
 

 

 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 

เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนภายในต าบลหาดขาม 

************************ 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมารายละเอียดดังนี้ 
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเอกชัย ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 5.00 

เมตร ยาว 85.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกท้ังสองข้าง กว้าง 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หรือเนื้อที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า  425.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดการก่อสร้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม   พร้อมป้ายโครงการ ราคากลางของการก่อสร้าง 290,000.-บาท.(-สอง
แสนเก้าหม่ืนบาทถ้วน-)    

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยตาบัว  หมู่ที่ 4 ผิวจราจรกว้าง 3. 50 เมตร ยาว 
315.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกท้ังสองข้าง กว้าง 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม
ปรับเกลี่ยเรียบ หรือเนื้อท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,102.50 ตารางเมตร ตามรายละเอียดการก่อสร้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม  พร้อมป้ายโครงการ  ราคากลางของการก่อสร้าง 676,000.-บาท (-หก
แสนเจ็ดหม่ืนหกพันบาทถ้วน-)   

3. โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 3 หมู่ที่ 7  ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกท้ังสองข้าง กว้าง 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม
ปรับเกลี่ยเรียบ หรือเนื้อท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,500.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดการก่อสร้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม พร้อมป้ายโครงการ ราคากลางของการก่อสร้าง  1,468,000.- (-หนึ่งล้าน
สี่แสนหกหม่ืนแปดพันบาทถ้วน-) 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างที่สอบราคาจ้างซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 

โครงการที่ 1 เป็นเงิน  145,000.- บาท 
โครงการที่ 2 เป็นเงิน   338,000.- บาท 
โครงการที่ 3 เป็นเงิน  734,000.- บาท 

2. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มครองกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้

เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น      
4.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วน

ต าบลหาดขาม ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 

5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วน
ต าบล ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 
 

/ก าหนดดูสถานที่........ 
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 ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่  22 มีนาคม 2559   ระหว่างเวลา  09.00 น. ถึง  12.00     น.  
ณ   บริเวณสถานที่ก่อสร้างโครงการถนนภายในต าบลหาดขาม     และก าหนดรับฟังค าชี้แจงรายละเอียด
เพ่ิมเติม ในวันที่  22 มีนาคม  255 9 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหาด
ขาม   
เอกสารเสนอพร้อมกับซองเสนอราคาด้วย ส าหรับกรณียื่นซองเสนอราคาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนจะถือวัน
และเวลา ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขามลงรับจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง    

ก าหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่   8 มีนาคม   2559  ถึงวันที่   23 มีนาคม  2559         .
ระหว่างเวลา      08.30        น. ถึง    16.30      น. ในวันเวลาราชการ ได้ท่ีท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลหาดขาม หรือส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนก่อนวันเปิดซอง โดยให้ส่งหลักฐานเอกสารต่างๆ พร้อมจัดท าบัญชี
รายการ 

และก าหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่   24   มีนาคม  255 9     ตั้งแต่เวลา       10.00          น. 
เป็นต้นไป ณ    ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ อบต.ระดับอ าเภอ   ณ   ที่ว่าการอ าเภอกุย
บุรี  

ผู้สนใจติดต่อขอรับ  /  ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ             -                          บาท  
โครงการที่ 1 เป็นเงิน   600  บาท 

  โครงการที่ 2 เป็นเงิน  1,300  บาท 
โครงการที่ 3 เป็นเงิน  3 .000  บาท 

 
ได้ที่  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม      ระหว่างวันที่   8   มีนาคม   2559      ถึงวันที่         
 23 มีนาคม  2559   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข     0-3282-2269,0-3282-2271      ในวัน  และ
เวลาราชการ 
 

ประกาศ ณ วันที่     8       เดือน     มีนาคม    พ.ศ.    2559       . 
 
 
 

(ลงชื่อ)                                                                     . 
( นายบุญรอด   เขียวเพชร  ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


