
 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงเซา 
เร่ือง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นมะขาม หมู่ที่ 2,5,7 

 
 

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 965.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหิน
คลุกกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,860.00 ตารางเมตร 

2. ถมหินผุหรือลูกรังเสริมถนนและไหล่ทางจ านวน 2 จุด จุดที่ 1 กว้าง 1.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 
เมตร พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบและบดอัด จุดที่ 2 กว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบและบดอัดใช้หิน ผุหรือ
ลูกรัง จ านวน 100 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบที่ อบต.ก าหนด 

3. ฝังท่อระบายน้ าถนนสายต้นมะขาม หมู่ที่ 5 โดยใช้เครื่องจักรขุดฝังท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก . ชั้น 3 
จ านวน 5 จุด รายละเอียดดังนี้ 

- ฝังท่อระบายน้ าถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก .ชั้น 3 ขนาด 0.80x1.00 เมตร จ านวน 3 จุด ฝังจุดละ 6 ท่อน จ านวน 
2 จุด ใช้ท่อจ านวน 12 ท่อน วางแผ่นพื้นรองท่อขนาด 0.30x0.05x3.50 เมตร จ านวน 8 แผ่น และฝัง 8  ท่อน จ านวน 1 จุด 
ใช้ท่อ 8 ท่อน วางแผ่นพื้นรองท่อขนาด 0.30x0.05x3.50 เมตร จ านวน 6 แผ่นพร้อมใช้ปูนทรายยารอยต่อท่อ 

- ฝังท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก . ชั้น 3 ขนาด 0.30x1.00 เมตร จ านวน  จุด ใช้ท่อจ านวน 6 ท่อน วางแผ่น
วางแผ่นพื้นรองท่อขนาด 0.30x0.05x3.50 เมตร จ านวน 2 แผ่น พร้อมใช้ปูนทรายยารอยต่อท่อ 

- ฝังท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น 3 ขนาด 2-1.00x1.00 เมตร จ านวน 1 จุด ใช้ท่อจ านวน 14.00 ท่อน 
พร้อมหล่อคอนกรีตรองพ้ืนที่ท่อขนาด ความกว้าง 3.50 เมตร ยาว 9.00 เมตร หนา 0.10 เมตร และก่อก าแพงก้ันดินเรียงหินยา
แนวทั้งสองด้านความกว้าง 1.50 เมตร ยาว 4.50 เมตร 

4. ติดตั้งป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบที่ อบต.ก าหนด จ านวน 1 ป้าย 
ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 2,000,000.- บาท (สองล้านบาทถ้วน) 
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
          ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท 
          ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  
          ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละ
สิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
          ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงเซา  
          ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงเซา  ณ  วัน
ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้  
          ก าหนดยื่นซองสอบราคา  ในวันที่  9 มกราคม  2557  ถึงวันที่  27  มกราคม  2557  ตั้งแต่เวลา  ๐๘ .๓๐ น. ถึง
เวลา  ๑๖ .๓๐ น. ณ ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงเซา อ าเภอเมื อง จังหวัดนครศรีธรรมราช และในวันที่ 28 
มกราคม  2557 เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับ
อ าเภอ อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  และก าหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  29 มกราคม  2557  ตั้งแต่
เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป 
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         ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง    ในราคาชุดละ 5,๐๐๐ .- บาทได้ที่    ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าแพงเซา อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ในวันที่  9 มกราคม  2557  ถึงวันที่  27  มกราคม  2557  ตั้งแต่
เวลา  ๐๘ .๓๐  น . ถึงเวลา  ๑๖ .๓๐  น .  ดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์  www.kampangsao.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข ๐๗๕-๓๗๗๕๘๑ ในวันและเวลาราชการ 
   
                              ประกาศ ณ วันที่  9  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕7 

 

ไพเราะ  เอียดบัว 
(นางสาวไพเราะ เอียดบัว)  

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงเซา  
 

 


