
 

 

 

 
ประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านนา 

เรื่อง  สอบราคาจ�าง  โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 5 โครงการ  
ตําบลบ�านนา  อําเภอกะเปอร� จังหวัดระนอง 

 

  ด�วยองค	การบริหารส�วนตําบลบ�านนา  มีความประสงค	จะดําเนินการสอบราคาจ�างเหมา  โครงการ
ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 5 โครงการ  (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี อบต.บ�านนา กําหนด) 
หากปรากฏว�าการสอบราคาก�อสร�างมีราคาท่ีแตกต�าง หรือไม�แตกต�างไปจากราคากลางท่ีได�ประกาศไว� ราคากลาง
ดังกล�าวไม�มีผลผูกพันให�ต�องปฏิบัติไปตามราคากลางนั้น ( ผู�เสนอราคาจะต�องรับผิดชอบในการถอดแบบ และการ
คํานวณราคากลางเอง จะนําราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร�องค�าก�อสร�างใน
ภายหลังไม�ได�) ซ่ึงมีรายละเอียดดังต�อไปนี้ 
  1.   โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทุ�งคา หมู�ท่ี 6 ตําบลบ�านนา อําเภอกะเปอร	
จังหวัดระนอง ขนาดผิวจราจรกว�าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร�อมติดต้ังป<ายโครงการจํานวน 
1 ป<าย (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี อบต.บ�านนากําหนด) ราคากลาง 140,000.-บาท (หนึ่งแสนสี่หม่ืนบาทถ�วน) 
  2.   โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห�วยเตย หมู�ท่ี 2 ตําบลบ�านนา อําเภอกะเปอร	
จังหวัดระนอง ขนาดผิวจราจรกว�าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร�อมติดต้ังป<ายโครงการจํานวน 
1 ป<าย (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี อบต.บ�านนากําหนด) ราคากลาง 140,000.-บาท (หนึ่งแสนสี่หม่ืนบาทถ�วน) 
  3.   โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวงแหวน หมู�ท่ี 1 ตําบลบ�านนา อําเภอกะเปอร	
จังหวัดระนอง ขนาดผิวจราจรกว�าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร�อมติดต้ังป<ายโครงการจํานวน 
1 ป<าย (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี อบต.บ�านนากําหนด) ราคากลาง 140,000.-บาท (หนึ่งแสนสี่หม่ืนบาทถ�วน) 
  4.   โครงการปรับปรุง ซ�อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขยายผิวจราจร) หมู�ท่ี 4 เชื่อมหมู�ท่ี 5 
ตําบลบ�านนา อําเภอกะเปอร	 จังหวัดระนอง ขนาดกว�าง 1.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมี
พ้ืนท่ีไม�น�อยกว�า 400 ตรารางเมตร) พร�อมติดต้ังป<ายโครงการ จํานวน 1 ป<าย (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี อบต.
บ�านนากําหนด) ราคากลาง 314,700.-บาท (สามแสนหนึ่งหม่ืนสี่พันเจ็ดร�อยบาทถ�วน)  ซ่ึงทางองค�การบริหารส�วน
ตําบลบ�านนา จะเรียกผู�ชนะการสอบราคาเข�ามาดําเนินการเม่ือมีการขยายเสาไฟฟ2าเป3นท่ีเรียบร�อยแล�ว 
  5.   โครงการปรับปรุง ซ�อมแซม ถนนกรวดกะสะ (เทคอนกรีตร�องล�อเสริมเหล็ก) ซอยประเวศ หมู�
ท่ี 3 ตําบลบ�านนา อําเภอกะเปอร	จังหวัดระนอง ขนาดผิวจราจรกว�าง 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ท้ังสองข�าง ยาว 
180.00 เมตร พร�อมติดต้ังป<ายโครงการจํานวน 1 ป<าย (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี อบต.บ�านนากําหนด) ราคา
กลาง 140,000.-บาท (หนึ่งแสนสี่หม่ืนบาทถ�วน) 

  ผู�มีสิทธิ์เสนอราคาจะต�องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
1. เปCนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ผู�มีอาชีพรับจ�างทํางานท่ีสอบราคาดังกล�าว ซ่ึงมีผลงาน

ก�อสร�างประเภทเดียวกันกับงานท่ีสอบราคาจ�างแต�ละโครงการในวงเงิน ดังนี้ 
   1.   โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทุ�งคา หมู�ท่ี 6 ในวงเงินไม�น�อยกว�า 
70,000.-บาท (เจ็ดหม่ืนบาทถ�วน) 
   2.   โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห�วยเตย หมู�ท่ี 2 ในวงเ งินไม�น�อย
กว�า 70,000.-บาท (เจ็ดหม่ืนบาทถ�วน) 
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   3.   โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวงแหวน หมู�ท่ี 1 ในวงเงินไม�น�อยกว�า 
70,000.-บาท (เจ็ดหม่ืนบาทถ�วน) 
   4.   โครงการปรับปรุง ซ�อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขยายผิวจราจร) หมู�ท่ี 4 เชื่อม
หมู�ท่ี 5 ในวงเงินไม�น�อยกว�า 157,350.-บาท (หนึ่งแสนห�าหม่ืนเจ็ดพันสามร�อยห�าสิบบาทถ�วน) 
   5.   โครงการปรับปรุงซ�อมแซม ถนนกรวดกะสะ (เทคอนกรีตร�องล�อเสริมเหล็ก) ซอย
ประเวศ หมู�ท่ี 3 ในวงเงินไม�น�อยกว�า 70,000.-บาท (เจ็ดหม่ืนบาทถ�วน)  

2.ไม�เปCนผู�ถูกระบุชื่อไว�ในบัญชีรายชื่อผู�ท้ิงงานของทางราชการ หรือหน�วยการบริหารราชการ  
ส�วนท�องถ่ิน และได�รับแจ�งเวียนชื่อแล�ว  

3.ไม�เปCนผู�ได�รับเอกสารสิทธิหรือความคุ�มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม�ยอมข้ึนศาลไทย เว�นแต�รัฐบาล  
ของผู�เสนอราคาได�มีคําสั่งให�สละสิทธิ์ความคุ�มกันเช�นว�านั้น  

4. ไม�เปCนผู�มีผลประโยชน	ร�วมกันกับผู�เสนอราคารายอ่ืนท่ีเข�าเสนอราคาให�แก�องค	การบริหาร 
ส�วนตําบลบ�านนา  ณ วันประกาศสอบราคาจ�าง หรือไม�เปCนผู�กระทําการอันเปCนการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�าง
เปCนธรรมในการสอบราคาจ�างครั้งนี้  

  กําหนดดูสถานท่ีก�อสร�าง  ในวันท่ี 10 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2555  ระหว�างเวลา 09.30 น. – 
12.00 น. ณ ท่ีทําการองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านนา โดยพร�อมเพรียงกันและกําหนดให�ผู� ซ้ือแบบและ
รายละเอียดไปดูสถานท่ีก�อสร�างด�วยตนเอง หรือมอบอํานาจให�บุคคลอ่ืนแทน หรือหากผู�ซ้ือแบบรายการใดไม�ไปดู
สถานท่ีก�อสร�าง ให�ถือว�าผู� ซ้ือแบบและรายการได�ทราบสถานท่ีตลอดจนอุปสรรคและปGญหาต�างๆดีแล�ว เม่ือมี
อุปสรรคและปGญหาในเวลาทํางานจะนํามาอ�างให�พ�นผิดต�อองค	การบริหารส�วนตําบลบ�านนาไม�ได� และกําหนดรับฟGง
คําชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมในวันท่ี 10 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 เวลา 13.00 น. ถึง เวลา 15.00 น             
ณ องค�การบริหารส�วนตําบลบ�านนา 

กําหนดการยื่นซองสอบราคา ระหว�างวันท่ี 5  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2555  ถึง วัน ท่ี                  
19   เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2555 ระหว�างเวลา 08.30 น.ถึงเวลา 16.30 น ณ ส�วนการคลัง องค�การบริหารส�วน
ตําบลบ�านนา ในวันเวลาราชการ และในวันท่ี   20   เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2555  ให�ยื่น ณ  ห�องศูนย�รวมข�อมูล
ข�าวสารการจัดซ้ือจัดจ�างท่ีว�าการอําเภอกะเปอร� ระหว�าง   เวลา 09.00 น.ถึง เวลา 10.00 น   

กําหนดเปJดซองสอบราคาใน วันท่ี 23 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2555  เวลา  10.00 น.  เปCนต�นไป ณ  
ห�องศูนย�รวมข�อมูลข�าวสารการจัดซ้ือจัดจ�างท่ีว�าการอําเภอกะเปอร�  

ผู�สนใจติดต�อขอซ้ือเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 500.- บาท ได�ท่ี ส�วนการคลัง องค�การ
บริหารส�วนตําบลบ�านนา ระหว�างวันท่ี  5  เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2555 ถึงวันท่ี 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2555 
ต้ังแต�เวลา   08.30 น. – 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท	หมายเลข 0-7789-0110 ในวันและเวลาราชการ 
หรือดูรายละเอียดได�ท่ีเว็บไซด	 www.bannasao.go.th   และ www.ranonglocal.go.th 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  5  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2555     
 
 
 
                        สงบ   จันทร	เขียว 
            (  นายสงบ   จันทร	เขียว  ) 

                 นายกองค	การบริหารส�วนตําบลบ�านนา 


