ประกาศเทศบาลตําบลทุงหลวง
เรื่อง สอบราคาโครงการจางเหมาลงหินคลุกซอมแซมถนน , โครงการจางเหมากอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก และโครงการตอเติมอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลทุงหลวง
…………………………………………
ดวยเทศบาลตําบลทุงหลวง มีความประสงคจ ะสอบราคาตามรายละเอีย ดโครงการดังนี้
โครงการจางเหมาลงหินคลุกซอมแซมถนน จํานวน ๕ โครงการ โครงการกอสรางถนน คสล. จํานวน ๑
โครงการ โครงการตอเติมอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลทุงหลวง จํานวน ๑ โครงการ รวม ๗ โครงการ
โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขดังนี้
๑.โครงการจางเหมาลงหินคลุกซอมแซมถนนบานตาหยวก หมูที่ ๑ ต.ทุงหลวงรายละเอียดดังนี้
จุดที่ ๑ สายจากที่นานายจําลอง บุดดาคํา ถึง ที่นานายถาวร ตระการผล ระยะทางยาว
๑,๕๐๐ เมตร หรือ มีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา ๑๖๑ ลูกบาศกเมตร พรอมปรับเกรดเกลี่ยเรียบ
จุ ดที่ ๒ สายจากบ า นนางชั ด พุ ฒ พูงา ถึงบา นนายทะนงศัก ดิ์ แพงภู งา ระยะทางยาว
๓๐ เมตร หรื อ มี ป ริ ม าณหิ น คลุ ก ไม น อ ยกว า ๓๐ ลู ก บาศก เ มตรพร อ มปรั บ เกรดเกลี่ ย เรี ย บ
งบประมาณราคากลางเปนเงินทั้งสิ้น ๑๓๐,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถวน-)
๒.โครงการจ า งเหมาลงหิ น คลุ กบดอั ด แน น ซ อมแซมถนนบ า นตาหยวก หมู ที่ ๒ ต.ทุ ง หลวง
สายจากสี่แยกบานนายนฤทธิ์ จันทรสระคู ถึงสะพานขามคลอง ขนาดผิวจราจร กวาง ๖ เมตร ยาว ๓๘๐
เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา ๒๓๖ ลูกบาศกเมตร พรอมปรับเกรดและ
บดอัดแนน งบประมาณราคากลางเปนเงินทั้งสิ้น ๒๖๐,๐๐๐.- บาท (-สองแสนหกหมื่นบาทถวน-)
๓.โครงการจางเหมาลงหินคลุกซอมแซมถนนภายในหมูบานคูดินทราย หมูที่ ๖ ต.ทุงหลวง
จุดที่ ๑ สายจากหนาวัดบานคูดินทราย ถึง หนาบาน นางดวงพร สุดชารี ระยะทางยาว ๑,๐๐๐
เมตร โดยมีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา ๑๑๗ ลูกบาศกเมตร พรอมปรับเกรดเกลี่ยเรียบ
จุดที่ ๒ สายจากแยกบานนายรันต สายหยุด ถึงที่นานางอุบล บุญสงค ระยะทางยาว ๑,๕๐๐
เมตรโดยมีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา ๘๘ ลูกบาศกเมตร พรอมปรับเกรดเกลี่ยเรียบ
งบประมาณราคากลางเปนเงินทั้งสิ้น ๑๔๐,๐๐๐ บาท (-หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถวน-)

ตอหนาที่ ๒//ขอ ๔

-๒๔.โครงการจางเหมาลงหินซอมแซมถนนบานคูดินทราย หมูที่ ๑๑ ต.ทุงหลวง โดยมีรายละเอียดดังนี้
จุดที่ ๑ สายจากที่นานายนู สิงหนันท ถึง ถนนทางหลวงชนบทสาย รอ.๓๐๐๓ ระยะทางยาว
๒,๐๐๐ เมตร โดยมีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา ๑๔๖ ลูกบาศกเมตร พรอมปรับเกรดเกลี่ยเรียบ
จุดที่ ๒ สายจากบานนายทองกาน แสวง ถึง บานนายทองสา ชุมศรี และหนาบานนายลําไพ
บุญสงค ถึงหนาบานนายนิตยา กานจันทร ระยะทางยาว ๑๓๐ เมตรโดยมีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา ๘๘
ลูกบาศกเมตร พรอมปรับเกรดเกลี่ยเรียบ
จุดที่ ๓ สายจากแยกหนองหญาแพก ถึง ถนน รพช.ไปบานคูดินทราย ระยะทาง ๕๐๐ เมตร โดยมีปริมาณ
หินคลุกไมนอยกวา ๕๙ ลูกบาศกเมตร พรอมปรับเกรดเกลี่ยเรียบ งบประมาณราคากลางเปนเงินทั้งสิ้น
๒๐๐,๐๐๐ บาท (-สองแสนบาทถวน-)

๕. โครงการจางเหมาลงหินซอมแซมถนนบานสระโพนทอง หมูที่ ๘ ต.ทุงหลวง โดยมีรายละเอียดดังนี้
จุดที่ ๑ สายจากสามแยกโรงเรียนบานสระโพนทอง ถึง ถนนปทมานนท ระยะทางยาว ๓,๕๐๐
เมตร โดยมีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา ๓๖๔ ลูกบาศกเมตร พรอมปรับเกรดเกลี่ยเรียบ
จุดที่ ๒ สายจากถนนสายบานตาหยวก – สระโพนทอง ถึง หนองแข ระยะทางยาว ๕๐๐ เมตร
โดยมีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา ๕๙ ลูกบาศกเมตร พรอมปรับเกรดเกลี่ยเรียบ
งบประมาณราคากลางเปนเงินทั้งสิ้น ๒๙๐,๐๐๐ บาท (-สองแสนเกาหมื่นบาทถวน-)
๖. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานสระโพนทอง หมูที่ ๑๒ โดยมีรายละเอียดดังนี้
จุ ด ที่ ๑ สายจากบ า นนายเยื อ น ศรี ท อง ถึ ง บ า นนางมี ประทุ ม ขนาดกว า ง ๕ เมตร ยาว
๓๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา ๑๕๕ ตารางเมตร พรอมลงลูกรังไหลทางทั้ง
สองขาง
จุดที่ ๒ สายจากบานนายสมจิตร เบญจขันต ถึงสามแยกไปบานโนนสมบูรณ หมูที่ ๙ ขนาดกวาง
๕ เมตร ยาว ๒๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา ๑๓๐ ตารางเมตร พรอมลง
ลูกรังไหลทางทั้งสองขาง รวมพื้นที่คอนกรีต 2 จุด ไมนอยกวา ๒๘๕ ตารางเมตร ตามแบบที่เทศบาล ทุง
หลวงกําหนด งบประมาณราคากลางทั้งสิ้น ๑๔๔,๐๐๐ บาท (-หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถวน-)

๗. โครงการตอเติมอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลทุงหลวง โดยมีขนาดกวาง 7.5 เมตร ยาว ๒๐
เมตร สูง ๔.๒๑ เมตร หรือมีพื้นที่ใชสอยไมนอยกวา ๑๕๐ ตารางเมตร งบประมาณราคากลางทั้งสิ้น
๘๐๐,๐๐๐ บาท (-แปดแสนบาทถวน-)
ตอหนาที่ ๓//ผูมีสิทธิเสนอ

-๓ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑. เปนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาดังกลาว
๒. ไมเปนผูที่ถูกแจงเวียนชื่อเปนผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
๓. มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจาง ในวงเงินไมนอยกวา
๖๐,๐๐๐.- บาท , ๑๐๐,๐๐๐.- บาท , ๗๐,๐๐๐.-บาท , ๑๐๐,๐๐๐.-บาท , ๑๔๐,๐๐๐.-บาท
๗๐,๐๐๐.-บาท , ๔๐๐,๐๐๐.-บาท (ตามลําดับ)
กําหนดดู ส ถานที่ กอสรา ง ในวัน ที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ระหวางเวลา
๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๓๐ น.
ณ สํานักงานเทศบาลตําบลทุงหลวง และกําหนดรับฟงคําชี้แจง
รายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน ตั้งแตเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ สํานักงานเทศบาลตําบลทุงหลวง
กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๘ เดือน สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๒๕ สิงหาคม
๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลทุงหลวง และในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗
ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ หองปฏิบัติการศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อ/จัดจาง
(ที่วาการอําเภอสุวรรณภูมิ) และกําหนดเปดซองสอบราคา ในวัน ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแตเวลา
๐๙.๓๐ น. เปนตนไปจนกวาจะแลวเสร็จ ณ หองปฏิบัติการศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อ/จัดจาง
(ที่วาการอําเภอสุวรรณภูมิ)
ผู ส นใจให ไ ปติ ด ต อ ขอซื้ อ เอกสารสอบราคา ในราคาชุ ด ละ ๖๐๐.- บาท, ๘๐๐.-บาท,
๖๐๐.-บาท,๗๐๐.-บาท, ๙๐๐.-บาท ๖๐๐.-บาท, ๒,๐๐๐.-บาท (โครงการที่ ๑-๗ ตามลําดับ) ไดที่สํานักงาน
เทศบาลตําบลทุงหลวง หมูที่ ๑๕ ตําบลทุงหลวง อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ระหวางวันที่
๘ เดือน สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น.

ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซด
www.tungluang.go.th
และ www.gprocurement.go.th หรือ
สอบถามทางหมายเลขโทรศัพท ๐-๔๓๖๑-๑๑๒๑ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

( นายเรียบ โยธาจันทร )
นายกเทศมนตรีตําบลทุงหลวง
(***หมายเหตุ*** บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใดสนใจจะซื้อเอกสารสอบราคา กรุณานําสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท
, สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม และสําเนาบัตรประชาชน มาดวย)

