
 
 

 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหินดาด 
เรื่อง  สอบราคาจางเหมากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก องคการบริหารสวนตําบลหินดาด  

อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
*****************************  

               ดวยองคการบริหารสวนตําบลหินดาด อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงคจะสอบราคาจางเหมา
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 5 โครงการ ดังนี้ 

    1.1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานปราสาทใต หมูท่ี 14 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 110  
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 440 ตร.ม. เพ่ิมพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไมนอยกวา 11.77 ตร.ม. หนา 0.15 
เมตร พรอมลงลูกรังไหลทางตามสภาพ พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย และปายโครงการ 1 ปาย รายละเอียด
โครงการตามแบบท่ี อบต.หินดาด กําหนด วงเงินงบประมาณ 228,000.- บาท (สองแสนสองหม่ืนแปดพันบาทถวน) (ราคากลาง
งานกอสราง 255,000.- บาท) 

    1.2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานพูนทอง หมูท่ี 16 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 162 
เมตร หนา  0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 810 ตร.ม. เพ่ิมพ้ืนท่ีเทคอนกรีต 15.525 ตร.ม. หนา 0.15 เมตร ลง
ลูกรังไหลทางตามสภาพ พรอมติดตั้งตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย และปายโครงการ 1 ปาย รายละเอียดโครงการตาม
แบบท่ี อบต.หินดาด กําหนด วงเงินงบประมาณ 415,000.- บาท (สี่แสนหนึ่งหม่ืนหาพันบาทถวน)   (ราคากลางงานกอสราง 
475,000.- บาท) 

     1.3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหวยจรเขรุงเรือง หมูท่ี 18 ขนาดกวาง 3.5 เมตร  
ยาว 80 เมตร หนา0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 280 ตร.ม. เพ่ิมพ้ืนท่ีเทคอนกรีต 4.9 ตร.ม. หนา 0.15 เมตร ลง
ลูกรังไหลทางตามสภาพ พรอมติดตั้งตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย และปายโครงการ 1 ปาย รายละเอียดโครงการตาม
แบบท่ี อบต.หินดาด กําหนด วงเงินงบประมาณ 146,000.- บาท (หนึ่งแสนสี่หม่ืนหกพันบาทถวน)   (ราคากลางงานกอสราง 
164,000.- บาท) 

     1.4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหวยจรเขตะวันออก หมูท่ี 19 ขนาดกวาง 5 เมตร  
ยาว 58 เมตร หนา0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 290 ตร.ม. เพ่ิมพ้ืนท่ีเทคอนกรีต 12.8 ตร.ม. หนา 0.15 เมตร ลง
ลูกรังไหลทางตามสภาพ พรอมติดตั้งตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย และปายโครงการ 1 ปาย รายละเอียดโครงการตาม
แบบท่ี อบต.หินดาด กําหนด วงเงินงบประมาณ 156,000.- บาท (หนึ่งแสนหาหม่ืนหกพันบาทถวน)   (ราคากลางงานกอสราง 
173,000.- บาท) 

     1.5 โครงการคอนกรีตเสริมเหล็ก บานปราสาททอง หมูท่ี 22  
 - ชวงท่ี 1 ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 34 เมตร หนา0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 

136 ตร.ม. พรอมลงลูกรังไหลทางตามสภาพ  พรอมวางทอระบายน้ําขนาด 0.40X1.00 เมตร จํานวน 5 ทอน 
- ชวงท่ี 2 ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 41 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 

123 ตร.ม. ลงลูกรังไหลทางตามสภาพ พรอมติดตั้งตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย และปายโครงการ 1 ปาย รายละเอียด
โครงการตามแบบท่ี อบต.หินดาด กําหนด วงเงินงบประมาณ 120,000.- บาท (หนึ่งแสนสองหม่ืนบาทถวน)   (ราคากลางงาน
กอสราง 136,000.- บาท) 
          /รวมวงเงิน.................  
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รวมวงเงินงบประมาณตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556  
จํานวนเงิน  1,065,000.- บาท (หนึ่งลานหกหม่ืนหาพันบาทถวน)   
(ราคากลางงานกอสราง 1,203,000.- บาท) หนึ่งลานสองแสนสามพันบาทถวน)  
ในการสอบราคาครั้งนี้ ใชราคาตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2556 
 
 ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้   
     1. เปนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ผูมีอาชีพรับจางงานท่ีสอบราคาจางดังกลาว  ซ่ึงมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน 
ในวงเงินไมนอยกวา 100,000.-.บาท 

2.  ไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว 
3. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคา   

ไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 
   4. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขาเสนอราคาใหแกหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน ณ 
วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางแขงขันราคาอยางเปนธรรม  ในการสอบราคาจางครั้งนี้   
   กําหนดรับฟงคําชี้แจงการจัดเก็บและรายละเอียดเพ่ิมเติม ในวันท่ี 19  มิถุนายน   2556 ระหวางเวลา  
10.00 - 12.00 น.  ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลหินดาด ชั้น 2 หากทานไมมารับฟงคําชี้แจง ถือวาทานรับทราบและ
เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ใหถือเสมือนวาไดยินยอมและรับทราบขอมูลคําชี้แจงดังกลาวแลว  
   กําหนดยื่นซองสอบราคา ในระหวางวันท่ี 13   เดือนมิถุนายน พ.ศ.2556  ถึงวันท่ี 27  เดือนมิถุนายน พ.ศ.2556 ณ 
สวนการคลัง องคการบริหารสวนตําบลหินดาด ในวันและเวลาราชการ สําหรับวันท่ี 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 เวลา 08.30-
16.30 น. ยื่นซอง ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ อ.ดานขุนทด จ.
นครราชสีมา (ท่ีวาการอําเภอดานขุนทด ชั้น 2) 
     กําหนดเปดซองสอบราคาในวันท่ี 28  เดือนมิถุนายน พ.ศ.2556 ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัดจางขององคการ
บริหารสวนตําบลระดับอําเภอ อ.ดานขุนทด จ.นครราชสีมา (ท่ีวาการอําเภอดานขุนทด ชั้น 2)  เวลา 10.00 น. เปนตนไป  
   ผูสนใจติดตอขอซ้ือเอกสารสอบราคาจาง   ในราคาชุดละ  500 บาท (สามพันบาทถวน) ตอโครงการ   ได ณ สวนการ
คลังองคการบริหารสวนตําบลหินดาด อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ระหวางวันท่ี 13  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2556  ถึง
วันท่ี 27  เดือนมิถุนายน พ.ศ.2556 ในวันเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพทหมายเลข 0-4475-6111 หรือ
ทางเว็ปไซต www.hindard.go.th ขององคการบริหารสวนตําบลหินดาด  
 
           ประกาศ   ณ  วันท่ี  13   เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2556 
 
 
 
 
              (นายประพันธ  เชาวนดี) 
      นายกองคการบริหารสวนตําบลหินดาด  
 

http://www.hindard.go.th/

