ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหนองขอน
เรื่อง สอบราคาโครงการงานปรับปรุงถนนหินคลุก,โครงการงานกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
รวมจํานวน 4 โครงการ
*****************************************************
ดวยองคการบริหารสวนตําบลหนองขอน อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงคจะ
ดําเนินการสอบราคาจาง รวมจํานวน 4 โครงการ รายละเอียดดังนี้.1. โครงการงานปรับปรุงถนนหินคลุก หมูที่ 7 บานหนองชาง (เสนหลังหอประชุมอบต. – ถนนกลางบาน)
ตําบลหนองขอน อําเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดดังนี้.- ถนนกวาง 5.00 เมตร ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร หนา 0.10 เมตร
ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 140.00 ลบ.ม. งานวางทอระบายน้ํา คสล. Dia ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร
จํานวน 21.00 ทอน
ราคากลาง 125,400.00 .- บาท(-หนึง่ แสนสองหมื่นหาพันสี่รอยบาทถวน-)
2. โครงการงานปรับปรุงถนนหินคลุก หมูที่ 8 บานดอนชี (เสนจากถนนแจงสนิท – ป>าชาหลังศูนยวิจัยขาว)
ตําบลหนองขอน อําเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดดังนี้.- ชวงที่ 1 ถนนกวาง 5.00 เมตร ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.10 เมตร
- ชวงที่ 2 ถนนกวาง 4.00 เมตร ผิวจราจรกวาง 3.50 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.10 เมตร
หริปริมาตรหินคลุกรวมกันแลวไมนอยกวา 155.00 ลบ.ม.
งานวางทอระบายน้ํา คสล. Dia ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จํานวน 8.00 ทอน
ราคากลาง 123,900.00 .- บาท(-หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันเการอยบาทถวน-)
3. โครงการงานกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 5 บานเชือก (สายทางไปกองทรายบานนายประสงค
ชอบธรรม) ตําบลหนองขอน อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดดังนี้.- ถนนกวาง 5.00 เมตร ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ไหลทางลูกรัง 2.00 ขาง ๆละ 0.50 เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 240 ตารางเมตร
หรือมีปริมาตรไมนอยกวา 36.00 ลบ.ม (พรอมป4ายประชาสัมพันธโครงการ)
ราคากลาง 115,400.00 .- บาท(-หนึ่งแสนหนึ่งหมืน่ หาพันสี่รอยบาทถวน-)

-24. โครงการงานปรับปรุงถนนหินคลุก หมูที่ 9 บานหนองไฮ ตําบลหนองขอน อําเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดดังนี้.สายทางที่ 1 ถนนกวาง 3.50 เมตร ผิวจราจรกวาง 3.50 เมตร ยาว 105.00 เมตร หนา 0.10 เมตร
หรือปริมาตรหินคลุก 36.75 ลบ.ม. (เสนขางสวนดอกไม – บานนายเสวก ศิตะวัน)
สายทางที่ 2 ถนนกวาง 5.00 เมตร ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.10 เมตร
หรือปริมาตรหินคลุก 100.00 ลบ.ม. (สายทางขางแขวงการทางหนองไฮ)
สายทางที่ 3 ถนนกวาง 5.00 เมตร ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.10 เมตร
หรือปริมาตรหินคลุก 40.00 ลบ.ม. (เสนหนาบานนายจงกล จอมหงษ)
ราคากลาง 132,200.00 .- บาท(-หนึ่งแสนสามหมืน่ สองพันสองรอยบาทถวน-)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคณ
ุ สมบัตดิ ังนี้
1. เปGนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาดังกลาว
2. ไมเปGนผูที่ถูกแจงเวียนชื่อเปGนผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงาน
บริหารราชการสวนทองถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
3. มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน ในวงเงินไมนอยกวา 30 %
4. ไมเปGนผูมีผลประโยชนรวมกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกองคการบริหารสวนตําบล
หนองขอน ณ วันที่ประกาศสอบราคาหรือไมเปGนผูกระทําการอันเปGนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปGนธรรมในการ
สอบราคาจางครั้งนี้
ใหผูซื้อและแตละรายการไปดูสถานที่กอสรางดวยตนเอง โดยถือวาผูซื้อแบบแตละรายการไดทราบสถานที่
ตลอดจนอุปสรรคและปMญหาตาง ๆ ดีแลว เมื่อมีอุปสรรคและปMญหาตาง ๆ ในเวลาทํางานจํานํามาอางใหพนผิดมิได

กําหนดยื่นซองสอบราคา โดยสามารถยื่นซองสอบราคาได 2 กรณี
กรณีที่ 1 ผูเสนอราคาสามารถยื่นซองสอบราคา ณ ทีท่ ําการองคการบริหารสวนตําบลหนองขอน
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ในระหวางวันที่ 8 - 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
ในเวลา 08.30 -16.30 น.
กรณีที่ 2 ผูเสนอราคาสามารถยื่นซองสอบราคา ณ หอประชุมอําเภอเมืองอุบลราชธานี อําเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ในเวลา 08.30 -16.30 น.

กําหนดเปCดซองสอบราคา
องคการบริหารสวนตําบลหนองขอน จะทําการเปCดซอง ณ. หอประชุมอําเภอเมืองอุบลราชธานี
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ตั้งแตเวลา 09.30 เปDนตนไป

-3ผูสนใจติดตอขอรับ/ซื้อ เอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500.- บาท ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
หนองขอน อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ระหวางวันที่ 8 - 19 กรกฎาคม พ.ศ.
พ 2556 หรือ
สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 0-4534--4056 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

(ลงชื่อ)
(นายรัฐมนต พละการ)
นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองขอน

