ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่
เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง
********************
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ มีความประสงค์ทจี่ ะสอบราคาก่อสร้าง จานวน 5
โครงการ ดังนี้
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 138.00 เมตร หนา
0.15 เมตร มีพื้นทีค่ อนกรีตไม่น้อยกว่า 552 ตารางเมตร หรือมีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 82.80 ลู กบาศก์เมตร
ลงหินคลุ กไหล่ทางทัง้ สองข้างข้างละ 0.50 เมตรอ้างอิงตามแบบท. 1-01 กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย
(ไม่มีเกาะกลางถนน) ณ บ้านไผ่ หมู่ 1 พร้อมป้ายประชาสั มพันธ์โครงการ 1 ป้าย ราคากลาง 282,000 บาท
มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 141,000 บาท เอกสารสอบราคาชุดละ 800 บาท
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 221.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร มีพื้นทีค่ อนกรีตไม่น้อยกว่า 663 ตารางเมตร ลงหินคลุ กไหล่ ทางทัง้ สองข้าง ข้างละ 0.50 เมตร
อ้างอิงตามแบบคพต. ถ. 02 กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ณ บ้านไผ่ หมู่ 14 พร้อมป้ายประชาสั มพันธ์
โครงการ 1 ป้าย ราคากลาง 311,800 บาท มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 155,900
บาท เอกสารสอบราคาชุดละ 1,000 บาท
3.โครงการก่อสร้างถนนลงหินลูกรัง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,185 เมตร หนา 0.08 เมตร
มีปริมาตรหินลู กรังไม่น้อยกว่า 380 ลู กบาศก์เมตร อ้างอิงตามแบบองค์การบริหารส่ วนตาบลไผ่ ณ บ้านไผ่ หมู่ 11
บ้านนาอุดม หมู่ 7 พร้อมป้ายประชาสั มพันธ์โครงการ 1 ป้าย ราคากลาง 107,800 บาท ผลงานก่อสร้างประเภท
เดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 53,900 บาท เอกสารสอบราคาชุดละ 400 บาท
4. โครงการก่อสร้างถนนดิน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 510 เมตร หนา 1.00 เมตร มี
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,250 ลู กบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้าขนาดเส้ นผ่ าศูนย์กลาง 0.60 X 1.00 เมตร
จานวน 35 ท่อน 5 จุด อ้างอิงตามแบบองค์การบริหารส่ วนตาบลไผ่ ณ บ้านช่อง หมู่ 3 พร้อมป้ายประชาสั มพันธ์
โครงการ 1 ป้าย ราคากลาง 308,100 บาท ผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 154,050 บาท
เอกสารสอบราคาชุดละ 1,000 บาท
5. โครงการก่อสร้างถนนดิน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 380 เมตร หนา 1.00 เมตร มี
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,900 ลู กบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้าขนาดเส้ นผ่ าศูนย์กลาง 0.60 X 1.00 เมตร
จานวน 12 ท่อน อ้างอิงตามแบบองค์การบริหารส่ วนตาบลไผ่ ณ บ้านคอนสวรรค์ หมู่ 10 พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ราคากลาง 215,800 บาท ผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า
107,900 บาท เอกสารสอบราคาชุดละ 700 บาท

-2ผูม้ ีสทิ ธิเสนอราคาจะต้องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี้
1. เป็นนิติบคุ คล หรือ บุคคลธรรมดาทีม่ ีอาชีพรับจ้างทางานทีส่ อบราคาดังกล่ าว
2. ไม่เป็นผู้ถกู แจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทงิ้ งานของทางราชการ หรือหน่วยการบริหารราชการส่ วน
ท้องถิน่ ในขณะทีย่ นื่ ซองสอบราคา
3. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า - บาท
กาหนดยืน่ ซองสอบราคาในวันจันทร์ที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ระหว่างเวลา 09.00 –
10.30 น. และกาหนดเปิดซองสอบราคาในจันทร์ที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ระหว่างเวลา 11.00 น.
เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่ วนตาบลระดับอาเภอ
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ได้ทที่ ที่ าการองค์การบริหารส่ วนตาบลไผ่ ระหว่าง
วันศุกร์ ที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ถึงวันศุกร์ที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ในวันและเวลา
ราชการหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0- 4453 – 6234
ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

(ลงชื่อ)
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นายกองค์การบริหารส่ วนตาบลไผ่

