ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
เรื่อง สอบราคาจางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก , ลอมรั้วลวดหนาม
ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
------------------------------ดวยองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
มีความประสงคจะสอบราคาโครงการกอสรางถนนดิน , ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก , ลอมรั้วลวดหนาม ในเขตพื้นที่
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดดังนี้
(1) โครงการกอสรางถนนดิน บริเวณบานดอนหวาย หมูที่ 14 โดยดําเนินการกอสรางถนนดิน
ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 1,730 เมตร ขุดเหวี่ยงหนาเฉลี่ย 0.80 เมตร ปริมาตรดินขุดเหวี่ยงไม
นอยกวา 6,920 ลูกบาศกเมตร (พื้นที่ไมนอยกวา 8,650 ตารางเมตร) พรอมวางทอคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร จํานวน 33 ทอน ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร จํานวน 27 ทอน
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.80 เมตร จํานวน 7 ทอน ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.00 เมตร จํานวน 32 ทอน และ
ติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย (รูปแบบและปริมาณงานตามที่องคการบริหารสวนตําบล
หนองคายกําหนด) ราคากลาง 379,420.-บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นเกาพันสี่รอยยี่สิบบาทถวน)
(2) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบานตําแย หมูที่ 3 โดยดําเนินการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว 123 เมตร หนา 0.10 เมตร (พื้นที่ไมนอย
กวา 369 ตารางเมตร) แบบไมมีไหลทาง พรอมวางทอคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.20 เมตร
จํานวน 6 ทอน และติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย (รูปแบบและปริมาณงานตามที่
องคการบริหารสวนตําบลหนองคายกําหนด) ราคากลาง 131,070.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบ
บาทถวน)
(3) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบานหนองแวง หมูที่ 4 โดยดําเนินการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง 3.50 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.10 เมตร
(พื้นที่ไมนอยกวา 595 ตารางเมตร) แบบไมมีไหลทาง พรอมวางทอ คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเสนผาศูนยกลาง
0.20 เมตร จํานวน 10 ทอน และติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย (รูปแบบและปริมาณ
งานตามที่องคการบริหารสวนตําบลหนองคายกําหนด) ราคากลาง 204,060.-บาท (สองแสนสี่พันหกสิบ
บาทถวน)
(4) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบานโนนยูง หมูที่ 13 โดยดําเนินการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร
(พื้นที่ไมนอยกวา 500 ตารางเมตร) ไหลทางเฉลี่ยขางละ 0.30 เมตร และติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ
จํานวน 1 ปาย (รูปแบบและปริมาณงานตามที่องคการบริหารสวนตําบลหนองคายกําหนด) ราคากลาง
238,780.-บาท (สองแสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดรอยแปดสิบบาทถวน)
(5) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบานหนองไมตาย หมูที่ 8 (ชวงที่ 1)
โดยดําเนินการดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 40 เมตร
หนา 0.10 เมตร (พื้นที่ไมนอยกวา 160 ตารางเมตร) ไหลทางเฉลี่ยขางละ 0.30 เมตร (รูปแบบและ
ปริมาณงานตามที่องคการบริหารสวนตําบลหนองคายกําหนด) ราคากลาง 53,860.-บาท (หาหมื่นสามพัน
แปดรอยหกสิบบาทถวน)
/(6) โครงการ…

-2(6) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบานหนองไมตาย หมูที่ 8 (ชวงที่ 2) โดย
ดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.10 เมตร
(พื้นที่ไมนอยกวา 210 ตารางเมตร) แบบไมมีไหลทาง (รูปแบบและปริมาณงานตามที่องคการบริหารสวน
ตําบลหนองคายกําหนด) ราคากลาง 52,480.-บาท (หาหมื่นสองพันสี่รอยแปดสิบบาทถวน)
(7) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบานหนองคาย หมูที่ 10 ถึงบานโนนกลาง
หมูที่ 12 โดยดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 209 เมตร
หนา 0.15 เมตร (พื้นที่ไมนอยกวา 1,045 ตารางเมตร) แบบไหลทางเฉลี่ยขางละ 0.30 เมตร พรอมวางทอ
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด เสนผาศูนยกลาง 0.30 เมตร จํานวน 15 ทอน และติดตั้งปายโครงการ จํานวน 1 ปาย
(รูปแบบและปริมาณงานตามที่องคการบริหารสวนตําบลหนองคายกําหนด) ราคากลาง 499,550.-บาท (สี่แสน
เกาหมื่นเกาพันหารอยหาสิบบาทถวน)
(8) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบานหนองกวาง หมูที่ 11 โดยดําเนินการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.10 เมตร
(พื้นที่ไมนอยกวา 600 ตารางเมตร) แบบไมมีไหลทาง พรอมวางทอ คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด เสนผาศูนยกลาง
0.20 เมตร จํานวน 12 ทอน ,ขนาด เสนผาศูนยกลาง 0.30 เมตร จํานวน 7 ทอน และติดตั้งปายโครงการ
จํานวน 1 ปาย (รูปแบบและปริมาณงานตามที่องคการบริหารสวนตําบลหนองคายกําหนด) ราคากลาง
193,570.-บาท (หนึ่งแสนเกาหมื่นสามพันหารอยเจ็ดสิบบาทถวน)
(9) โครงการลอมรั้วลวดหนาม บริเวณสระหนองเหล็ก บานหนองคาย หมูที่ 10 ตําบลหนองคาย
อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ยาว 900.00 เมตร ระยะหาง 2.00 เมตร เสารั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวาง 4 x 4 นิ้ว ยาว 2.50 เมตร จํานวน 450 ตน ลวดหนามสังกะสี เบอร 14 จํานวน 67 ขด (รูปแบบ
และรายละเอียดตามที่องคการบริหารสวนตําบลหนองคายกําหนด) ราคากลาง 227,000.-บาท (สองแสนสอง
หมื่นเจ็ดพันบาทถวน)
ราคากลางของทางราชการดังกลาวไมถือวาผูกพันที่ผูเสนอราคาจะตองพิจารณาไปตามนั้น
ผูเสนอราคาจะตองรับผิดชอบในการถอดแบบและคํานวณราคากลางเอง จะนําเอาราคากลางของทางราชการ
มาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกรองในภายหลังไมได
ผูมีสิทธิเสนอราคาตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาดังกลาว
2. ไมเปนผูที่ถูกแจงเวียนชื่อเปนผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานสวน
ทองถิ่นในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
3. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ
ผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
4. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกองคการบริหาร
สวนตําบลหนองคาย ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรมในการสอบราคาจางครั้งนี้
5. มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจาง แยกเปนรายโครงการ ดังนี้
โครงการที่ 1 จํานวนเงิน 189,710.-บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเกาพันเจ็ดรอยสิบบาทถวน)
โครงการที่ 2 จํานวนเงิน 65,535.-บาท (หกหมื่นหาพันหารอยสามสิบหาบาทถวน)
โครงการที่ 3 จํานวนเงิน 102,030.-บาท (หนึ่งแสนสองพันสามสิบบาทถวน)
โครงการที่ 4 จํานวนเงิน 119,390.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมืน่ เกาพันสามรอยเกาสิบบาทถวน)
โครงการที่ 5 จํานวนเงิน 26,930.-บาท (สองหมื่นหกพันเการอยสามสิบบาทถวน)
โครงการที่ 6 จํานวนเงิน 26,240.-บาท (สองหมื่นหกพันสองรอยสี่สิบบาทถวน)
โครงการที่ 7 จํานวนเงิน 249,775.-บาท (สองแสนสี่หมื่นเกาพันเจ็ดรอยเจ็ดสิบหาบาทถวน)
/โครงการที่ 8...
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การปฏิบัติงาน

โครงการที่ 8 จํานวนเงิน 96,785.-บาท (เกาหมื่นหกพันเจ็ดรอยแปดสิบหาบาทถวน)
โครงการที่ 9 จํานวนเงิน.......-.........บาท เนื่องจากเปนงานกอสรางที่ไมจําเปนตองใชเทคนิคใน

กําหนดดูสถานที่กอสรางในวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.00 -16.00 น. โดยพรอมกัน
ภายในกําหนดเวลา ณ บริเวณสถานที่กอสราง ตามลําดับขางตน หากผูเสนอราคารายใดไมไปดูสถานที่กอสราง
หรือรับฟงรายละเอียดตาง ๆ ในการกอสรางตามกําหนดวันและเวลาดังกลาวขางตน ใหถือเสมือนวาไดไปดู
สถานที่กอสรางหรือรับฟงรายละเอียดตาง ๆ ในการกอสรางแลว และจะนํามาเปนขออางเพื่อการใด ๆ ไมได
ทั้งสิ้น
กําหนดยื่นซองสอบราคา 2 กรณี ดังนี้
1. วันที่ 3 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 14 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 ยื่นซอง
สอบราคา ณ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย ในเวลาราชการ ยกเวน วันที่ 9 เดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2556
2. วันที่ 9 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 ยื่นซองสอบราคา ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการ
จัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ (หองประชุมอําเภอประทาย ชั้น 2) ในเวลาราชการ

กําหนดเปดซองสอบราคา ในวันที่ 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 ณ ศูนยรวมขอมูล
ขาวสารการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ (หองประชุมอําเภอประทายชั้น 2) ตั้งแต
เวลา 10.00 น. เปนตนไปจนกวาจะแลวเสร็จ
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารสอบราคา ไดที่ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
ระหวางวันที่ 3 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันที่ 14 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 แยกเปนรายโครงการ
ดังนี้
โครงการที่ 1 ในราคาชุดละ 1,000.-บาท (หนึ่งพันบาทถวน)
โครงการที่ 2 ในราคาชุดละ 500.-บาท (หารอยบาทถวน)
โครงการที่ 3 ในราคาชุดละ 700.-บาท (เจ็ดรอยบาทถวน)
โครงการที่ 4 ในราคาชุดละ 700.-บาท (เจ็ดรอยบาทถวน)
โครงการที่ 5 ในราคาชุดละ 500.-บาท (หารอยบาทถวน)
โครงการที่ 6 ในราคาชุดละ 500.-บาท (หารอยบาทถวน)
โครงการที่ 7 ในราคาชุดละ 1,500.-บาท (หนึ่งพันหารอยบาทถวน)
โครงการที่ 8 ในราคาชุดละ 500.-บาท (หารอยบาทถวน)
โครงการที่ 9 ในราคาชุดละ 700.-บาท (เจ็ดรอยบาทถวน)
หรือดูรายระเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.nongkai.org หรือสอบถามทาง โทรศัพทหมายเลข 044-756254
ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556
(ลงชื่อ)

(นายตาล อินทิรถ)
นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

