
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลอินคีรี�
เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. จํานวน 2 โครงการ

……..…. ..……….

ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลอินคีรี� อําเภอพรหมคีรี� จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์             
จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จํานวน 2 โครงการ ดังนี้

โครงการท่ี 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะเคียน มัสยิดบ้านน้ําใส  หมู่ท่ี 7   ตําบลอินคีรี�
อําเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร  ยาว 316 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทาง
ลงหินคลุก  กว้างข้างละ 0.50 เมตร   ยาว 316 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร    พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์�
โครงการจํานวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลอินคีรี�

งบประมาณ เป็นเงิน 655,400.-บาท(-หกแสนห้าหม่ืนห้าพันส่ีร้อยบาทถ้วน-) 
 ราคากลาง เป็นเงิน 642,400.-บาท(-หกแสนส่ีหม่ืนสองพันส่ีร้อยบาทถ้วน-) 
 

โครงการท่ี 2  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชวน-ชลประทาน   หมู่ท่ี 4    ตําบลอินคีรี 
อําเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช   ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร  ยาว 175 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทาง
ลงหินคลุก กว้างข้างละ 0.50 เมตร ยาว 175 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร และฝังท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
(มอก.ชั้น 3)   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร    จํานวน 1 จุด ๆ ละ 6 ท่อน   พร้อมยาแนวท่อและถมหลังท่อ
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จํานวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลอินคีรี�

งบประมาณ เป็นเงิน 389,400.-บาท(-สามแสนแปดหม่ืนเก้าพันส่ีร้อยบาทถ้วน-) 
ราคากลาง เป็นเงิน 380,000.-บาท(-สามแสนแปดหม่ืนบาทถ้วน-) 
 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ผู้ มีอาชีพรับจ้างงานตามท่ีสอบราคาจ้างดังกล่าว              

ซ่ึงมีผลงานประเภทเดียวกันกับโครงการท่ีจะยื่นซองเสนอราคา
โครงการท่ี 1 ในวงเงินไม่น้อยกว่า 327,700 บาท (-สามแสนสองหม่ืนเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-) 
โครงการท่ี 2 ในวงเงินไม่น้อยกว่า   194,700 บาท (-หนึ่งแสนเก้าหม่ืนสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-) 
ต่อหนึ่งสัญญา และเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานอ่ืน ซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลอินคีรี�เชื่อถือ  

2. ไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ละท้ิงงานของทางราชการหรือหน่วยงานบริหาร      
ราชการส่วนท้องถ่ิน และได้แจ้งเวียนชื่อไว้แล้ว

3. ไม่เป็นผู้ท่ีได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏ ิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่�นว่านั้น

4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่�องค์การบริหาร
ส่วนตําบลอินคีรี� ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

-2-/ กําหนด.................
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กําหนดดูสถานท่ีก่อสร้าง
กําหนดดูสถานท่ีก่อสร้าง  จํานวน 2 โครงการ ในวันท่ี 24 ธันวาคม 2557 ระหว่างเวลา

09.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. โดยมาพร้อมเพรียงกัน ณ องค์การบริหารส่วนตําบลอินคีรี� เวลา 09.00 น. 
และกําหนดรับฟังคําชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมในวั�นเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป สําหรับผู้ท่ีไม่ไปดู
สถานท่ีให้ถือว่ารับทราบปัญหาและเข้าใจรายละเอียดดีแล้ว จะโต้แย้งสิทธิหรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ ของตนไม่ได้ 

กําหนดย่ืนซองสอบราคา
กําหนดยื่นซองสอบราคา  ตั้งแต่วันท่ี  12 ธันวาคม 2557 ถึงวันท่ี  25 ธันวาคม 2557

ระหว่างเวลา 08.30-16.3 0 น. ในวันและเวลาราชการ ให้ยื่นซองสอบราคาได้ท่ี กองคลัง/ งานพัสดุ
สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลอินคีรี� และในวันท่ี 26 ธันวาคม 2557 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. 
ให้ยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์�รวมข้อมูลข่าวสารการจั�ดซ้ือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ 
ท่ีว่าการอําเภอพรหมคีรี� จังหวัดนครศรีธรรมราช

กําหนดเปิดซองสอบราคา
กําหนดเปิดซองสอบราคา ในวันท่ี  29 ธันวาคม 2557
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะเคียน มัสยิดบ้านน้ําใส  หมู่ท่ี 7

ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไ ป
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชวน-ชลประทาน   หมู่ท่ี 4 

ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไ ป

ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและซ้ือเอกสารสอบราคา
โครงการท่ี 1 ราคาชุดละ   2,500.- บาท   (-สองพันห้าร้อยบาทถ้วน-) 
โครงการท่ี 2 ราคาชุดละ   1,500  บาท    (-หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน-)  
ได้ท่ีกองคลัง งานพัสดุ สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลอินคีรี� ตั้งแต่วันท่ี 12 ธันวาคม 2557 ถึงวันท่ี 25
ธันวาคม 2557 หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 7547 0110 ในวันและเวลาราชการ และดู
รายละเอียดท่ีเว็บไซต์ h t t : / / w w w .i n k e r e e .g o .t h

ประกาศ   ณ   วันท่ี  12 เดือน  ธันวาคม พ.ศ.2557 
 

(นายสันต์   ก่ิงรัตน์�)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลอินคีรี�


