
 
       ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้ง 

เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างประเภทถนน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556    

……………………………….. 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้ง  อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี  มีความประสงค์ 

จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ประเภทถนน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556  ดังนี้ 

1.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจ่าหลับ  ระยะทาง  150.00  เมตร   

กว้าง  3.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร  หรือปริมาตรพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า  450.00  ตารางเมตร พร้อม

ลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ  0.25  เมตร  (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้ง

กําหนด ) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน  1 ป้าย  บริเวณหมู่ที่ 1  ตําบลท่าแร้ง ฯ กําหนดราคา

กลางงานก่อสร้างจํานวน  220,000.00 บาท (-สองแสนสองหม่ืนบาทถ้วน-) เงินงบประมาณ       

ที่มีอยู่  219,000.00  บาท (-สองแสนหน่ึงหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) 

2.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าโรงเรียนบ้านคลองมอญ  

ระยะทาง  100.00  เมตร กว้าง  4.00 เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือปริมาตรพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 

400.00 ตารางเมตร  พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ  0.25  เมตร  (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ

บริหารส่วนตําบลท่าแร้งกําหนด)  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน  1 ป้าย บริเวณหมู่ที่ 3 ตําบล

ท่าแร้ง ฯ กําหนดราคากลางงานก่อสร้างจํานวน 196,000.00 บาท  (-หน่ึงแสนเก้าหม่ืนหกพัน   

บาทถ้วน-) เงินงบประมาณที่มีอยู่  195,000.00  บาท  (-หน่ึงแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)   

3.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างตลาดกลางท่าแร้ง   ระยะทาง    

105.00 เมตร  กว้าง  3.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร   หรือปริมาตรพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า           

315.00 ตารางเมตร  พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.25  เมตร  (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ

บริหารส่วนตําบลท่าแร้งกําหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน  1  ป้าย บริเวณหมู่ที่  4 ตําบล

ท่าแร้ง ฯ  กําหนดราคากลางงานก่อสร้างจํานวน  157,000.00 บาท (-หน่ึงแสนห้าหมื่นเจ็ดพัน   

บาทถ้วน-)  

4.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเหมืองเจ็ก  ระยะทาง  150.00  เมตร   

กว้าง  3.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือปริมาตรผิวจราจรไม่น้อยกว่า  450.00  ตารางเมตร  พร้อม

ลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ  0.25  เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้ง

กําหนด)   พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน  1  ป้าย  บริเวณหมู่ที่  6  ตําบลท่าแร้ง ฯ  กําหนด

ราคากลางงานก่อสร้างจํานวน  220,000.00  บาท  (-สองแสนสองหม่ืนบาทถ้วน-) เงิน

งบประมาณที่มีอยู่  219,000.00  บาท  (-สองแสนหน่ึงหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) 

/  ผู้มีสิทธิเสนอราคา... 
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ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

1.  เปน็นิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  ที่มีอาชีพรบัจ้างทํางานที่สอบราคาดังกล่าว 

                      2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนช่ือเป็นผู้ท้ิงงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วย            

การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 

   3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การ 

บริหารส่วนตําบลท่าแร้ง ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน

ราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 

  4.  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบห้า (35 %)  

ของราคากลาง  

  กําหนดวันดูสถานที่ ก่อสร้าง   ในวันที่  20 กุมภาพันธ์   2556  ระหว่าง เวลา                

10.00 น. – 12.00 น.  ณ บริเวณที่ก่อสร้าง โดยให้มาพร้อมเพรียงกัน ณ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้ง 

และกําหนดรับฟังคําช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน เวลา  13.00 น. เป็นต้นไป   

กําหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่  12  กุมภาพันธ์  2556  ถึงวันที่  27 กุมภาพันธ์   

2556   ระหว่างเวลา  08.30 น. – 16.30 น. ณ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้ง 

สําหรับในวันท่ี  22  กุมภาพันธ์  2556  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ให้ยื่น          

ซองสอบราคา ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซ้ือหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล            

ระดับอําเภอ (ที่ว่าการอําเภอบ้านแหลมช้ัน 2) อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี   

        กําหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่  28  กุมภาพันธ์  2556  ตั้งแต่เวลา   10.00 น. 

เป็นต้นไป  ตามลําดับโครงการ  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซ้ือหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วน

ตําบลระดับอําเภอ (ที่ว่าการอําเภอบ้านแหลมช้ัน 2) อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี   

ผู้สนใจติดต่อขอรับ / ซ้ือเอกสารสอบราคาจ้างในราคาชุดละ (โครงการละ) 300.00 บาท                

(-สามร้อยบาทถ้วน-)   

โดยซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้ง  ระหว่างวันที่ 

12 กุมภาพันธ์ 2556  ถึงวันที่  27  กุมภาพันธ์  2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข                

0 -3 2 7 8 -2 0 9 7 ใ น วั น แ ล ะ เ ว ล า ร า ช ก า ร  แ ล ะ ส า ม า ร ถ ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด ไ ด้ ท า ง เ ว็ บ

ไซด์  www.gprocurement.go.th สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม และ/หรือข้อสงวนสิทธิตาม

เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคานี้                         

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ   ณ  วันที่  12  เดือน  กมุภาพันธ์  พ.ศ.  2556                        

เสน่ห์  แก้วระยับ 

(นายเสน่ห ์ แก้วระยบั) 

                                          นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้ง 

http://www./


 


