
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลชางซาย
เรื่อง สอบราคาจางเหมากอสรางถนน คสล. จํานวน 2 โครงการ

ณ หมูท่ี 3 ,4 ตําบลชางซาย  อําเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช
------------------------------------

ดวยองคการบริหารสวนตําบลชางซาย มีความประสงคจะสอบราคาจางเหมากอสรางถนน คสล.
จํานวน 2 โครงการ ณ หมูท่ี 3 ,4 ตําบลชางซาย  อําเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีรายละเอียด
ดังนี้

1. โครงการกอสรางถนน คสล.สายคลองเนก-ทุงพรุ หมูท่ี 3 ตําบลชางซาย อําเภอพระพรหม
จังหวัดนครศรีธรรมราช

- กอสรางถนน คสล.สายคลองเนก-ทุงพรุ หมูท่ี 3 ทําการกอสรางถนน คสล. ผิวจราจรกวาง
4 .00  เมตร หนา 0 .15  เมตร ไหลทางหินคลุกกวางเฉลี่ยขางละ 0 .50  เมตร ยาว 300  เมตร ตามแบบ อบต.
ชางซายเลขท่ี 18/2558 ,38/2558  พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ ตามแบบ อบต.ชางซายเลขท่ี
17/2552  จํานวน 1  ปาย

(ราคากลางท่ีกําหนด 607,000.- (หกแสนเจ็ดพันบาทถวน)
(งบประมาณท่ีตั้งไว 604 ,000.- (หกแสนสี่พันบาทถวน)

2. โครงการกอสรางถนน คสล.สายหวยยูง-โคกโหนด หมูท่ี 4 ตําบลชางซาย อําเภอพระพรหม
จังหวัดนครศรีธรรมราช

- กอสรางถนน คสล.สายหวยยูง-โคกโหนด หมูท่ี 4 สภาพถนนเดิมผิวจราจรหินคลุกกวาง
เฉลี่ย 3 .00  เมตร ยาว 430 .00  เมตร ทําการกอสรางถนน คสล.ผิวจราจรกวาง 4 .00 เมตร หนา 0 .15  เมตร
ไหลทางหินคลุกกวางเฉลี่ยขางละ 0 .25  เมตร ยาว 300  เมตร ตามแบบ อบต.ชางซาย เลขท่ี
18/2558,46/2558 พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ ตามแบบ อบต.ชางซายเลขท่ี 17/2552 จํานวน 1
ปาย

(ราคากลางท่ีกําหนด 587,000 .- (หาแสนแปดหม่ืนเจ็ดพันบาทถวน)
(งบประมาณท่ีตั้งไว 577 ,000 .- (หาแสนเจ็ดหม่ืนเจ็ดพันบาทถวน)

ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1 . เปนผูมีอาชีพรับจางงานท่ีสอบราคาจาง ซึ่งมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน

1 .1 โครงการท่ี 1 วงเงินไมนอยกวา 300 ,000 .-บาท (สามแสนบาทถวน)
1 .2 โครงการท่ี 2 วงเงินไมนอยกวา 288 ,000 .-บาท (สองแสนแปดหม่ืนแปดพันบาทถวน)

2 . ไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว
3 . ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอ

ราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวา นั้น
4 . เปนผูท่ีผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางขององคการบริหารสวนตําบลชางซาย

5 . /ไมเปนผูมี...
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6 . ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขาเสนอราคาใหแกองคการบริหารสวนตําบล
ชางซาย ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมใน
การสอบราคาจางครั้งนี้

6 . บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ

7 . บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

8 . คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสาม
หม่ืนบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได

กําหนดดูสถานท่ีกอสราง ในวันท่ี 9 ธันวาคม ๒๕๕8 ระหวางเวลา 09.00 น. ถึง 12 .00 น.
ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลชางซาย และกําหนดรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมในวันท่ี 9
ธันวาคม เวลา 13.00 น. เปนตนไป ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลชางซาย

อนึ่ง สําหรับผูท่ีไมมาดูสถานท่ีและรับฟงคําช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมถือวาไดรับทราบปญหา
และอุปสรรคทุกประการ โดยไมมีขอโตแยงใด ๆ

กําหนดยื่นซองสอบราคา ระหวาง วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2558 ถึง วันท่ี 8 ธันวาคม 2558
ระหวางเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลชางซาย และกําหนดยื่นซอง
สอบราคา ในวันท่ี 11 ธันวาคม 2558 ระหวางเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ศูนยรวบรวมขอมูล
ขาวสารการซื้อ หรือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ ท่ีวาการอําเภอพระพรหม จังหวัด
นครศรีธรรมราช และกําหนดเปดซองสอบราคาในวันท่ี 14 ธันวาคม ๒๕๕8

1. โครงการท่ี 1 เวลา 10.00 น. เปนตนไป
2. โครงการท่ี 2 เวลา 10.30 น. เปนตนไป

ณ ศูนยรวบรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ ท่ีวาการอําเภอพระ
พรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผูสนใจติดตอขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๕๐๐.-บาท (หารอยบาทถวน) ไดท่ี ท่ีทํา
การองคการบริหารสวนตําบลชางซาย ระหวาง วันท่ี 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึง วันท่ี 4 เดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2558 หรือดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีเว็บไซตกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th และ
เว็บไซต อบต.ชางซาย www.changsai.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 0 -7534 -8764 ในวันและ
เวลาราชการ

ประกาศ ณ  วันท่ี 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕8

(นายชูศักดิ์   เภรีฤกษ)
นายกองคการบริหารสวนตําบลชางซาย


