
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม-วางท่อระบายน้ า ภายในต าบลหาดขาม  
 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมารายละเอียดดังนี้ 
  1.จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมฝายบ้านหนองเกด-บ้านท่าตักน้ า หมู่ที่ 1 และหมู่ท่ี 10 ท าการลงหิน
ใหญ่ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 59.00 เมตร หนา 1.50 เมตร หรือใช้จ านวนหินใหญ่ไม่น้อยกว่า 442.50 ลูกบาศก์
เมตร ตามรายละเอียดการปรับปรุงซ่อมแซมขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม พร้อมป้ายโครงการ ราคากลางของ
งานก่อสร้าง 372,000.- บาท (-สามแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน-)      
  2. จ้างเหมาวางท่อระบายน้ า สายซอยตาวิน หมู่ที่ 4 วางท่อระบายน้ า ขนาด Ø0.80 เมตร ยาว 
50.00 เมตร พร้อมฝังกลบ ตามรายละเอียดการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม ราคากลางของงาน
ก่อสร้าง 67,000.-บาท (-หกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)        
  3.จ้างเหมาฝังท่อระบายน้ า สายซอยอีสานพัฒนา 1 หมู่ที่ 4 ตามรายละเอียดการก่อสร้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม ราคากลางของงานก่อสร้าง 12,300.-บาท (-หนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน-) 

4.จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ า  สายรอบหมู่บ้านโป่งกะสัง  จุดที่ 1  หมู่ที่ 4  ตาม 
รายละเอียดการปรับปรุงและซ่อมแซมขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม ราคากลางของงานก่อสร้าง 40,900.-
บาท (-สี่หมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน-)           
  5.จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ า สายซอย 2 หมู่ที่ 9 ตามรายละเอียดการปรับปรุง
ซ่อมแซมขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม ราคากลางของงานก่อสร้าง 40,400.-บาท (-สี่หมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน-) 

ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาจ้างเหมาครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น     532,600.-     บาท          (- 
ห้าแสนสามหม่ืนสองพันหกร้อยบาทถ้วน - ) 

 
ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อย                   

กว่า      -     บาท  
  โครงการที่ 1 ในวงเงินไม่น้อยกว่า 186,000.- บาท 

โครงการที่ 2 ในวงเงินไม่น้อยกว่า 33,500.- บาท 
โครงการที่ 3 ในวงเงินไม่น้อยกว่า 6,150.- บาท 
โครงการที่ 4 ในวงเงินไม่น้อยกว่า 20,450.- บาท 
โครงการที่ 5 ในวงเงินไม่น้อยกว่า 20,200.- บาท 
 

/2.ไม่เป็น..... 
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2. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มครองกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ

ราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลหาด

ขาม ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบ
ราคาจ้างครั้งนี้ 

5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล ณ 
วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้าง
ครั้งนี้ 

ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่  14 มกราคม 2557    ระหว่างเวลา    09.00    น. ถึง  12.00     น.  
ณ  บริเวณปรับปรุงและซ่อมแซมภายในต า บลหาดขาม    และก าหนดรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมใน               
วันที่     14  มกราคม  2557     เวลา  13.00  น. เป็นต้นไป ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม   . 

 ก าหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่    26 ธันวาคม  2556       ถึงวันที่    15 มกราคม 2557        .  
ระหว่างเวลา       08.30        น. ถึง    16.30      น. ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม  อ าเภอกุยบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   

 
และก าหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่    16 มกราคม 2557     ตั้งแต่เวลา   10.00   น. เป็นต้นไป      ณ   

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ อบต.ระดับอ าเภอ ณ ที่ว่าการอ าเภอกุย บุรี ศาลาประชาคม  .(ชั้นที่ 
2)                           .  

ผู้สนใจติดต่อขอรับ  /  ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุด -      บาท  
   โครงการที่ 1 เอกสารสอบราคาชุดละ 700.- บาท 

โครงการที่ 2 เอกสารสอบราคาชุดละ 200.- บาท 
โครงการที่ 3 เอกสารสอบราคาชุดละ 200.- บาท 
โครงการที่ 4 เอกสารสอบราคาชุดละ 200.- บาท 
โครงการที่ 5 เอกสารสอบราคาชุดละ 200.- บาท 

ได้ที ่  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม  อ าเภอกุยบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   ระหว่าง . 
วันที่  26 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่  15 มกราคม 2557  ตั้งแต่เวลา 08.30 น.ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียด
ได้ที่เว็บไซต์ www.hadkham.go   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   0-3282-2269            . 
0-3282-2270   ในวันและเวลาราชการ 

ประกาศ ณ วันที่    26     เดือน     ธันวาคม     พ.ศ.    2556        . 
 

-นายบุญรอด  เขียวเพชร- 
( นายบุญรอด   เขียวเพชร ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 

http://www.hadkham.go/


 


