ประกาศองคการบริหารสวนตําบลไผ
เรื่อง การสอบราคาจางเหมากอสราง
********************
ดวย องคการบริหารสวนตําบลไผ มีความประสงคที่จะสอบราคาจางเหมากอสราง
จํานวน 1 โครงการ
โครงการ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมูบานบานคอนสวรรค หมู 5 ขนาดกวาง
4.00 เมตร ยาว 105 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 420 ตารางเมตร พรอมลงหินคลุกไหล
ทางขา งละ 0.50 เมตร พรอมป า ยประชาสั ม พัน ธ โครงการ 1 ปาย อา งอิงตามแบบ ท. 1-01 กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย ราคากลาง 194,000 บาท เอกสารสอบราคา ราคาชุดละ 600.- บาท
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เปนนิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาดังกลาว
2. ไมเปนผูถูกแจงเวียนชื่อเปนผูท งิ้ งานของทางราชการ หรือหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถิน่ ในขณะที่ยนื่ ซองสอบราคา
3. มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน ในวงเงินไมนอยกวา 97,000 บาท
กําหนดยืน่ ซองสอบราคาในวันที่ 3 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2551 ระหวางเวลา 09.30 –
11.00 น. และกําหนดเปดซองสอบราคาในวันที่ 3 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2551 ตัง้ แตเวลา 13.00 น. เปนตนไป
ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ
ผูส นใจติดตอขอซื้อเอกสารสอบราคา ไดที่ทที่ ําการองคการบริหารสวนตําบลไผ ระหวางวันที่
20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ถึง วันที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2551 ในวันและเวลาราชการ หรือ
สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 0 - 4453 – 6234
ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2551
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(นายสิทธิศักดิ์ ศาสตรภักดี)
นายกองคการบริหารสวนตําบลไผ

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลไผ
เรื่อง การสอบราคาจางเหมากอสราง
********************
ดวย องคการบริหารสวนตําบลไผ มีความประสงคที่จะสอบราคาขุดลอกหนองน้ํา
จํานวน 1 โครงการ และ ขยายเขตประปาจํานวน 2 โครงการ ดังนี้
โครงการที่ 1 โครงการขยายเขตประปาหมูบาน บานชอง หมูที่ 3 ขนาดยาว 1,955 เมตร
ขนาดท อ 2 นิ้ ว อ า งอิ ง ตามแบบสํ า นั ก บริ ห ารจั ด การน้ํ า กรมทรั พ ยากรน้ํ า แบบเลขที่ 911001 กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย ราคากลาง 159,000 บาท มี
ผลงานประเภทเดียวกันไมนอยกวา 79,500 บาท เอกสารสอบราคา ราคาชุดละ 500.- บาท
โครงการที่ 2 โครงการขยายเขตประปาหมูบาน บานไผ หมูที่ 14 ขนาดยาว 1,820
เมตร ขนาดทอ 2 นิ้ว เชื่อมตอระบบประปาหมูบาน บานไผ หมูที่ 13 อางอิงตามแบบสํานักบริหารจัดการน้ํา กรม
ทรัพยากรน้ํา แบบเลขที่ 911001 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ 1
ปาย ราคากลาง 152,000 บาท มีผลงานประเภทเดียวกันในวงเงินไมนอยกวา 76,000 บาท เอกสารสอบ
ราคา ราคาชุดละ 400.- บาท
โครงการที่ 3 โครงการขุดลอกหนองน้ํา(หนองโสน) หมูที่ 5 บานคอนสวรรค ขนาด
กวาง 50.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร ลึกจากระดับพื้นเดิม 2.50 เมตร ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 11,875 ลูกบาศก
เมตร และวางทอระบายน้ําทางเขา-ออก ขนาด ศก. 0.80X 1.00 เมตร จํานวน 16 ทอน พรอมปรับเกลี่ยบริเวณให
เรียบรอยตามแบบองคการบริหารสวนตําบลไผ พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย ราคากลาง 383,000
บาท มีผลงานประเภทเดียวกันในวงเงินไมนอยกวา 192,000 บาท ราคาชุดละ 1,100 บาท
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เปนนิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาดังกลาว
2. ไมเปนผูถูกแจงเวียนชื่อเปนผูทงิ้ งานของทางราชการ หรือหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถิน่ ในขณะที่ยนื่ ซองสอบราคา
3. มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน ในวงเงินไมนอยกวา - บาท

-2กําหนดยืน่ ซองสอบราคาในวันที่ 3 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2551 ระหวางเวลา 09.30 –
11.00 น. และกําหนดเปดซองสอบราคาในวันที่ 3 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2551 ตัง้ แตเวลา 13.00 น. เปนตนไป
ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ
ผูส นใจติดตอขอซื้อเอกสารสอบราคา ไดที่ทที่ ําการองคการบริหารสวนตําบลไผ ระหวางวันที่
20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ถึง วันที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2551 ในวันและเวลาราชการ เวบไซด
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