
 

 

 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง 

เรื่อง    สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ท่ี 3 และหมู่ท่ี 10  
โครงการขุดลอกฝายป่าบัว หมูท่ี 7 และโครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคสล.หมู่ท่ี 8 

จํานวน  4  โครงการ 
**************************** 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง อําเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา  มีความประสงค์จะสอบ
ราคาจ้างเหมา  ตามโครงการ  ดังนี้       

1.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยยาง หมู่ท่ี 3     ขนาดผิวจราจรกว้าง  5.00  
เมตร  ยาว  120.00  เมตร หนา 0.15  เมตร หรือมีพ้ืนท่ีดําเนินการรวมไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร   ไหล่
ทางดินถมข้างละ 0.50 เมตร  พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน   1   ป้าย  รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางกําหนด  

ราคากลาง 351,900.-  บาท   ( -สามแสนห้าหม่ืนหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน- ) 

2. โครงการขุดลอกฝายป่าบัว หมู่ท่ี 7     ขนาดกว้าง  45.00  เมตร  ยาว  150.00  เมตร ลึก
เฉลี่ย 1.00  เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดรวมกันไม่น้อยกว่า 6,275.00 ลูกบาศก์เมตร   ลงท่อ คสล.ศก. 0.80 เมตร 
จํานวน 2 แถว  รวม 16.00 ท่อน  พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน   1   ป้าย  รายละเอียดตาม
แบบแปลนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางกําหนด  

ราคากลาง 316,800.-  บาท   ( -สามแสนหนึ่งหม่ืนหกพันแปดร้อยบาทถ้วน- ) 

3.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน  หมู่ท่ี 8  บ้านบุไทย     ขนาดกว้าง  
0.45  เมตร  ยาว  198.00  เมตร ลึก 0.15  เมตร   ลงท่อ คสล.ศก. 0.20 เมตร จํานวน 3 จุด  รวม 15.00 
ท่อน ลงท่อ คสล.ศก. 0.30 เมตร จํานวน 1 จุด  รวม  7.00 ท่อน  พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน   
1   ป้าย  รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางกําหนด  

ราคากลาง  171,700.-  บาท   ( -หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน- ) 

4. ก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 10 บ้านสระไผ่ – บ้านบุไทย    ขนาดผิว
จราจรกว้าง  5.00  เมตร  ยาว  80.00  เมตร หนา 0.15  เมตร หรือมีพ้ืนท่ีดําเนินการรวมไม่น้อยกว่า 400.00 
ตารางเมตร     พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน   1   ป้าย  รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีองค์การ
บริหารส่วนตําบลห้วยยางกําหนด  

ราคากลาง 236,900.-  บาท   ( -สองแสนสามหม่ืนหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน- ) 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ท่ีมีอาชีพรับจ้างทํางานท่ีสอบราคาดังกล่าว 
 2. ไม่เป็นผู้ท่ีถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ท้ิงงานของทางราชการ รัฐวสิาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถ่ินใน ขณะท่ียื่นซองสอบราคา 
 3.  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินตามโครงการ ดังนี้ 

    -  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   หมู่ท่ี 3     ( ในวงเงินไม่น้อยกว่า 175,950.- บาท ) 
               - โครงการขุดลอกฝายป่าบัว หมู่ท่ี 7     ( ในวงเงินไม่น้อยกว่า 158,400 .- บาท ) 

     
 
 



 
 
 -  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่ท่ี8 (ในวงเงินไม่น้อยกว่า 85,850 .- บาท ) 
 -  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   หมู่ท่ี 10   ( ในวงเงินไม่น้อยกว่า 118,450.- บาท ) 
4.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน  ท่ีเข้าเสนอราคา  ให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบล

ห้วยยาง   ณ    วันประกาศสอบราคา    หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 
 5.  การซ้ือและยื่นเอกสารสอบราคา  ถ้ามีการมอบอํานาจให้นําสําเนาทะเบียนบ้านและสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ    ลงลายมือชื่อกํากับแนบมาพร้อมหนังสือมอบอํานาจ   ติดอากร
แสตมป์  ตามอัตราท่ีทางราชการกําหนด 

กําหนดดูสถานท่ีก่อสร้าง  ให้ผู้ซ้ือหรือผู้ขอรับแบบและรายการ  ไปดูสถานท่ีก่อสร้างเองโดยถือว่าผู้
ซ้ือหรือ  ผู้ขอรับแบบและรายการได้ทราบสถานท่ี  ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง  ๆ  ดีแล้ว  เม่ือมีอุปสรรคและ
ปัญหาในเวลาทํางาน  จะนํามาอ้างให้พ้นความผิดต่อองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางไม่ได้ 

กําหนดซ้ือแบบและเอกสารสอบราคา     ระหว่างวันท่ี     28  กรกฎาคม – 13   สงิหาคม  พ.ศ.  
2557    ต้ังแต่เวลา  08.30  น.   ถึง  16.30  น.   ณ  ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง  ในวันและ
เวลาราชการ  และวันท่ี  8  สิงหาคม   2557  เวลา  ๐๘.๓๐  น. – ๑๖.๓๐ น. สามารถติดต่อขอรับและยื่นซอง
เอกสารสอบราคาได้ท่ี ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซ้ือหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ  
อําเภอบัวใหญ่ (ชั้น ๒) 

กําหนดย่ืนซองสอบราคา    ระหว่างวันท่ี  28  กรกฎาคม – 13   สิงหาคม  ต้ังแต่เวลา  08.30  
น.    ถึงเวลา   16.30   น.   โดยยื่นโดยตรงต่อหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลห้วย
ยาง  หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน     จ่าหน้าซองถึง     ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง     อําเภอบัว
ใหญ่      จังหวัดนครราชสีมา  30120  และวันท่ี  8  สิงหาคม  2557  เวลา  ๐๘.๓๐  น. – ๑๖.๓๐  น. สามารถ
ติดต่อขอรับและยื่นซองเอกสารสอบราคาได้ท่ี  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซ้ือหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตําบลระดับอําเภอ  อําเภอบัวใหญ่ (ชั้น ๒) 
          กําหนดเปิดซองสอบราคา      ในวันท่ี   14  สิงหาคม  พ  พ.ศ.  2557   ตั้งแต่เวลา    10.00  น.   
เป็นต้นไป      ณ.    ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซ้ือหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ  ท่ีว่าการ
อําเภอบัวใหญ่  ( ชั้น ๒ )  
             ผู้สนใจติดต่อขอซ้ือเอกสารสอบราคาในราคาดงัต่อไปนี้ 

1.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   หมู่ท่ี 3                      ราคาชุดละ  1,750.-   บาท 
2. โครงการขุดลอกฝายป่าบัว หมู่ท่ี 7                       ราคาชุดละ  1,600.-   บาท 
3.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน  หมู่ท่ี 8 ราคาชุดละ     850.-   บาท 
4.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   หมู่ท่ี 10                      ราคาชุดละ  1,200.-   บาท   
         ได้ท่ี  ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  044 - 

756262 , 756263    ในวันและเวลาราชการ 

ประกาศ   ณ   วันท่ี     25   เดือน   กรกฎาคม        พ.ศ.    2557 
 
 
 

 (ลงชื่อ) 
                ( นายสมปอง     จันปัญญา ) 

                       นายกองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง 
 
 


