
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลท่าจะหลุง 

เรื่อง  สอบราคาจ้าง  

 

           ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลท่าจะหลุง   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง  จํานวน 3  

โครงการ  รายละเอียดดังนี้   
                   1.  โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง (สายหลัก) 

ลักษณะงานท่ีทํา  โดยขุดรื้อผิวจราจรเดิมพร้อมบดอัดแน่นและทําผิวทางแบบเคพซีล (Cape Seal) เป็น
ช่วง ๆ ดังนี้ 

ช่วงท่ี 1  บริเวณทางโค้งบ้านนายหล่อ  เนียมกระโทก  ผิวทางกว้าง  6.00  เมตร   ไหล่ทางข้างละ 1.00  
เมตร  ยาว   44.00  เมตร 

ช่วงท่ี 2  บริเวณทางโค้งบ้านนายภุชงค์  บุญยะภาภรณ์ ถึง บ้านนายเฉลา  ม่วงกระโทก ผิวทางกว้าง  
6.00  เมตร  ไหล่ทางข้างละ   1.00  เมตร  ยาว  169.00  เมตร 

ช่วงท่ี 3  บริเวณบ้านนายสุชาติ  วงค์ธรรม ถึง บ้านนายสมชาย  พรมกระโทก ผิวทางกว้าง  6.00  เมตร  
ไหล่ทางข้างละ   1.00  เมตร  ยาว  160.00  เมตร 

ช่วงท่ี 4  บริเวณหน้า อบต.ท่าจะหลุง  ผิวทางกว้าง  6.00  เมตร  ไหล่ทางข้างละ   1.00  เมตร  ยาว  
119.00  เมตร 

ช่วงท่ี 5  บริเวณทางโค้งบ้านนายเพ็ชร  ถอยกระโทก ถึง บ้านนายสมาน  ศรีแก้วพะเนาว์  ผิวทางกว้าง  
6.00  เมตร  ไหล่ทางข้างละ 0.50  เมตร  ยาว  194.00 เมตร 

ช่วงท่ี 6  บริเวณบ้านนายสมาน  ศรีแก้วพะเนาว์ ถึง ทางโค้งมุมโรงเรียนบ้านข้ีตุ่น  ต้นทางผิวทางกว้าง  
5.00  เมตร  ปลายทางกว้าง  6.00 เมตร  ยาว  100.00 เมตร 

ช่วงท่ี 7  บริเวณทางโค้งโรงเรียนบ้านข้ีตุ่น ถึง บ้านนายสมควร  ถ่ัวกระโทก  ผิวทางกว้าง  6.00  เมตร  
ไหล่ทางข้างละ 0.50  เมตร  ยาว  121.00 เมตร 

ช่วงท่ี 8  บริเวณบ้านนายจํานงค์  ด่านกระโทก ถึง บริเวณท่ีดินนายประกอบ  สังเกตุ  ผิวทางกว้าง  6.00  
เมตร  ไหล่ทางข้างละ   1.00  เมตร  ยาว  284.00 เมตร 

รวมเป็นระยะทาง    1,191.00   เมตร     รายละเอียดตามแบบมาตรฐานท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลท่า
จะหลุงกําหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  1  ป้าย  เป็นจํานวนเงินท้ังสิ้น  1,763,000   บาท   

   2. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 10 (สายจากบ้านนายอุเทน  แต้มกระ
โทก ถึงบ้านนางประกอบเกียรติ  สงนางรอง) 
ลักษณะงานท่ีทํา  โดยปรับเกลี่ยผิวจราจรเดิมและลงหินคลุกผิวจราจร กว้างเฉลี่ย  4.00  เมตร ยาว  320.00  
เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร  ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  128.00  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกรดปรับเกลี่ยทับ 
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แน่นด้วยเครื่องจักรงานโยธาและวางท่อ ค.ส.ล. ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 เมตร  จํานวนรวม 9 ท่อน รายละเอียดตาม
แบบขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าจะหลุงกําหนด  เป็นจํานวนเงินท้ังสิ้น  86,000 บาท   

3. โครงการวางท่อส่งน้ําเพ่ือใช้ในการเกษตร บ้านง้ิว หมู่ 6 (บริเวณหุบใหญ่ถึงหุบน้อย) 



ลักษณะงานท่ีทํา  โดยขุดดินวางท่อส่งน้ํา PVC ขนาด Ø 8˝ ชั้น 8.5 มอก.  จํานวน  40  ท่อน หรือมีระยะทางรวม   
160.00  เมตร  พร้อมติดต้ังฟุตวาล์วแบบเหล็กหล่อและประตูน้ําเหล็กหล่อ หน้าจานขนาด Ø 8˝ ชนิดพวงมาลัย
และเทคอนกรีตยึดท่อและเสาคํ้า  รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าจะหลุงกําหนด พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ  1  ป้าย เป็นจํานวนเงินท้ังสิ้น  142,000  บาท     

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
1.  เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ท่ีมีอาชีพรับจ้างทํางานท่ีสอบราคาดังกล่าว 
2. ไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ท้ิงงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการ

ส่วนท้องถ่ิน ในขณะท่ียื่นซองสอบราคา 
3. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกับงานท่ีสอบราคาและเป็นสัญญาเดียวกัน ในวงเงินดังนี้  
-โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (สายหลัก)  ผลงานไม่น้อยกว่า  881,500.-บาท 
-โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  บ้านโนนสวรรค์  หมู่ 10 (สายจากบ้านนายอุเทน  แต้มกระโทก  ถึง

บ้านนางประกอบเกียรติ  สงนางรอง)   ผลงานไม่น้อยกว่า 43,000.-บาท 
    -โครงการวางท่อส่งน้ําเพ่ือใช้ในการเกษตร  บ้านง้ิว หมู่ 6  (บริเวณหุบใหญ่ถึงหุบน้อย)  ผลงานไม่น้อย

กว่า 71,000.-บาท 

กําหนดดูสถานท่ีก่อสร้าง ในวันท่ี  24  เมษายน  2555    ณ บริเวณดําเนินโครงการ  และกําหนด
รับฟังคําชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมในวันท่ี……………-………….เวลา………-…….น.  เป็นต้นไป  ณ………-……………. 

-โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (สายหลัก)  ระหว่างเวลา  09.00 น. ถึง 10.00 น. 
-โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  บ้านโนนสวรรค์  หมู่ 10 (สายจากบ้านนายอุเทน  แต้มกระโทก  ถึง

บ้านนางประกอบเกียรติ  สงนางรอง)   ระหว่างเวลา  10.00 น. ถึง 11.00 น. 
    -โครงการวางท่อส่งน้ําเพ่ือใช้ในการเกษตร  บ้านง้ิว หมู่ 6  (บริเวณหุบใหญ่ถึงหุบน้อย)  ระหว่างเวลา  

11.00 น.  ถึง 12.00 น. 

กําหนดยื่นซองสอบราคา ในระหว่างวันท่ี  10  เมษายน  2555 ถึงวันท่ี   30  เมษายน  2555
ระหว่างเวลา  08.30 น. - 16.30 น.  โดยองค์การบริหารส่วนตําบลท่าจะหลุงได้กําหนดสถานท่ียื่นซองสอบราคา 
ดังนี้ 

(1)  ยื่นได้ ณ ท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลท่าจะหลุง ในระหว่างวันท่ี  10  เมษายน  2555 ถึงวันท่ี  
27  เมษายน  2555 ระหว่างเวลา  08.30 น. - 16.30 น.   

(2)  ยื่นได้ ณ ท่ีศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซ้ือหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับ
อําเภอ (ท่ีว่าการอําเภอโชคชัย ชั้น 2) ในวันท่ี  30  เมษายน  2555 ระหว่างเวลา 08.30 น. -16.30 น.  
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(3) เม่ือยื่นซองเสนอราคาต่อองค์การบริหารส่วนตําบลท่าจะหลุง และลงทะเบียนรับซองสอบราคา
แล้วจะถอนคืนไม่ได้  

กําหนดเปิดซองสอบราคา ในวันท่ี  1  พฤษภาคม  2555  เวลา  10.00  น. เป็นต้นไป   ผู้สนใจ
ติดต่อขอซ้ือเอกสารสอบราคา ในราคา                                                                                      

-โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (สายหลัก)  ราคาชุดละ  2,000  บาท 
-โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  บ้านโนนสวรรค์  หมู่ 10 (สายจากบ้านนายอุเทน  แต้มกระโทก  ถึง

บ้านนางประกอบเกียรติ  สงนางรอง)   ราคาชุดละ  500  บาท 



    -โครงการวางท่อส่งน้ําเพ่ือใช้ในการเกษตร  บ้านง้ิว หมู่ 6  (บริเวณหุบใหญ่ถึงหุบน้อย)  ราคาชุดละ  
500  บาท 
              ได้ท่ีส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลท่าจะหลุง ระหว่างวันท่ี  10  เมษายน  2555  ถึงวันท่ี  
27  เมษายน  2555  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  044-756172 ในวันและเวลาราชการ หรือสืบค้น
ข้อมูลทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าจะหลุง www.thajalung.go.th    
 

                      ประกาศ  ณ  วันท่ี  5  เดือน  เมษายน  พ.ศ.  2555 
 
                      
 

(นายเสนอ  เบ้ียกระโทก) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าจะหลุง 

 
 
 
 


