ  และ

ค่าแรงงาน

สถานทีก่่อสร้าง ขอนแก่น

รายการปริมาณงานและราคากลาง
ราคากลางโครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ า ถนนโพธิ์ชัยมิตรภาพ  ซอย 1

เพือ่จ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างท่อระบายน้ า ถนนโพธิ์ชัยมิตรภาพ  ซอย 1  โดยท าการก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ถนนโพธิ์ชัย มิตรภาพ ซอย 1 โดยเร่ิมจากถนนโพธิ์ชัยมิตรภาพ
ไปทางทิศใต้  ท่อระบายน้ า ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร บ่อพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 10.00 เมตร พร้อมรางว ีค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพักทัง้สองข้างยาวประมาณ 476.00 เมตร  รายละเอียดตาม
แบบแปลนทีเ่ทศบาลก าหนด 

ลงชือ่...........................................................



แบบ ปร. 4 หน้าที ่2 จาก 2
20.32          ลบ.ม. 451.71        9,178.75      -             -             9,178.75

773,492.54

ทรายหยาบ

ลงชือ่...........................................................
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