
      

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแค 
เรื่อง  สอบราคาจ้างประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จ านวน ๔ โครงการ   

****************************** 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแค อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความประสงค์จะ
สอบราคาจ้าง จ านวน ๔ โครงการ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้   

๑.โครงการก่อสร้างถนนทางเดินเท้า คสล. หมู่ที่ ๑ บริเวณบ้านนางจ าเริญ - บ้านนางวันเพ็ญ    
สบายสมัย กว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทาง ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๒๕.๐๐ 
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพ้ืนที่ (ตามแบบแปลนและประมาณราคาของส่วนโยธา อบต.บ้านแค)
งบประมาณ ๑๐๓,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนสามพันบาทถ้วน-) เอกสารสอบราคาในราคาชุดละ   ๓๐๐.- บาท (-สาม
ร้อยบาทถ้วน-)   

๒.โครงการวางท่อระบายน  าบริเวณบ้านนายอุดม สุขสุคนธ์ – คลองบางปลากด หมู่ที่ ๔ ท่อ
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จ านวน ๑๑๖ ท่อน ระยะทาง ๑๒๖.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักแบบมีฝาปิด จ านวน 
๑๒ บ่อ (ตามแบบแปลนและประมาณราคาของส่วนโยธา อบต.บ้านแค) งบประมาณ ๑๗๕,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสน
เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) เอกสารสอบราคาในราคาชุดละ   ๕๐๐.- บาท (-ห้าร้อยบาทถ้วน-)   

๓.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่๖ บริเวณบ้านนางบุญปรุง ศรีเทียนสุข-บ้านนางสุรีย์ คุ้มกิจ 
กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๘๔.๐๐ ตารางเมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพ้ืนที่ (ตามแบบแปลนและประมาณราคาของส่วนโยธา อบต.บ้านแค) งบประมาณ 
๓๖,๐๐๐.- บาท (-สามหมื่นหกพันบาทถ้วน-) เอกสารสอบราคาในราคาชุดละ   ๑๐๐.- บาท (-หนึ่งร้อยบาทถ้วน-)   

๔.โครงการก่อสร้างลาน คสล. เอนกประสงค์ หมู่ที่ ๖ บริเวณศาลากลางหมู่บ้าน ช่วงที่ ๑ กว้าง 
๖.๓๐ เมตร ยาว ๑๒.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๙.๓๘ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง 
๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๓.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง
ตามสภาพพ้ืนที่ (ตามแบบแปลนและประมาณราคาของส่วนโยธา อบต.บ้านแค) งบประมาณ ๗๙,๐๐๐.- บาท (-เจ็ด
หมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) เอกสารสอบราคาในราคาชุดละ   ๒๐๐.- บาท (-สองร้อยบาทถ้วน-)   

 ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

 ๑.    เป็นนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  ที่มีอาชีพรับจ้างท างานที่สอบราคาดังกล่าว 
 ๒.    ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหาร 

         ราชการส่วนท้องถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 
๓.    มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันไม่น้อยกว่า   ๕๐%   ต่อโครงการ 

หมายเหตุ การสอบราคาจ้างครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแคใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k) 



  ก าหนดยื่นซองสอบราคา – รับซองสอบราคา – ดูสถานที่ก่อส ร้าง (๑๑ วัน) ณ  ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแค  อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เว้นวันหยุดราชการ)  ในวันที่  ๑๓ – ๒๗  
สิงหาคม  ๒๕๕๘    ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐ น.  ถึง   ๑๖.๓๐ น.   

 

/ก าหนดยื่น.... 

 

 

 

-๒- 

 

ก าหนดยื่นซองสอบราคา – รับซองสอบราคา (๑ วัน) ณ   ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ  อ าเภอผักไห่   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ในวันที่   ๑๓  สิงหาคม  
๒๕๕๘    ระหว่างเวลา   ๐๘.๓๐  น.  ถึง   ๑๖.๓๐ น.   

 ก าหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่  ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐  น. เป็นต้นไป   
ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ  อ าเภอผักไห่  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ได้ที่ส่วนการคลัง/องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแค   
ระหว่างวันที่   ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๕๘   ถึงวันที่   ๒๗   สิงหาคม  ๒๕๕๘   ในวันและเวลาราชการ  (ตั้งแต่เวลา 
๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.) ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.bankae.go.th และ www.gprocurcmcnt.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๕๗๙-๒๖๑๗ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๑   เดือน สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

                                                      
                       (นายศรีศักดิ์   ผ่องพุฒิ) 

                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแค 

 

http://www.gprocurcmcnt.go.th/

