
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จ านวน 3 โครงการ   
 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา  โครงการ ก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต จ านวน 3 โครงการ มีรายละเอียดดังนี้          . 
  โครงการ 1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พุบอน-ย่านซื่อ หมู่ที่ 8 
และหมู่ท่ี 9 ต าบลหาดขาม พื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 326.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ
แปลนที่ก าหนด พร้อมป้ายโครงการ               .
   ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาจ้างเหมาครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น  133 ,600. 00  บาท             
(- หนึ่งแสนสามหม่ืนสามพันหกร้อยบาทถ้วน - ) 
  โครงการ 2.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้านรวมไทย 
หมู่ที่ 7 ต าบลหาดขาม  พ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 642.00 ตารางมตร รายละอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน
ที่ก าหนด พร้อมป้ายโครงการ             .  
   ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาจ้างเหมาครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น  260 ,200. 00  บาท               
(- สองแสนหกหม่ืนสองร้อยบาทถ้วน - ) 
  โครงการ 3.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายเขื่อนยางชุม-
บ้านรวมไทย ช่วง กม. 0+930 ถึง กม. 1+350 หมู่ที่ 6 และหมู่ท่ี 7  กว้าง 6.00 เมตร ยาว 420.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร พร้อมไหล่ทาง กว้างข้างละ 1.00 เมตร หรือพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 3,360.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ก าหนด พร้อมป้ายโครงการ     .  
 ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาจ้างเหมาครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น      1,385,000.00     บาท          
(- หนึ่งล้านสามแสนแปดหม่ืนห้าพันบาทถ้วน - ) 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อย                   

กว่า       -      บาท  
  โครงการที่ 1 ในวงเงินไม่น้อยกว่า  66,800.00 บาท 
  โครงการที่ 2 ในวงเงินไม่น้อยกว่า  130,100.00 บาท 

โครงการที่ 3 ในวงเงินไม่น้อยกว่า  692,500.00 บาท 
2. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มครองกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ

ราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
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4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลหาด
ขาม ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ
สอบราคาจ้างครั้งนี้ 

5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล ณ 
วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคา
จ้างครั้งนี้ 

ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่  13 กันยายน  2556    ระหว่างเวลา    09.00    น. ถึง  12.00     น.  
ณ  บริเวณสถานที่ก่อสร้าง ภายในต าบลหาดขาม    และก าหนดรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมใน               
วันที่     13  กันยายน  2556     เวลา  13.00  น. เป็นต้นไป ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม   . 

 ก าหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่    30 สิงหาคม 2556   ถึงวันที่    16  กันยายน  2556        .  
ระหว่างเวลา       08.30        น. ถึง    16.30      น. ในวันและเวลาราชการ  ได้ที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลหาดขามหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก่อนวันเปิดซอง โดยให้ส่งหลักฐานเอกสารต่างๆ พร้อมจัดท าบัญชี
รายการเอกสารเสนอพร้อมกับซองเสนอราคาด้วย ส าหรับกรณียื่นซองเสนอราคาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนจะถือ
วันและเวลา ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขามลงรับจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง  

และก าหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่    17 กันยายน 2556    ตั้งแต่เวลา    10.00   น. เป็นต้นไป      
ณ   ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ อบต.ระดับอ าเภอ ณ ที่ว่าการอ าเภอกุย บุรี ศาลาประชาคม  .
(ชั้นที่ 2)                           .  

ผู้สนใจติดต่อขอรับ  /  ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ      -      บาท 

 โครงการที่ 1 เอกสารสอบราคาชุดละ  300.00 บาท 
โครงการที่ 2 เอกสารสอบราคาชุดละ 600.00 บาท 
โครงการที่ 3 เอกสารสอบราคาชุดละ 3,000.00 บาท 

ได้ที่  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม  ระหว่าง วันที่  30  สิงหาคม 2556  ถึงวันที่  16 กันยายน 
2556  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-3282-2269 , 0-3282-2270  www.hadkham.go.th  ในวัน
และเวลาราชการ 

 

ประกาศ ณ วันที่    30     เดือน     สิงหาคม     พ.ศ.    2556        . 
 
 

-บุญรอด เขียวเพชร- 
( นายบุญรอด   เขียวเพชร ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 
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