
 

 

ประกาศองค์การบรหิารส่วนต าบลห้วยไร่ 

เรื่อง  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2560 

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

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่  อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ  มีความประสงค ์   

จะสอบราคาจ้างเหมา โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2560  จ านวน      

5  โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามแบบ อบต. ก าหนด)  สายรอบวัด หมู่ที่ 2   

บ้านหนองไฮ รายละเอียด ดังนี้  

- ผวิจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 146.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ  

0.30 เมตร   ราคากลาง 273,000.- บาท (-สองแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน-) 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามแบบ อบต. ก าหนด)  สายข้างวัด  หมู่ที่ 5   

บ้านโสกมูลนาค รายละเอียด ดังนี้  

- ผวิจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 137.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ  

0.30 เมตร  ราคากลาง 256,000.- บาท (-สองแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน-) 

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก (ตามแบบ อบต. ก าหนด)  สายบ้านดงเย็น - 

บ้านโคกไม้งาม  หมู่ที่ 8  บ้านดงเย็น รายละเอียด  ดังนี้ 

-  ผวิจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ  

0.30 เมตร ราคากลาง 206,000.- บาท (-สองแสนหกพันบาทถ้วน-) 

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามแบบ อบต. ก าหนด) สายบ้านซับผักกูด - 

บ้านห้วยไร่  หมู่ที่ 13  บ้านซับผักกูด รายละเอียด ดังนี้ 

-  ผวิจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ  

0.50 เมตร   ราคากลาง 143,000.- บาท (-หน่ึงแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน-) 

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก (ตามแบบ อบต. ก าหนด)  สายต่อจากโรงงาน 

น้ าดื่ม  หมู่ที่ 13  บ้านซับผักกูด รายละเอียด ดังนี้ 

- ผวิจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 43.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ  

0.20 เมตร   ราคากลาง  79,000.- บาท (-เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)  

ผู้มีสิทธิเสนอราคา  จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

    1.  เป็น นติิบุคคลหรอืบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างท างานที่สอบราคาดังกล่าวและไม่เป็นผู้ถูก

แจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซอง

สอบราคา 
/2.มผีลงาน... 



(2) 

             2.  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับโครงการสอบราคาจ้างไม่น้อยกว่า ดังนี้ 

 - โครงการที่ 1 หนังสือรับรองผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันไม่น้อยกว่า 136,500.-  บาท  

 - โครงการที่ 2 หนังสอืรับรองผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันไม่น้อยกว่า 128,000.- บาท  

 - โครงการที่ 3 หนังสือรับรองผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันไม่น้อยกว่า 103,000.- บาท  

 - โครงการที่ 4 หนังสอืรับรองผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันไม่น้อยกว่า   71,500.- บาท  

 - โครงการที่ 5 หนังสือรับรองผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันไม่น้อยกว่า   39,500.- บาท  

             3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรอืความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของ

ผูเ้สนอราคาได้มคี าสั่งให้สละสทิธิ์ความคุ้มกันเชน่ว่านั้น 

             4.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผูม้ีคุณสมบัติเบือ้งตน้ในการจา้งขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ 

             5.  ไม่เป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยไร่ ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง

เป็นธรรมในการสอบราคาจา้งครัง้นี้ 

ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ให้ผู้ซื้อแบบและรายการไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง โดยถือ

ว่าผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ก่อสร้างตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อมีปัญหา

อุปสรรคในเวลาท างานจะน ามาอ้างใหพ้้นความรับผดิชอบต่อองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ไม่ได้ 

ก าหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่  3  กุมภาพันธ์  2560  ถึงวันที่  20  กุมภาพันธ์  2560  

ส าหรับวันที่  3  กุมภาพันธ์  2560   ให้ยื่นซอง  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการ

บริหารราชการส่วนท้องถิ่น ณ  ที่ว่าการอ าเภอคอนสวรรค์ (ช้ัน 2) อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ  ตั้งแต่

เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. และระหว่างวันที่  6  กุมภาพันธ์  2560  ถึง วันที่  20  กุมภาพันธ์  2560  ให้

ยื่นซองสอบราคาในวันท าการ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่  เวลา 08.30 น ถึง 16.30 น.   

ก าหนดเปดดซองสอบราคา  ในวันที่  21  กุมภาพันธ์  2560  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ

จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ณ ที่ว่าการอ าเภอคอนสวรรค์ (ช้ัน 2) อ าเภอคอน

สวรรค์  จังหวัดชัยภูม ิ เวลา  10.00  น.  เป็นต้นไป   

ผูส้นใจติดตอ่ขอซือ้แบบและเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ   500.-  บาท/โครงการ   ได้ที่

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่  ในวันที่  3 กุมภาพันธ์  2560  ซื้อแบบได้ที่ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ

จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ณ ที่ว่าการอ าเภอคอนสวรรค์  (ช้ัน 2) อ าเภอคอน

สวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. เท่านั้น และระหว่างวันที่   6  กุมภาพันธ์  2560  

ถึงวันที่  20  กุมภาพันธ์  2560  ซือ้แบบได้ที่  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่  ระหว่างเวลา 08.30  น. ถึง 

16.30 น.  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  044-056135  และที่ www.huayraisao.go.th  ในวันและ 

เวลาราชการ 

  ประกาศ   ณ   วันที่   3  เดือน  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
 

 

 

(นายเสนอ  รอญยุทธ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ 



 

 

 

 
 



 

  


