ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมูบ่ ้าน
ตาบลหินโคน อาเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
…………………………
องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน อาเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะสอบ
ราคาจ้างเหมาโครงการจานวน 4 โครงการ
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านหินโคน หมู่ที่ 1 ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนตาบลหินโคนเลขที่ 31/2558 ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 454,000 บาท
(-สี่แสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านโนนเสมา หมู่ที่ 2 ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนตาบลหินโคนเลขที่ 38/2558 ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 170,000 บาท
(-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านโนนมะนาว หมู่ที่ 4 ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคนเลขที่ 30/2558 ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 292,000 บาท
(-สองแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านหนองตะครอง หมู่ที่ 9 ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคนเลขที่ 32/2558 ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 185,000 บาท
(-หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว และมีผลงาน
ก่อสร้างประเภทกับงานที่สอบราคาจ้างดังนี้
(1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านหินโคน หมู่ที่ 1 มีผลงาน
ก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 227,000 บาท
(2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านโนนเสมา หมู่ที่ 2
มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 85,000 บาท
(3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านโนนมะนาว หมู่ที่ 4 มีผลงาน
ก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 146,000 บาท
(4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านหนองตะครอง หมู่ที่ 9
มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 92,500 บาท
และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริ ห ารราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น หน่ ว ยงานอื่ น ซึ่ ง มี ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ใ ห้ มี ฐ านะเป็ น ราชการบริ ห ารส่ ว นท้ องถิ่ น
รัฐวิสาหกิจ และต้องเป็นผลงานของผู้รับจ้างในสัญญาเดียวกันเท่านั้น
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่
เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
/4. ไม่เป็นผู้...

-24. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็น
ผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
กาหนดเวลาดูสถานที่ก่อสร้าง
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านหินโคน หมู่ที่ 1 ระหว่างเวลา
10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน ในวันที่ 10 สิงหาคม 2558
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านโนนเสมา หมู่ที่ 2 ระหว่างเวลา
14.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. ณ องคืการบริหารส่วนตาบลหินโคน ในวันที่ 10 สิงหาคม 2558
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านโนนมะนาว หมู่ที่ 4 ระหว่างเวลา
10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน ในวันที่ 11 สิงหาคม 2558
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านหนองตะครอง หมู่ที่ 9 ระหว่างเวลา
14.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน ในวันที่ 11 สิงหาคม 2558
กาหนดยื่นซองสอบราคาระหว่างวันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 14 เดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2558 ในวันและเวลาราชการ ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน และในวันที่ 17
เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลระดับอาเภอ
(ที่ว่าการอาเภอจักราช) และกาหนดเปิดซองสอบราคาในวัน ที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558 ตั้งแต่เวลา
10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลระดับอาเภอ (ที่ว่า
การอาเภอจักราช)

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบและเอกสารสอบราคาจ้าง
- เลขที่ 7/2558
ในราคาชุดละ 100 บาท
- เลขที่ 8/2558
ในราคาชุดละ 100 บาท
- เลขที่ 9/2558
ในราคาชุดละ 100 บาท
- เลขที่ 10/2558 ในราคาชุดละ 100 บาท
ได้ที่ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน อาเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่
3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข
0-4495-0220-1 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558
(ลงชื่อ)
(นายสุริยะ เลียนอย่าง)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน

