
 
       ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้ง 

เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างประเภทถนน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556    

……………………………….. 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้ง  อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี  มีความประสงค์ 

จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง  ประเภทถนน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556 โดย           

จ่ายขาดเงินสะสม  โครงการลําดับที่ 1 – 3  ดังนี้ 

1.  จ่ายขาดเงินสะสม  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจ่าหลับ  ระยะทาง   

205.00  เมตร   ผิวจราจรกว้าง  3.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า        

615  ตารางเมตร  พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉล่ียข้างละ 0.25  เมตร  (รายละเอียดตามแบบแปลน

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้งกําหนด)  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จํานวน 1 ป้าย บริเวณ    

หมู่ที่ 1 ตําบลท่าแร้ง ฯ  ราคากลางงานก่อสร้าง  291,000.00 บาท  (-สองแสนเก้าหมื่นหน่ึงพัน    

บาทถ้วน-) เงินงบประมาณที่มี  290,000.00  บาท  (-สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน-) 

2.  จ่ายขาดเงินสะสม  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสมุนไพร  

ระยะทาง  230.00  เมตร   ผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อย

กว่า  920  ตารางเมตร  พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉล่ียข้างละ  0.25  เมตร  (รายละเอียดตามแบบแปลน

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้งกําหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย บริเวณหมู่ที่ 

5 ตําบลท่าแร้ง ฯ ราคากลางงานก่อสร้าง 428,000.00 บาท  (-สี่แสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)  

3.  จ่ายขาดเงินสะสม  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมิยาซาวา –  

บ้านผู้ช่วยดีน   ระยะทาง 70.00 เมตร  ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร  หนา 0.15  เมตร หรือมีพ้ืนที่         

ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  210 ตารางเมตร  พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉล่ียข้างละ 0.25  เมตร (รายละเอียด

ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้งกําหนด)  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน       

1 ป้าย  บริเวณ  หมู่ที่  7 ตําบลท่าแร้ง ฯ ราคากลางงานก่อสร้าง  106,000.00 บาท (-หน่ึงแสนหกพัน     

บาทถ้วน-) เงินงบประมาณที่มี  105,000.00  บาท  (-หน่ึงแสนห้าพันบาทถ้วน-) 

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมัสยิดซีรอยุดดีน  ระยะทาง        

135.00  เมตร  กว้าง  3.50  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือปริมาตรผิวการจราจรไม่น้อยกว่า            

472.50  ตารางเมตร  พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ  0.25  เมตร  (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ

บริหารส่วนตําบลท่าแร้งกําหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จํานวน 1 ป้าย บริเวณหมู่ที่ 2    

ตําบลท่าแร้ง ฯ  ราคากลางงานก่อสร้าง  226,000.00  บาท  (-สองแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน-) 

/  ผู้มีสิทธิเสนอราคา... 
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5.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไร่ผัก  ระยะทาง 200.00 เมตร  กว้าง  

4.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือปริมาตรผิวการจราจรไม่น้อยกว่า  800  ตารางเมตร  พร้อมลงหิน

คลุกไหล่ทางข้างละ  0.25  เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้งกําหนด) 

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จํานวน  1 ป้าย  บริเวณหมู่ที่  5  ตําบลท่าแร้ง ฯ ราคากลางงาน

ก่อสร้าง  374,000.00  บาท  (-สามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน-) 

6.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผู้ช่วยดีน  ระยะทาง 150.00 เมตร  

กว้าง  3.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือปริมาตรผิวการจราจรไม่น้อยกว่า  450 ตารางเมตร  พร้อม

ลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ  0.25  เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้ง

กําหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จํานวน  1 ป้าย  บริเวณหมู่ที่  7  ตําบลท่าแร้ง ฯ ราคากลาง

งานก่อสร้าง  216,000.00  บาท  (-สองแสนหน่ึงหมื่นหกพันบาทถ้วน-) 
 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

1.  เปน็นิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  ที่มีอาชีพรบัจ้างทํางานที่สอบราคาดังกล่าว 

                      2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนช่ือเป็นผู้ท้ิงงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วย            

การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 

   3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การ 

บริหารส่วนตําบลท่าแร้ง ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน

ราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 

  4.  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบห้า (35 %)  

ของราคากลาง  

  กําหนดวันดูสถานที่ก่อสร้าง  ในวันที่   2  เมษายน  2556  ระหว่างเวลา   10.00 น. –  

12.00 น.  ณ บริเวณที่ก่อสร้าง โดยให้มาพร้อมเพรียงกัน ณ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้ง และกําหนด

รับฟังคําช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน เวลา  13.00 น. เป็นต้นไป   

กําหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่  25  มีนาคม  2556  ถึงวันที่  10  เมษายน 

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

สําหรับในวันท่ี  4  เมษายน  2556  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ให้ยื่น          

ซองสอบราคา ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซ้ือหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล            

ระดับอําเภอ (ที่ว่าการอําเภอบ้านแหลมช้ัน 2) อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี   

        กําหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่  11 เมษายน  2556  ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป  

ตามลําดับโครงการ  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซ้ือหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับ

อําเภอ (ที่ว่าการอําเภอบ้านแหลมช้ัน 2) อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี   

/ ผู้สนใจติดต่อ... 
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ผู้สนใจติดต่อขอรับ / ซ้ือเอกสารสอบราคาจ้างในราคาชุดละ (โครงการละ) 300.00 บาท                

(-สามร้อยบาทถ้วน-)   

โดยซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้ง  ระหว่างวันที่ 

25  มีนาคม  2556  ถึง วัน ท่ี   10  เมษายน   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  25  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2556                        

 

นายเสน่ห์  แก้วระยบั 

 

(นายเสน่ห ์ แก้วระยบั) 

                                          นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้ง 
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