
รายละเอียดแนบท้ายประกาศสอบราคา  เลขท่ี  2/2559 
โครงการ ก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2559  ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้   เลขท่ี 2/2559  ลงวันที่ 29  กรกฎาคม  2559 

โครง 
การ 
ที่ 

ชื่อโครงการ ราคากลาง 
(บาท) 

ก าหนดดู
สถานที่ก่อสร้าง  

พร้อมชี้แจง
รายละเอียด

เพิ่มเติม 

ก าหนดวันเวลาที่ยืน่
ซอง/รับซองสอบราคา 

ก าหนดวัน
เวลาเปิดซอง
สอบราคา 

ก าหนดเวลา
ก าหนดการ

ก่อสร้าง 

การ
รับประกัน
ความช ารุด
บกพร่อง 

ราคาค่า
เอกสาร

สอบราคา 

หมายเหตุ 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่  1   บ้านหนอง
กาทอง (ซอยบ้านเสน่ห์ ทองเหลือ)  
ต าบลโรงเข้  ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร  ยาว 300 เมตร  หนา 
0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  1,200  
ตารางเมตร  ไหล่ทางลงหินคลุก
ตามสภาพพ้ืนที่  รายละเอียดตาม
แบบแปลนของ   อบต.โรงเข้  
พร้อมป้ายชั่วคราว 1 ป้าย  และ
ป้ายโครงการ 1 ป้าย    

570,000.-บาท   16  สิงหาคม 
2559 

เวลา  10.30 
-11.00  น. 

1.ตั้งแต่วันท่ี 29  
กรกฎาคม -9 สิงหาคม
2559  และวันท่ี  11 - 
16 สิงหาคม  2559  ใน
วันเวลาราชการระหว่าง
เวลา 08.30 – 16.30 
น.  ณ  ท่ีท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลโรงเข้  
อ าเภอบ้านลาด  จังหวัด
เพชรบุรี 
  
2. ในวันท่ี 10 สิงหาคม 
2559 ระหว่างเวลา   
08.30  -  16.30  น.   
ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
การจัดซ้ือจัดจ้างของ 
อบต. ระดับอ าเภอ  (ท่ีว่า
การอ าเภอบ้านลาด  
จังหวัดเพชรบุรี  ชั้น 2 ) 

 

ในวันท่ี   17 
สิงหาคม 
2559   

ตั้งแตเ่วลา  
10.30  น.    
เป็นต้นไป   

60  วัน 2  ปี 500.-  
บาท 

1.ราคากลางของงาน
ก่อสร้างที่ได้ประมาณราคา
กลางไว้  หากปรากฏว่าการ
เสนอราคา ก่อสรา้งมีราคาที่
แตกต่างไปจากราคากลางที่
ได้ประกาศไว้ ราคาดังกล่าว
ไม่มผีลผูกพันให้ต้องปฎิบัติ
ตามราคากลางนั้น และผู้
เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบ
ในการถอดแบบและค านวณ
ราคากลางจะน าราคากลาง
ของทางราชการมาปฏิเสธ
ความรับผิดชอบหรือ
เรียกร้องค่าก่อสร้างใน
ภายหลังมิได ้

 
 

 

 

 

 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศสอบราคา  เลขท่ี  2/2559 
โครงการ ก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2559  ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้   เลขท่ี 2/2559  ลงวันที่  29 กรกฎาคม  2559 

โครง 
การ 
ที่ 

ชื่อโครงการ ราคากลาง 
(บาท) 

ก าหนดดู
สถานที่ก่อสร้าง  

พร้อมชี้แจง
รายละเอียด

เพิ่มเติม 

ก าหนดวันเวลาที่ยืน่
ซอง/รับซองสอบราคา 

ก าหนดวัน
เวลาเปิดซอง
สอบราคา 

ก าหนดเวลา
ก าหนดการ

ก่อสร้าง 

การ
รับประกัน
ความช ารุด
บกพร่อง 

ราคาค่า
เอกสาร

สอบราคา 

หมายเหตุ 

2. โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต  หมู่ที่ 3  บ้าน
ดอนแจง  ขนาดกว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 275  เมตร  หนาเฉลี่ย  
0.05  เมตร  หรือคิดเป็นพ้ืนที่
ลาดยางไม่น้อยกว่า  1,650  
ตารางเมตร  พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ  
รายละเอียดตามแบบและ
ประมาณการของ อบต.โรงเข้  
ก าหนด 

616,700.-บาท   16  สิงหาคม 
2559 

เวลา  11.00 
-11.30  น. 

1.ตั้งแต่วันท่ี 29  
กรกฎาคม --9 สิงหาคม
2559  และวันท่ี  11 - 
16 สิงหาคม  2559  ใน
วันเวลาราชการระหว่าง
เวลา 08.30 – 16.30 
น.  ณ  ท่ีท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลโรงเข้  
อ าเภอบ้านลาด  จังหวัด
เพชรบุรี 
  
2. ในวันท่ี 10 สิงหาคม 
2559 ระหว่างเวลา   
08.30  -  16.30  น.   
ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
การจัดซ้ือจัดจ้างของ 
อบต. ระดับอ าเภอ  (ท่ีว่า
การอ าเภอบ้านลาด  
จังหวัดเพชรบุรี  ชั้น 2 ) 

 

ในวันท่ี   17 
สิงหาคม 
2559   

ตั้งแต่เวลา  
10.30  น.    
เป็นต้นไป   

60  วัน 2  ปี 600.-  
บาท 

1.ราคากลางของงาน
ก่อสร้างที่ได้ประมาณราคา
กลางไว้  หากปรากฏว่าการ
เสนอราคา ก่อสรา้งมีราคาที่
แตกต่างไปจากราคากลางที่
ได้ประกาศไว้ ราคาดังกล่าว
ไม่มผีลผูกพันให้ต้องปฎิบัติ
ตามราคากลางนั้น และผู้
เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบ
ในการถอดแบบและค านวณ
ราคากลางจะน าราคากลาง
ของทางราชการมาปฏิเสธ
ความรับผิดชอบหรือ
เรียกร้องค่าก่อสร้างใน
ภายหลังมิได ้

 


