ประกาศองค์การบริ หารส่ วนตําบลนาคู
เรื่ อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุ งผิวจราจรถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก หมู่ที่ 5 , 6 ตําบลนาคู
……………………………………………………………………….
ด้วยองค์การบริ หารส่ วนตําบลนาคู มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างจํานวน
2 โครงการ ดังรายการต่อไปนี้
-โครงการที่ 1 โครงการปรับปรุ งผิวจราจรถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก หมู่ที่ 5 ตําบลนาคู ต้องการ
เทคอนกรี ตผิวจราจรเสริ มผิวจราจรคอนกรี ตเดิม ระยะทางยา 220.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ผิวจราจรกว้าง
4.00 เมตร หรื อมีพ้ืนที่ผวิ จราจรไม่นอ้ ยกว่า 880 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหิ นคลุกข้างละ 0.00 -0.30 เมตร
หรื อตามสภาพพื้นที่ เริ่ มบริ เวณทางเชื่อมเข้าโรงเรี ยนวัดนาคู (จันทศึกษา) ถึงบริ เวณสะพานคอนกรี ตบ้าน
นายประสิ ทธิ์ แย้มทัศนา พร้อมป้ ายเหล็กประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้ าย รายละเอียดตามแบบที่
ทาง อบต. นาคู กําหนด ราคากลางในการก่อสร้างเป็ นเงิน 522,000 บาท (ห้าแสนสองหมื่นสองพันบาท
ถ้วน)
- โครงการที่ 2 โครงการปรับปรุ งผิวจราจรถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก หมู่ที่ 6 ตําบลนาคู
ต้องการเทคอนกรี ตผิวจราจรเสริ มผิวจราจรคอนกรี ต ระยะทางยาว 640.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร หรื อมีพ้ืนที่ผวิ จราจรไม่นอ้ ยกว่า 2,560 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหิ นคลุกข้างละ 0.00 –
0.30 เมตรหรื อตามสภาพพื้นที่ เริ่ มบริ เวณสะพานคอนกรี ต ถึงบริ เวณบ้านนายเวก สารเกตุ พร้อมป้ าย
เหล็กประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้ าย รายละเอียดตามแบบที่ทาง อบต.นาคู กําหนด ราคากลาง
ในการก่อสร้างเป็ นเงิน 1,168,000 บาท ( หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
ผูม้ ีสิทธิ์ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
1. เป็ นผูม้ ีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาดังกล่าว
2. ไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ ิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์ หรื อความคุม้ กัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู ้
เสนอราคาได้มีคาํ สั่งให้สละสิ ทธิ์ ความคุม้ กันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลนาคู ณ วันประกาศสอบราคา หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทําการอันเป็ นขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็ นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
5. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน (โครงการที่ 1 ในวงเงินไม่นอ้ ยกว่า 261,000 บาท ,
โครงการที่ 2 ในวงเงินไม่นอ้ ยกว่า 584,000 บาท )
/กําหนด.....

-2กําหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 31 เดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2559 ระหว่างเวลา 10.00 น.
ถึงเวลา 11.00 น. ณ หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 6 ตําบลนาคู และกําหนดรับฟังคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่
31 เดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 11.00 น. เป็ นต้นไป ณ องค์การบริ หารส่ วนตําบลนาคู
กําหนดยืน่ ซองสอบราคา ตั้งแต่วนั ที่ 22 สิ งหาคม พ.ศ. 2559 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง
16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรื อการจ้างองค์การบริ หารส่ วนตําบลระดับอําเภอผักไห่ และ
ยืน่ ซองสอบราคา ตั้งแต่วนั ที่ 23 สิ งหาคม พ.ศ. 2559 - วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2559 ระหว่างเวลา 08.30
น. ถึง 16.30 น. ณ ที่ทาํ การองค์การบริ หารส่ วนตําบลนาคู และกําหนดเปิ ดซองสอบราคาในวันที่ 6
กันยายน พ.ศ. 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็ นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรื อการจ้าง
องค์การบริ หารส่ วนตําบลระดับอําเภอผักไห่
ผูส้ นใจขอรับ/ซื้ อเอกสารสอบราคาในราคาโครงการละ 500 บาท ได้ที่กองคลังองค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลนาคู ระหว่างวันที่ 22 สิ งหาคม พ.ศ. 2559 - วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2559 หรื อสอบถามทาง
โทรศัพท์หมายเลข 0-3524-6841 ในวันและเวลาราชการ และดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์
www.nakhu.go .th , www. gprocurement.go.th
ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2559

(นายฉลอง คงสัมฤทธิ์)
นายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลนาคู

