ประกาศองคการบริหารสวนตําบลพระหลวง
เรื่อง ประกาศสอบราคาจางเหมาโครงการกอสรางจํานวน ๖ โครงการ
ตําบลพระหลวง อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร
-------------------------------------------ดวยองคการบริหารสวนตําบลพระหลวง มีความประสงคจะสอบราคาจางเหมาโครงการ
กอสราง จํานวน ๖ โครงการ รายละเอียดดังนี้
๑. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๑ ขนาดกวาง ๑.๗๐ เมตร ยาว ๓๗.๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือพื้นที่รวมไมนอยกวา ๖๒.๙๐ ตร.ม.) พรอมรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง
๐.๓๐ เมตร ยาว ๓๗.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร สถานที่ดําเนินการ ตั้ง แตบานนางสุรินทร ประจวบ
บานเลขที่ ๓๕/๑ ถึงบานนายบุญสง รสปตุพงษ เลขที่ ๓๒ หมูที่ ๑ ตําบลพระหลวง อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร
(ตามแบบ อบต.พระหลวง เลขที่ ๑/๒๕๕๔) ราคากลาง ๘๙,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นเกาพันบาทถวน)
๒. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๔ ขนาดกวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว
๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือพื้นที่รวมไมนอยกวา ๑๒๐.๐๐ ตร.ม.) พรอมรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๓๐ เมตร สถานที่ดําเนินการ ตั้งแตขาง
บานนายนิเวศน ดอกเข็ม ถึงบานนางนวลคํา เกษม หมูที่ ๔ ตําบลพระหลวง อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร ราคา
กลาง ๑๑๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถวน)
๓. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชวงที่ ๑) และ (ชวงที่ ๒) หมูที่ ๕ (ชวงที่ ๑) ขนาด
กวาง ๒.๓๐ เมตร ยาว ๒๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และ(ชวงที่ ๒) ขนาดกวาง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๙.๐๐
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไมนอยกวา ๑๒๘.๖๐ ตร.ม. พรอมรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กวาง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๓๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร สถานที่ดําเนินการ ตั้งแตบานนายประยูร ภิญโญ
บานเลขที่ ๑๖/๒ ถึงบานนายเที่ยง ภิญโญ เลขที่ ๑๗/๒ หมูที่ ๕ ตําบลพระหลวง อําเภอสูงเมน จังหวั ดแพร
(ตามแบบ อบต.พระหลวง เลขที่ ๓/๒๕๕๔) ราคากลาง ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถวน)
๔. โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๒ ขนาดกวาง ๐.๓๐ เมตร ยาว
๕๓.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ – ๐.๔๐ เมตร สถานที่ดําเนินการ ตั้งแตบานนายทับ ชัยลอม บานเลขที่ ๑๖๔/
๑ ถึงบานนางศรีรัตน ชัยลอม บานเลขที่ ๑๖๔/๒ หมูที่ ๒ ตําบลพระหลวง อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร (ตาม
แบบ อบต.พระหลวง เลขที่ ๔/๒๕๕๔) งบประมาณ ๙๐,๐๐๐ บาท (เกาหมื่นบาทถวน)
๕. โครงการกอสรางเสริมไหลทาง หมูที่ ๓ ขนาดกวาง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๑๒๙.๐๐ เมตร สถานที่
ดําเนินการ ตั้งแตสะพานครูหลี ถึงรานตัดผมนายเจริญ ดอกแกว หมูที่ ๓ ตําบลพระหลวง อําเภอสูงเมน จังหวัด
แพร (ตามแบบ อบต.พระหลวง เลขที่ ๕/๒๕๕๔) ราคากลาง ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถวน)
๖. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๔ ขนาดกวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือพื้นที่รวมไมนอยกวา ๑๘๐.๐๐ ตร.ม.) พรอมรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง
๐.๓๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ – ๐.๓๐ เมตร สถานที่ดําเนินการ ตั้งแตขางบานนางนวลคํา
เกษม ถึงบานนายผัด สีสุข หมูที่ ๔ ตําบลพระหลวง อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร ราคากลาง ๑๗๙,๐๐๐ บาท
(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเกาพันบาทถวน)
ในการสอบราคาจางครั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบลพระหลวง จะใชสัญญาจางแบบปรับราคาได ( คา K )
/ผูมีสิทธิ์เสนอราคา.............

-๒ผูมีสิทธิ์เสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังนี้
๑. เปนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาจางดังกลาว
๒. ไมเปนผูที่ถูกแจงเวียนชื่อเปนผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถิ่นในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
๓. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ที่เขาเสนอราคาใหแกองคการบริหารสวนตําบล
พระหลวง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการ
สอบราคาจางครั้งนี้
๔. มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน ดังนี้
โครงการที่ ๑ มีผลงานประเภทเดียวกันไมนอยกวา ๔๔,๕๐๐ บาท
โครงการที่ ๒ มีผลงานประเภทเดียวกันไมนอยกวา ๕๘,๐๐๐ บาท
โครงการที่ ๓ มีผลงานประเภทเดียวกันไมนอยกวา ๕๐,๐๐๐ บาท
โครงการที่ ๔ มีผลงานประเภทเดียวกันไมนอยกวา ๔๕,๐๐๐ บาท
โครงการที่ ๕ มีผลงานประเภทเดียวกันไมนอยกวา ๕๐,๐๐๐ บาท
โครงการที่ ๖ มีผลงานประเภทเดียวกันไมนอยกวา ๘๙,๕๐๐ บาท
กําหนดดูสถานที่กอสราง ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ระหวางเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น.
ณ สถานที่กอสรางโครงการฯ ถาหากไมไปดูสถานที่กอสรางดวยตนเองใหถือวารับทราบถึงปญหาอุปสรรคตางๆ ดีแลว
กําหนดยื่นซองสอบราคาตอเจาหนาที่รับซองสอบราคา ดังนี้
๑. วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๔ ณ หองสวนการคลัง องคการบริหารสวน
ตําบลพระหลวง อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร ในวันและเวลาราชการ
๒. วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๔ ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับ
อําเภอ(ที่วาการอําเภอสูงเมน) ดังนี้
- โครงการที่ ๑ ระหวางเวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๐.๐๐ น.
- โครงการที่ ๒ ระหวางเวลา ๑๐.๑๐ น. – ๑๐.๔๐ น.
- โครงการที่ ๓ ระหวางเวลา ๑๐.๕๐ น. – ๑๑.๒๐ น.
- โครงการที่ ๔ ระหวางเวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๓.๓๐ น.
- โครงการที่ ๕ ระหวางเวลา ๑๓.๔๐ น. – ๑๔.๑๐ น.
- โครงการที่ ๖ ระหวางเวลา ๑๔.๒๐ น. – ๑๔.๕๐ น.
กําหนดเปดซองสอบราคา ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๔ ตั้งแตเวลา ๐๙.๓๐ น. เปนตนไป
ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ(ที่วาการอําเภอสูงเมน)
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารสอบราคาได โครงการละ ๔๐๐ .- บาท ไดที่ สวนการคลัง องคการ
บริหารสวนตําบลพระหลวง ระหวางวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๔ หรือสอบถามทาง
โทรศัพทหมายเลข ๐-๕๔๖๓๑-๖๖๐ ตอ ๑๔ ในวันและเวลาราชการหรือทางเว็บไซต www.pralung.org
ประกาศ ณ วันที่

๒๓

เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(ลงชื่อ)
(นายอํานวย สังศรีสุข)
นายกองคการบริหารสวนตําบลพระหลวง

