ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลนาคู
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 , 2 , 5
และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตาบลนาคู
……………………………………………………………………….
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลนาคู มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างจานวน
4 โครงการ ดังรายการต่อไปนี้
- โครงการที่ 1 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตาบลนาคู ต้องการเท
คอนกรีตผิวจราจรเสริมผิวจราจรคอนกรีตเดิม ช่วงที่ 1 ระยะทางยา 165.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ผิวจราจร
กว้าง 3.50 เมตร ช่วงที่ 2 ระยะทางยาว 175.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 1,190 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.00 - 0.30 เมตร หรือตาม
สภาพพื้นที่ เริ่มบริเวณบ้านนายระพินทร์ รังควิภา ถึงบ้านนายประสงค์ กาลังหาญ พร้อมป้ายเหล็ก
ประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ทาง อบต. นาคู กาหนด ราคากลางในการ
ก่อสร้างเป็นเงิน 590,000 บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
- โครงการที่ 2 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตาบลนาคู ต้องการ
เทคอนกรีตผิวจราจรเสริมผิวจราจรคอนกรีต ระยะทางยาว 630.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ผิวจราจรกว้าง
4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,520 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.00 – 0.30
เมตรหรือตามสภาพพื้นที่ เริ่มบริเวณสะพานคอนกรีต ถึงบริเวณบ้านนายบุญเลิศ สุนทรคงตระกูล พร้อม
ป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ทาง อบต.นาคู กาหนด ราคา
กลางในการก่อสร้างเป็นเงิน 1,178,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
-โครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ต้องการเทคอนกรีตเสริม
เหล็กผิวจราจรถนนดินลูกรัง ระยะทางยาว 378.00 เมตร ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,134 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.00 – 0.30
เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ เริ่มบริเวณบ้านนายสมยศ แซ่ลิ้ม ถึงบริเวณเชื่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้า
หมู่ที่ 4 ตาบลนาคู พร้อมป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ทาง
อบต.นาคู กาหนด ราคากลางในการก่อสร้างเป็นเงิน 733,000 บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

/โครงการ......

-2-โครงการที่ 4 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ต้องการเทคอนกรีต
ผิวจราจรเสริมผิวจราจรคอนกรีตเดิม ระยะทางยาว 300.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.00 – 0.30 เมตร หรือตาม
สภาพพื้นที่ เริ่มบริเวณบ้านนายอานวย คุ้มวงษ์ ถึงบริเวณเขตตาบลโคกโคเฒ่า อาเภอเมือง จังหวัด
สุพรรณบุรี พร้อมป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ทาง อบต.นาคู
กาหนด ราคากลางในการก่อสร้างเป็นเงิน 618,000 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้
เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนตาบลนาคู ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
5. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน (โครงการที่ 1 ในวงเงินไม่น้อยกว่า 295,000 บาท ,
โครงการที่ 2 ในวงเงินไม่น้อยกว่า 589,000 บาท ,โครงการที่ 3 ในวงเงินไม่น้อยกว่า
366,500 บาท และโครงการที่ 4 ในวงเงินไม่น้อยกว่า 309,000 บาท)
กาหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง
เวลา 11.00 น. ณ หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 ตาบลนาคู และกาหนดรับฟังคาชี้แจง
รายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลนาคู
กาหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง
16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างองค์การบริหารส่วนตาบลระดับอาเภอผักไห่ และ
ยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 7 - 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ที่ทา
การองค์การบริหารส่วนตาบลนาคู และกาหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ตั้งแต่
เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างองค์การบริหารส่วนตาบลระดับ
อาเภอผักไห่
ผู้สนใจขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาโครงการละ 500 บาท ได้ที่กองคลังองค์การบริหาร
ส่วนตาบลนาคู ระหว่างวันที่ 6 - 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3524-6841
ในวันและเวลาราชการ และดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nakhu.go .th , www. gprocurement.go.th
/ประกาศ....

-3ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559

(นายฉลอง คงสัมฤทธิ)์
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาคู

