ประกาศองค์ การบริหารส่ วนตําบลควนหนองหงษ์
เรือง สอบราคาจ้ างก่อสร้ างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จํานวน 4 โครงการ
--------------------------------------่ าบลควนหนองหงษ์ อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรี ธรรมราช มีความ
ด้วยองค์การบริ หารสวนตํ
่ างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กภายในหมู่บา้ น จํานวน 4 โครงการ
ประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการกอสร้
่
ดังตอไปนี
*
1. โครงการก่อสร้ างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่งุ โป๊ ะ-บ้ านนายเลิศ หมู่ที 3
โดยปรับปรุ งผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรี ตเป็ นคอนกรี ตเสริ มเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
่
่ นชวง
่
ไหลทางลงด้
วยดินลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 120 เมตร โดยแบงเป็
ช่ วงที 1 ระยะทาง 100.00 เมตร ช่ วงที 2 ระยะทาง 20.00 เมตร
่ างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 230 เมตร
และกอสร้
่
่ าบลควนหนองหงษ์
ไหลทางลงด้
วยหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบองค์การบริ หารสวนตํ
่ าบลควนหนองหงษ์ จํานวน
พร้อมติดตั*งป้ ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐานองค์การบริ หารสวนตํ
1 ป้ าย ราคากลาง 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้ วน)
2.โครงการก่อสร้ างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมาบคล้า - กาโห่ ใต้ หมู่ที 4
์
โดยใช้วสั ดุดินลูกรังถมยกระดับถนน จํานวน 130 ลูกบาศกเมตร
ผิวจราจรคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
่
กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 347 เมตร ไหลทางลงด้
วยหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หนา
่ าบลควนหนองหงษ์ พร้อมติดตั* งป้ ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตาม
0.15 เมตร ตามแบบองค์การบริ หารสวนตํ
่ าบลควนหนองหงษ์ จํานวน 1 ป้ าย ราคากลาง 750,000 บาท (เจ็ดแสน
แบบมาตรฐานองค์การบริ หารสวนตํ
ห้ าหมืนบาทถ้ วน)
3.โครงการก่อสร้ างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่งุ เตย-คลองตม หมู่ที 5
่ างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 175 เมตร
โดยกอสร้
่
่ าบลควนหนองหงษ์
ไหลทางลงด้
วยหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตรตามแบบองค์การบริ หารสวนตํ
่ าบลควนหนองหงษ์ จํานวน
พร้อมติดตั*งป้ ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบมาตรฐานองค์การบริ หารสวนตํ
1 ป้ าย
ราคากลาง 363,000 บาท (สามแสนหกหมืนสามพันบาทถ้ วน)
4.โครงการก่อสร้ างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกาโห่ เหนือ-สามแยกบ้ านพิมพ์ หมู่ที 5
่ างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 139 เมตร
โดยกอสร้
่
ไหลทางลงด้
วยหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงชนบท พร้อมติดตั* ง
/ป้ายประชา...

-2่ าบลควนหนองหงษ์ จํานวน 1 ป้ าย
ป้ ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐานองค์การบริ หารสวนตํ
ราคากลาง 363,000 บาท (สามแสนหกหมืนสามพันบาทถ้ วน)
ผ้มู ีสิทธิเสนอราคาจะต้ องมีคุณสมบัติดังนี=
่
1. เป็ นนิติบุคคลหรื อบุคคลธรรมดา ที=มีอาชีพรับจ้างทํางานที=สอบราคาดังกลาว
่ นผูท้ ี=ถูกแจ้งเวียนชื=อเป็ นผูท้ ิง* งานของทางราชการ รัฐวิสาหกจิ หรื อหนวยงาน
่
2. ไมเป็
บริ หารราชการ
่ ท้องถิ=นในขณะที=ยนื= ซองสอบราคา
สวน
่ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ@ หรื อความคุม้ กนั ซึ=งอาจปฏิเสธไมยอมขึ
่
3.ไมเป็
* นศาลไทย เว้นแตรั่ ฐบาลของผูเ้ สนอราคา
ั ่ ่ *น
ได้มีคาํ สั=งให้สละสิ ทธิ@ ความคุม้ กนเชนวานั
่ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่ วมกนกบผู
ั ั เ้ สนอราคารายอื=นที=เข้าเสนอราคา ณ วันประกาศ สอบราคาหรื อไม่
4.ไมเป็
่ นราคาอยางเป็
่ นธรรมในการสอบราคาครั* งนี*
เป็ นผูก้ ระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแขงขั
่ างประเภทเดียวกนั ในวงเงิน
5. ผูเ้ สนอราคาจะต้องมีผลงานประเภทงานกอสร้
โครงการที 1 ไมน้่ อยกวา่ 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื=นบาทถ้วน)
โครงการที 2 ไมน้่ อยกวา่ 375,000 บาท (สามแสนเจ็ดหมื=นห้าพันบาทถ้วน)
โครงการที 3 ไมน้่ อยกวา่ 181,500 บาท (หนึ=งแสนแปดหมื=นหนึ=งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
โครงการที 4 ไมน้่ อยกวา่ 181,500 บาท (หนึ=งแสนแปดหมื=นหนึ=งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ั ่ ราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาด้
่
่ วยระเบียบบริ หาร
และเป็ นผลงานที=เป็ นคู่สัญญา โดยตรงกบสวน
่ องถิ=นหนวยงานงานอื
่
่ องถิ=น รัฐวิสาหกจิ
ราชการสวนท้
=นๆที=กฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็ นราชการบริ หารสวนท้
ั
่ ิ 3 ปี นับแตวั่ นสงมอบงานงวดสุ
่
ในสัญญาเดียวกนผลงาน
ไมเกน
ดท้ายถึงวันยืน= ซองเสนอราคา
กําหนดดสูถานที
ในวันที= 21 เดือน กมภาพั
นธ์ พ.ศ. 2557
ุ
โครงการที 1 เวลา 09.00 น. ณ พื*นที=โครงการ หมู่ที= 3 ตําบลควนหนองหงษ์
โครงการที 2 เวลา 09.30 น. ณ พื*นที=โครงการ หมู่ที= 4 ตําบลควนหนองหงษ์
โครงการที 3 เวลา 10.00 น. ณ พื*นที=โครงการ หมู่ที= 5 ตําบลควนหนองหงษ์
โครงการที 4 เวลา 10.30 น. ณ พื*นที=โครงการ หมู่ที= 5 ตําบลควนหนองหงษ์
ํ
และกาหนดรั
บฟังคําชี* แจงรายละเอียดเพิ=มเติม ในวันที= 21 เดือน กมภาพั
นธ์ พ.ศ.2557 เวลา 11.00 น.
ุ
่ าบลควนหนองหงษ์ อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรี ธรรมราช
เป็ นต้นไป ห้องประชุม องค์การบริ หารสวนตํ
กําหนดยืน ซองสอบราคา สามารถยืน= ซองสอบราคาได้ที=
่
1. องค์ การบริหารส่ วนตําบลควนหนองหงษ์ (สวนการคลั
ง) ตั* งแต่วนั ที= 7 เดือน กมภาพั
นธ์ พ.ศ. 2557
ุ
่ เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. (ตามนาฬิกากลางของอบต.)
จนถึงวันที= 21 เดือน กมภาพั
นธ์ พ.ศ. 2557 ระหวาง
ุ
2.ศนย์
ู รวมข้ อมลข่
ู าวสารการซื=อการจ้ างขององค์ การบริหารส่ วนตําบลระดับอําเภอ อําเภอชะอวด(ชั* น 2)
ในวันที= 24 เดือน กมภาพั
นธ์ พ.ศ. 2557 เวลา 08.30-16.30 น.
ุ
/3.ยืน ทาง...

-33. ยืน ทางไปรษณีย์ ตั* งแตวั่ นที= 7 เดือน กมภาพั
นธ์ พ.ศ. 2557 จนถึงวันที= 21 เดือน กมภาพั
นธ์ พ.ศ. 2557
ุ
ุ
่
่
ระหวางเวลา
08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. (การรับซองทางไปรษณี ยใ์ ห้ถือวันที=ได้ลงเลขรับขององค์การบริ หารสวน
ํ
่ * น)
ตําบลควนหนองหงษ์ ภายในวันและเวลาที=กาหนดไว้
แล้วเทานั
กําหนดเปิ ดซองสอบราคา
่
ในวันที= 25 เดือน กมภาพั
นธ์ พ.ศ. 2557 ตั* งแต่เวลา 10.30 น. เป็ นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลขาวสาร
การ
ุ
่ าบลระดับอําเภอที=ว่าการอําเภอชะอวด (ชั* น2) อําเภอชะอวด จังหวัด
ซื* อการจ้างขององค์การบริ หารสวนตํ
นครศรี ธรรมราช
ผ้สู นใจติดต่ อขอซื=อเอกสารสอบราคาได้ ที
่
่ าบลควนหนองหงษ์ อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรี ธรรมราช ในราคา
สวนการคลั
ง องค์การบริ หารสวนตํ
โครงการที 1,2 ในราคาโครงการละ 3,000 บาท โครงการที 3,4 ในราคาโครงการละ 2,000 บาท ตั* งแตวั่ นที=
7 เดือน กมภาพั
นธ์ พ.ศ. 2557 ถึงวันที= 21 เดือน กมภาพั
นธ์ พ.ศ. 2557 หรื อสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข
ุ
ุ
075-760244 ในวันและเวลาราชการ หรื อดูรายละเอียดเพิ=มเติมได้ที= www.knhong.com, www.nakhonlocal.go.th
โดยผ้ขู อซื=อเอกสารต้ องยืน เอกสารดังนี=
1. สําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสื อบริ คณฑ์สนธิ (กรณี ที=เป็ นนิติบุคคล)
2. สําเนาทะเบียนพาณิ ชย์ (กรณี ที=เป็ นบุคคลธรรมดาหรื อคณะบุคคลที=มิใชนิ่ ติบุคคล)
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
่ =ม
4. สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ
5. หนังสื อมอบอํานาจ (กรณี ให้ผอู ้ ื=นมาซื* อเอกสารแทน)
ประกาศ ณ วันที= 7 กมภาพั
นธ์ พ.ศ. 2557
ุ

(ลงชื=อ) นายเจริ ญ ศรี ภูมิราช
(นายเจริ ญ ศรี ภูมิราช)
่ าบลควนหนองหงษ์
นายกองค์การบริ หารสวนตํ
สํ าเนาถกต้
ู อง
(ลงชื=อ) นายณัฐวัฒน์ ทองนํ* าแกว้
(นายณัฐวัฒน์ ทองนํ* าแกว้ )
นักวิชาการพัสดุ

