
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
เร่ือง สอบราคาจางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ในเขตพื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

-------------------------------
ดวยองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา มีความ

ประสงคจะสอบราคาโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในเขตพื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 3 โครงการ รายละเอียดดังนี้

(1) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบานสําโรง หมูท่ี 1 โดยดําเนินการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา  0.10 เมตร
(พื้นท่ีไมนอยกวา 400 ตารางเมตร) แบบไมมีไหลทาง พรอมวางทอคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด เสนผาศูนยกลาง
0.20 เมตร จํานวน 5 ทอน และติดตั้งปายโครงการ จํานวน  1 ปาย  (รูปแบบและปริมาณงานตามท่ี
องคการบริหารสวนตําบลหนองคายกําหนด) ราคากลาง   144,440.-บาท (หนึ่งแสนสี่หม่ืนสี่พันสี่รอยสี่สิบ
บาทถวน)

(2) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบานทุงมน หมูท่ี  2 โดยดําเนินการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา  0.10 เมตร
(พ้ืนท่ีไมนอยกวา  1,000 ตารางเมตร) แบบไหลทางเฉลี่ยขางละ  0.30 เมตร และติดตั้งปายโครงการ
จํานวน  1 ปาย (รูปแบบและปริมาณงานตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองคายกําหนด) ราคากลาง
343,490.-บาท (สามแสนสี่หม่ืนสามพันสี่รอยเกาสิบบาทถวน)

(3) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบานดอนตะหนิน หมูท่ี 5 โดย
ดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง 2.50 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.10 เมตร
(พื้นท่ีไมนอยกวา 625 ตารางเมตร) แบบไมมีไหลทาง พรอมวางทอคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเสนผาศูนยกลาง
0.20 เมตร จํานวน 6 ทอน และติดตั้งปายโครงการ จํานวน  1 ปาย  (รูปแบบและปริมาณงานตามท่ี
องคการบริหารสวนตําบลหนองคายกําหนด) ราคากลาง  217,820.-บาท (สองแสนหนึ่งหม่ืนเจ็ดพันแปด
รอยยี่สิบบาทถวน)

ราคากลางของทางราชการดังกลาวไมถือวาผูกพันท่ีผูเสนอราคาจะตองพิจารณาไปตามนั้น
ผูเสนอราคาจะตองรับผิดชอบในการถอดแบบและคํานวณราคากลางเอง  จะนําเอาราคากลางของทาง
ราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกรองในภายหลังไมได

ผูมีสิทธิเสนอราคาตองมีคุณสมบัติ  ดังนี้
1. เปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา  ท่ีมีอาชีพรับจางทํางานท่ีสอบราคาดังกลาว
2. ไมเปนผูท่ีถูกแจงเวียนชื่อเปนผูท้ิงงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงาน

สวนทองถ่ินในขณะท่ียื่นซองสอบราคา
3. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ

ผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
4. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นท่ีเขาเสนอราคาใหแกองคการบริหาร

สวนตําบลหนองคาย ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรมในการสอบราคาจางครั้งนี้

/5. มีผลงาน…
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5. มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานท่ีสอบราคาจาง แยกเปนรายโครงการ ดังนี้
โครงการท่ี 1 วงเงินไมต่ํากวา 72,220.-บาท (เจ็ดหม่ืนสองพันสองรอยยี่สิบบาทถวน)
โครงการท่ี 2 วงเงินไมต่ํากวา 171,745.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนหนึ่งพันเจ็ดรอยสี่สิบ

หาบาทถวน)
โครงการท่ี 3 วงเงินไมต่ํากวา 108,910.-บาท (หน่ึงแสนแปดพันเการอยสิบบาทถวน)
กําหนดดูสถานท่ีกอสรางในวันท่ี 9 สิงหาคม 2556 เวลา 10.00-16.00 น. โดยพรอมกัน

ภายในกําหนดเวลา ณ บริเวณสถานท่ีกอสราง ตามลําดับขางตน หากผูเสนอราคารายใดไมไปดูสถานท่ี
กอสรางหรือรับฟงรายละเอียดตาง ๆ ในการกอสรางตามกําหนดวันและเวลาดังกลาวขางตน  ใหถือเสมือนวา
ไดไปดูสถานท่ีกอสรางหรือรับฟงรายละเอียดตาง ๆ ในการกอสรางแลว และจะนํามาเปนขออางเพื่อการใด ๆ
ไมไดท้ังสิ้น

กําหนดย่ืนซองสอบราคา  2 กรณี  ดังนี้
1. วันท่ี  29  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันท่ี 8 เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2556 ยื่นซอง

สอบราคา ณ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย ในเวลาราชการ ยกเวน วันท่ี 5 เดือนสิงหาคม
พ.ศ. 2556

2. วันท่ี 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556 ยื่นซองสอบราคา ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการ
จัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ (หองประชุมอําเภอประทาย ชั้น 2) ในเวลาราชการ

กําหนดเปดซองสอบราคา  ในวันท่ี 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556 ณ ศูนยรวมขอมูล
ขาวสารการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ (หองประชุมอําเภอประทายชั้น 2)
ตั้งแตเวลา 10.00 น. เปนตนไปจนกวาจะแลวเสร็จ

ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารสอบราคา ไดท่ี กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
ระหวางวันท่ี 29 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556  ถึง วันท่ี 8 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556 แยกเปนรายโครงการ
ดังนี้

โครงการท่ี 1 ในราคาชุดละ 500.-บาท (หารอยบาทถวน)
โครงการท่ี 2 ในราคาชุดละ 1,000.-บาท (หนึ่งพันบาทถวน)
โครงการท่ี 3 ในราคาชุดละ 500.-บาท (หารอยบาทถวน)

หรือดูรายระเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี www.nongkai.org หรือสอบถามทาง โทรศัพทหมายเลข 044-756254
ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ  ณ  วันท่ี 29  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2556

        (ลงชื่อ)
(นายตาล    อินทิรถ)

นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

www.nongkai.org

