
 

 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกาญจนา 
เรื่อง  สอบราคาจางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

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

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลกาญจนา  มีความประสงคจะสอบราคาจางโครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จํานวน  4  โครงการ  ดังน้ี 

1. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดอนดี  หมูที่ 1 ตําบลกาญจนา อําเภอ 
เมืองแพร  จังหวัดแพร  จํานวน  3  ตอน 
  ตอนที่  1 ขนาดกวาง  2.00 เมตร ยาว 26 เมตร หนา 0.15 เมตร 
  ตอนที่  2 ขนาดกวาง  2.50 เมตร ยาว 17 เมตร หนา 0.15 เมตร 
  ตอนที่  3 ขนาดกวาง  2.20 เมตร ยาว 22  เมตร หนา 0.15 เมตร  
  ความยาวรวม  65 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา  142.90  ตารางเมตร พรอมราง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกวางภายใน  0.25 เมตร ความลึกภายในไมนอยกวา  0.30  เมตร หนา 
0.10 เมตร ยาว 65 เมตร  เริ่มตน  ซอย 10 สิ้นสุด บานนางนวย  เรือลม  หมูที่ 1 บานดอนดี  ตําบล
กาญจนา อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร  พรอมติดต้ังปายแนะนําโครงการ   งบประมาณ 176,300 บาท (หน่ึง
แสนเจ็ดหมื่นหกพันสามรอยบาทถวน) 
   2.   กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง  2.30 เมตร ยาว 31 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา  71.30  ตารางเมตร  พรอมรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกวาง  0.25 เมตร  ความลึกภายในไมนอยกวา 0.30 เมตร  หนา 0.10 เมตร ยาว 33  เมตร  เริ่มตน 
บานนายสวาท  วางคํา  สิ้นสุด บานนายปนแกว  สมิงคา  หมูที่ 1 บานดอนดี  ตําบลกาญจนา อําเภอเมือง
แพร จังหวัดแพร   พรอมติดต้ังปายแนะนําโครงการ  งบประมาณ 88,000 บาท  (แปดหมื่นแปดพันบาทถวน) 

3. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานดอนดี  หมูที่ 1 ตําบลกาญจนา อําเภอ 
เมืองแพร  จังหวัดแพร  จํานวน  2  ตอน 
  ตอนที่  1 ขนาดกวาง  3.00 เมตร ยาว 10 เมตร หนา 0.15 เมตร 
  ตอนที่  2 ขนาดกวาง  2.50 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.15 เมตร 
  ความยาวรวม  30 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา  80 ตารางเมตร เริ่มตน แยกถนน
สายบานดอนแกวบานปาแดง  สิ้นสุด บานนางแสงมอญ  สมตัว หมูที่ 1 บานดอนดี ตําบลกาญจนา อําเภอ
เมืองแพร จังหวัดแพร พรอมติดต้ังปายแนะนําโครงการ งบประมาณ 37,900 บาท (สามหมื่นเจ็ดพันเการอย
บาทถวน) 
 
 
 
   4. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง  3.50 เมตร ยาว 98 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา  343.00 ตารางเมตร  พรอมรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกวาง 0.25  เมตร  ความลึกภายในไมนอยกวา  0.30 เมตร  หนา 0.10 เมตร ยาว 80 เมตร  เริ่มตน
บานนายจรัญ  อะทะตัน  สิ้นสุดบานนายทวนชัย  คําอวน  หมูที่  3 บานหัวฝาย  ตําบลกาญจนา อําเภอเมือง
แพร จังหวัดแพร  พรอมติดต้ังปายแนะนําโครงการงบประมาณ 300,000 บาท (สามแสนบาทถวน) 
   รวมงบประมาณทั้งสิ้น 602,200 .- บาท (-หกแสนสองพันสองรอยบาทถวน-)   
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ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี 
1. เปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา     ผูมีอาชีพรับจางงานที่สอบราคาจางดังกลาว ซึ่งม ี

ผลงานกอสรางประเภทเดียวกันในวงเงิน   
โครงการที่ 1  ไมนอยกวา 88,150 .- บาท (แปดหมื่นแปดพันหน่ึงรอยหาสิบบาทถวน) 
โครงการที่  2 ไมนอยกวา 44,000 .- บาท (สี่หมื่นสี่พันบาทถวน) 
โครงการที่  3 ไมนอยกวา 18,950 .- บาท (หน่ึงหมื่นแปดพันเการอยหาสิบบาทถวน) 
โครงการที่  4 ไมนอยกวา 150,000 .- บาท (หน่ึงแสนหาหมื่นบาทถวน) 

  2. ไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนช่ือแลว
หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
  3. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย  เวนแตรัฐบาล
ของผูเสนอราคา  ไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิความคุมกันเชนวาน้ัน 
  4. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาให แกองคการ
บริหารสวนตําบลกาญจนา  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรมในการสอบราคาจางครั้งน้ี 

กําหนดดูสถานที่กอสรางและรับฟงคําช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 7 กรกฎาคม  2554   
ระหวางเวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. ณ บานดอนดี หมูที่ 1 และบานหัวฝาย หมูที่ 3 ต.กาญจนา อ.เมืองแพร 
จ.แพร หากผูเสนอราคารายใดไมไปดูสถานที่ตามวันเวลาที่กําหนด องคการบริหารสวนตําบลกาญจนา  ถือวา
ไดรับทราบรายละเอียดเงื่อนไข หรือไมมีปญหาในงานจัดจางในครั้งน้ี 

กําหนดย่ืนซองสอบราคา ณ องคการบริหารสวนตําบลกาญจนา ต้ังแตวันที่  22  มิถุนายน 
2554   ถึงวันที่  7 กรกฎาคม  2554   ระหวางเวลา 08.30 น.ถึง 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ   

กําหนดเปดซองใบเสนอราคา    ณ   ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางของ 
องคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ  (หองประชุมอําเภอเมืองแพร ดานหลัง) ที่วาการอําเภอเมืองแพร 
จังหวัดแพร ในวันที่  8  กรกฎาคม  2554  

1. โครงการที่ 1 ระหวางเวลา 09.30 น. เปนตนไป 
2. โครงการที่ 2 ระหวางเวลา 10.00  น. เปนตนไป 
3. โครงการที่ 3 ระหวางเวลา 10.30  น. เปนตนไป 
4. โครงการที่ 4 ระหวางเวลา 11.00  น. เปนตนไป 
 

ผูสนใจติดตอขอทราบรายละเอียดและขอซื้อเอกสารสอบราคา รายละเอียดดังน้ี 
1. โครงการที่ 1  ราคาชุดละ  200  บาท  (สองรอยบาทถวน) 
2. โครงการที่  2  ราคาชุดละ 100  บาท  (หน่ึงรอยบาทถวน) 
3. โครงการที่  3  ราคาชุดละ 100  บาท  (หน่ึงรอยบาทถวน) 
4. โครงการที่  4   ราคาชุดละ 300  บาท  (สามรอยบาทถวน) 

 
ไดที่ งานพัสดุ  หองสวนการคลัง  องคการบริหารสวนตําบลกาญจนา  ระหวางวันที่ 22 มิถุนายน 2554  ถึง 
วันที่ 7 กรกฎาคม  2554 หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข  054- 651071 ตอ 14  ในวันและเวลา
ราชการ 

 
 
                   ประกาศ   ณ  วันที่  21  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.  2554   



 - 3 - 

 

 
 (นายสมคิด    เทียมศักด์ิ) 

                                             นายกองคการบริหารสวนตําบลกาญจนา 


