ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลสระสี่มุม
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอีย ดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจั ดซื้อ จัดจ้ าง
***************************************
ด้วยองค์ก ารบริหารส่ว นตาบลสระสี่ มุม อาเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม จะด าเนิน การ
จัดซื้อจัดจ้ าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต สายบริ เวณบ้านนางสาวนงนุช แสงวิเชียร ถึ ง
ไร่นายภรากร ทิพยวิมล บ้านหนองพงใหญ่ หมู่ที่ 11
- ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติก คอนกรีต สายบริเ วณบ้ านนางสาวนงนุช แสงวิเชี ยร ถึงไร่
นายภรากร ทิพยวิ มล บ้ านหนองพงใหญ่ หมู่ที่ 11 ต าบลสระสี่มุม อาเภอกาแพงแสน จัง หวัดนครปฐม โดย
ทาการก่อสร้ างเชื่อ มต่อจากของเดิม ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือรวม
พื้น ที่ผิ วจราจรไม่ น้ อยกว่ า 650 ตารางเมตร ไม่ มีไ หล่ ทาง พร้อ มตี เส้ นจ ราจร ติด ตั้ง ป้า ยประชาสั มพั น ธ์
โครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตาบลสระสี่มุมกาหนด
เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติเ ป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ว ยการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุ จ ริต พ.ศ. 2552 แก้ ไ ขเพิ่ มเติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2554 มาตรา 103/7 วรรคหนึ่ ง
ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการจัดทาข้อมู ลรายละเอี ยดค่าใช้จ่ ายเกี่ยวกับ การจัดซื้อ จัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลาง
และการคานวณราคากลางไว้ในระบบข้ อมู ลทางอิเ ล็กทรอนิ กส์ เพื่ อให้ ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูไ ด้ ดั งนั้ น
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลสระสี่ มุม จึ ง ขอเปิ ด เผยข้ อ มู ล รายละเอี ย ดค่ า ใช้ จ่ า ยเกี่ย วกั บ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
ราคากลาง การคานวณราคากลาง รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการค่าใช้ จ่ายและราคากลางแนบท้า ย
ประกาศนี้
จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

( นายภูริ เนตรสุวรรณ )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสระสี่มุม

ตาราง ปปช.01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบริเวณบ้านนางสาวนงนุช แสงวิเชียร ถึงไร่
นายภรากร ทิพยวิมล บ้านหนองพงใหญ่ หมู่ที่ 11
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลสระสี่มุม
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 254,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป
- ก่อสร้า งถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต สายบริเวณบ้านนางสาวนงนุช แสงวิเชีย ร ถึงไร่ นายภรา
กร ทิ พยวิมล บ้ านหนองพงใหญ่ หมู่ ที่ 11 ตาบลสระสี่มุม อาเภอกาแพงแสน จั งหวัด นครปฐม โดยท าการ
ก่อสร้ างเชื่ อมต่ อจากของเดิม ถนนกว้า ง 5.00 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.05 เมตร หรื อรวมพื้น ที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 650 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมตี เส้นจราจร ติดตั้ง ป้ายประชาสัมพัน ธ์โครงการ
1 ป้าย รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตาบลสระสี่มุมกาหนด
4. ราคากลางคานวณ ณ วันที่ 25 มกราคม 2561 เป็นเงิน 254,000 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
6. รายชื่อคณะกรรมการกาหนดราคากลาง
6.1 นายศุภชัย วงษ์เสถียร
6.2 นายวรชาติ แสงกล้า
6.3 นายสุริยัน เจือบุญ

