
 

 

 

 

 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสง 

เรือง สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายนําระบบแรงดงึแบบตวัยูพร้อมฝาปิด หมู่ท ี๗ 
 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสงมีความประสงคจ์ะ สอบราคาจา้งก่อสร้างรางระบายนาํระบบแรงดึง

แบบตวัยพูร้อมฝาปิด หมู่ที  ๗  ขนาด  ๐.๖๐X๐.๕๘  เมตร  หนา 0.06 เมตร  พร้อมฝาปิด  ขนาด  ๐.๒๕X๐.๔๖X

๐.๑๐  เมตร  ความยาว 90 เมตร  พร้อมยาแนวรางระบายนาํ  ติดตงับ่อพกั คสล. จาํนวน  ๑  จุด  และเทรีนคอนกรีต

หยาบ  ขนาด  ๐.๖๐X๙๐X๐.๐๕  เมตร ตามแบบแปลน อบต.นาชุมแสง  พร้อมติดตงัป้ายโครงการ  ขนาด  ๑.๒๐X

๒.๔๐ เมตร จาํนวน  ๑ ป้าย  ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครังนีเป็นเงินทงัสิน ๒๑๗,๐๔๓.๐๐ บาท           

(สองแสนหนึงหมืนเจ็ดพนัสีสิบสามบาทถว้น) 

          ผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งมีคุณสมบติั ดงัต่อไปนี 

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผูมี้อาชีพรับจา้งงานทีสอบราคาจา้งดงักล่าวซึงมีผลงานประเภทเดียวกนั ในวงเงินไม่นอ้ย

กว่า ๑๐๘,๐๐๐.๐๐ บาท 

                   ๒. ไม่เป็นผูที้ถกูระบุชือไวใ้นบญัชีรายชือผูทิ้ งงานของทางราชการและไดแ้จง้เวียนชือแลว้ 

                   ๓. ไม่ เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธิหรือความคุม้กนั ซึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย เวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอ

ราคาไดมี้คาํสงัใหส้ละสิทธิความคุม้กนัเช่นว่านนั 

                   ๔. เป็นผูที้ผา่นการคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัเบืองตน้ในการจา้งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสง 

                   ๕. ไม่ เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอืนทีเขา้เสนอราคาใหแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบล

นาชุมแสง ณ วนัทีประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมใน

การ สอบราคาจา้งครังนี 

          กาํหนดดูสถานทีก่อสร้างในวนัที  ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๕   ตงัแต่เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ถึงเวลา  ๑๑.๐๐  น.  ณ  

บา้นแสงสว่าง หมู่ที ๗  และกาํหนดรับฟังคาํชีแจงรายละเอียดเพิมเติมในวนัที  ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๕  ตงัแต่

เวลา  ๑๑.๓๐ น.  เป็นตน้ไป 

          กาํหนดยนืซองสอบราคา ในวนัที  ๑๑ กรกฎาคม  ๒๕๕๕   ถึงวนัที  ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๕   ตงัแต่

เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ทีทาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสง ตาํบลนาชุมแสง อาํเภอทุ่งฝน 

จงัหวดัอุดรธานี โดยในวนัที ๒๐ กรกฎาคม๒๕๕๕  ยนืซองสอบราคา ณ ศนูยร์วมขอ้มลูข่าวสารการซือหรือการจา้ง

ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลระดบั อาํเภอ ทีว่าการอาํเภอทุ่งฝน (ชนั ๒) อาํเภอทุ่งฝน จงัหวดัอุดรธานี และกาํหนด

เปิดซองใบเสนอราคาในวนัที ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตงัแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นตน้ไป 
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          ผูส้นใจติดต่อขอซือเอกสารสอบราคาจา้ง ในราคาชุดละ ๕๐๐  บาท  ไดที้ ทีทาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนา

ชุมแสง ตาํบลนาชุมแสง อาํเภอทุ่งฝน จงัหวดัอุดรธานี ในวนัที ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึงวนัที ๒๕ กรกฎาคม 

๒๕๕๕  ตงัแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดไดที้เวบ็ไซต ์ www.Gprocurement.go.th   หรือ

สอบถามทางโทรศพัทห์มายเลข ๐๔๒-๒๗๐๐๘๖ ในวนัและเวลาราชการ 

 

ประกาศ ณ วนัที ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

 

(นาย ประพนัธ ์พลพนัธข์าง) 

ตาํแหน่ง นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสง 
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ประกาศ องค์การบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสง 

เรือง สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายนําระบบแรงดงึแบบตวัยูพร้อมฝาปิด หมู่ที ๑ 

 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสงมีความประสงคจ์ะ สอบราคาจา้งก่อสร้างรางระบายนาํระบบแรงดึง

แบบตวัยพูร้อมฝาปิด หมู่ที ๑  ขนาด ๐.๖๐X๐.๕๘ เมตร หนา ๐.๐๖ เมตร พร้อมฝาปิด ขนาด ๐.๒๕X๐.๔๖X๐.๑๐ 

เมตร ความยาว ๖๓ เมตร พร้อมยาแนวรางระบายนาํ ติดตงับ่อพกั คสล. จาํนวน ๑ จุด และเทรีนคอนกรีตหยาบ ขนาด 

๐.๖๐X๖๓X ๐.๐๕ เมตร  ตามแบบแปลน อบต.นาชุมแสง  พร้อมติดตงัป้ายโครงการ  ขนาด ๑.๒๐ X ๒.๔๐  เมตร  

จาํนวน ๑ ป้าย  ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครังนีเป็นเงินทงัสิน ๑๕๑,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึงแสนหา้

หมืนหนึงพนัสองร้อยบาทถว้น) 

          ผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งมีคุณสมบติั ดงัต่อไปนี 

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผูมี้อาชีพรับจา้งงานทีสอบราคาจา้งดงักล่าวซึงมีผลงานประเภทเดียวกนั ในวงเงินไม่นอ้ย

กว่า  ๗๕,๐๐๐.๐๐  บาท 

                   ๒. ไม่เป็นผูที้ถกูระบุชือไวใ้นบญัชีรายชือผูทิ้ งงานของทางราชการและไดแ้จง้เวียนชือแลว้ 

                   ๓. ไม่ เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธิหรือความคุม้กนั ซึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย เวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอ

ราคาไดมี้คาํสงัใหส้ละสิทธิความคุม้กนัเช่นว่านนั 

                   ๔. เป็นผูที้ผา่นการคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัเบืองตน้ในการจา้งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสง 

                   ๕. ไม่ เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอืนทีเขา้เสนอราคาใหแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบล

นาชุมแสง ณ วนัทีประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมใน

การ สอบราคาจา้งครังนี 

          กาํหนดดูสถานทีก่อสร้างในวนัที ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตงัแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ บา้นโพธิ 

หมู่ที ๑ และกาํหนดรับฟังคาํชีแจงรายละเอียดเพิมเติมในวนัที ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตงัแต่เวลา ๑๑.๓๐ น. เป็นตน้

ไป 

          กาํหนดยนืซองสอบราคาในวนัที  ๑๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๕   ถึงวนัที  ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๕   ตงัแต่

เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ที ทาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสง ตาํบลนาชุมแสง อาํเภอทุ่งฝน 

จงัหวดัอุดรธานี โดยในวนัที ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ยนืซองสอบราคา ณ ศนูยร์วมขอ้มลูข่าวสารการซือหรือการจา้ง

ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลระดบั อาํเภอ ทีว่าการอาํเภอทุ่งฝน (ชนั ๒) อาํเภอทุ่งฝน จงัหวดัอุดรธานี และกาํหนด

เปิดซองใบเสนอราคาในวนัที ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตงัแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นตน้ไป 
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          ผูส้นใจติดต่อขอซือเอกสารสอบราคาจา้ง ในราคาชุดละ ๕๐๐-  บาท ไดที้ ทีทาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนา

ชุมแสง  ตาํบลนาชุมแสง  อาํเภอทุ่งฝน  จงัหวดัอุดรธานี   ในวนัที  ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕  ถึงวนัที  ๒๕  กรกฎาคม 

๒๕๕๕ ตงัแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดไดที้เวบ็ไซต ์ www.Gprocurement.go.th  หรือ

สอบถามทางโทรศพัทห์มายเลข ๐๔๒-๒๗๐๐๘๖ ในวนัและเวลาราชการ 

 

ประกาศ ณ วนัที ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

 

(นาย ประพนัธ ์พลพนัธข์าง) 

ตาํแหน่ง นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสง 
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ประกาศ องค์การบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสง 

เรือง สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายนําพร้อมบ่อพกั หมู่ที ๒ 

 

          องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสงมีความประสงคจ์ะ สอบราคาจา้งก่อสร้างท่อระบายนาํพร้อมบ่อพกั หมู่ที 

๒  ก่อสร้างท่อระบายนาํ คสล. ปากลินรางชนั ๓ ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง ๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร พร้อมยาแนวท่อ บ่อพกั 

คสล. สาํเร็จ ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐x๐.๙๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (ฝังตะแกรงเหลก็ตรงช่องนาํไหลลงบ่อพกั) พร้อมฝา

ปิดบ่อพกั หนา ๐.๑๐ เมตร  จาํนวน ๒๐ จุด  ความยาวรวม  ๒๐๘.๓๐  เมตร   เทรีนคอนกรีตหยาบ ขนาด ๐.๔๐ x

๒๐๘.๓๐x๐.๐๕ เมตร ตามแบบแปลน อบต. นาชุมแสง พร้อมติดตงัป้ายโครงการ ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร จาํนวน 

๑ ป้าย  ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครังนีเป็นเงินทงัสิน ๑๘๔,๓๔๕.๐๐ บาท (หนึงแสนแปดหมืนสี

พนัสามร้อยสีสิบหา้บาทถว้น) 

          ผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งมีคุณสมบติั ดงัต่อไปนี 

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผูมี้อาชีพรับจา้งงานทีสอบราคาจา้งดงักล่าวซึงมีผลงานประเภทเดียวกนั ในวงเงินไม่นอ้ย

กว่า ๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท 

                   ๒. ไม่เป็นผูที้ถกูระบุชือไวใ้นบญัชีรายชือผูทิ้ งงานของทางราชการและไดแ้จง้เวียนชือแลว้ 

                   ๓. ไม่ เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธิหรือความคุม้กนั ซึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย เวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอ

ราคาไดมี้คาํสงัใหส้ละสิทธิความคุม้กนัเช่นว่านนั 

                   ๔. เป็นผูที้ผา่นการคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัเบืองตน้ในการจา้งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสง 

                   ๕. ไม่ เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอืนทีเขา้เสนอราคาใหแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบล

นาชุมแสง ณ วนัทีประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมใน

การ สอบราคาจา้งครังนี 

          กาํหนดดูสถานทีก่อสร้างในวนัที ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตงัแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ บา้นเหล่า

วิชา หมู่ที ๒ และกาํหนดรับฟังคาํชีแจงรายละเอียดเพิมเติมในวนัที ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตงัแต่เวลา ๑๑.๓๐ น. เป็น

ตน้ไป 

          กาํหนดยนืซองสอบราคา ในวนัที ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึงวนัที ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตงัแต่

เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ที ทาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสง ตาํบลนาชุมแสง อาํเภอทุ่งฝน 

จงัหวดัอุดรธานี โดยในวนัที ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ยนืซองสอบราคา ณ ศนูยร์วมขอ้มลูข่าวสารการซือหรือการจา้ง

ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลระดบั อาํเภอ ทีว่าการอาํเภอทุ่งฝน (ชนั ๒) อาํเภอทุ่งฝน จงัหวดัอุดรธานี และกาํหนด

เปิดซองใบเสนอราคาในวนัที ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตงัแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นตน้ไป 
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          ผูส้นใจติดต่อขอซือเอกสารสอบราคาจา้ง  ในราคาชุดละ  ๕๐๐  บาท  ไดที้ ทีทาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

นาชุมแสง ตาํบลนาชุมแสง อาํเภอทุ่งฝน จงัหวดัอุดรธานี ในวนัที ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึงวนัที ๒๕ กรกฎาคม 

๒๕๕๕ ตงัแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดไดที้เวบ็ไซต ์www.Gprocurement.go.th หรือ

สอบถามทางโทรศพัทห์มายเลข ๐๔๒-๒๗๐๐๘๖ ในวนัและเวลาราชการ 

 

ประกาศ ณ วนัที ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

 

(นาย ประพนัธ ์พลพนัธข์าง) 

ตาํแหน่ง นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสง 
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ประกาศ องค์การบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสง 

เรือง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที ๕ 

 

               องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสงมีความประสงคจ์ะ สอบราคาจา้งก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็  

หมู่ที ๕  จุดเริมตน้ต่อจากถนน คสล. ปี ๕๔ ขนาดผวิจราจร กวา้ง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง

ลกูรังขา้งละ ๐-๐.๕๐ เมตร หรือมีพืนทีไม่นอ้ยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร วางท่อระบายนาํ คสล. ปากลินรางชนั ๓ ขนาด

เสน้ผา่ศนูยก์ลาง ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จาํนวน ๙ ท่อน พร้อมยาแนวท่อ ตามแบบแปลนกรมโยธาธิการ ป้ายโครงการ 

ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐  เมตร  จาํนวน  ๑  ป้าย  ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครังนีเป็นเงินทงัสิน 

๒๐๔,๐๐๐  บาท  (สองแสนสีพนับาทถว้น) 

ผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งมีคุณสมบติั ดงัต่อไปนี 

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผูมี้อาชีพรับจา้งงานทีสอบราคาจา้งดงักล่าวซึงมีผลงานประเภทเดียวกนั ในวงเงินไม่

นอ้ยกว่า ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

                   ๒. ไม่เป็นผูที้ถกูระบุชือไวใ้นบญัชีรายชือผูทิ้ งงานของทางราชการและไดแ้จง้เวียนชือแลว้ 

                   ๓. ไม่ เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธิหรือความคุม้กนั ซึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย เวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอ

ราคาไดมี้คาํสงัใหส้ละสิทธิความคุม้กนัเช่นว่านนั 

                   ๔. เป็นผูที้ผา่นการคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัเบืองตน้ในการจา้งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสง 

                   ๕. ไม่ เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอืนทีเขา้เสนอราคาใหแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลนาชุมแสง ณ วนัทีประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็น

ธรรมในการ สอบราคาจา้งครังนี 

          กาํหนดดูสถานทีก่อสร้างในวนัที ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตงัแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ บา้นโนน

สมบูรณ์  หมู่ที ๕   และกาํหนดรับฟังคาํชีแจงรายละเอียดเพิมเติมในวนัที ๑๙ กรกฎาคม  ๒๕๕๕   ตงัแต่เวลา    

 ๑๑.๓๐ น.  เป็นตน้ไป 

          กาํหนดยนืซองสอบราคา  ในวนัที ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕  ถึงวนัที  ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๕    ตงัแต่

เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ที ทาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสง ตาํบลนาชุมแสง อาํเภอทุ่งฝน 

จงัหวดัอุดรธานี โดยในวนัที ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ยนืซองสอบราคา ณ ศนูยร์วมขอ้มลูข่าวสารการซือหรือการจา้ง

ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลระดบั อาํเภอ ทีว่าการอาํเภอทุ่งฝน (ชนั ๒) อาํเภอทุ่งฝน จงัหวดัอุดรธานี และกาํหนด

เปิดซองใบเสนอราคาในวนัที ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตงัแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นตน้ไป 
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          ผูส้นใจติดต่อขอซือเอกสารสอบราคาจา้ง  ในราคาชุดละ  ๕๐๐  บาท  ไดที้ ทีทาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

นาชุมแสง ตาํบลนาชุมแสง อาํเภอทุ่งฝน จงัหวดัอุดรธานี ในวนัที ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึงวนัที ๒๕ กรกฎาคม 

๒๕๕๕ ตงัแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดไดที้เวบ็ไซต ์www.Gprocurement.go.th หรือ

สอบถามทางโทรศพัทห์มายเลข ๐๔๒-๒๗๐๐๘๖ ในวนัและเวลาราชการ 

 

 ประกาศ ณ วนัที ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

 

(นาย ประพนัธ ์พลพนัธข์าง) 

ตาํแหน่ง นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสง 
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ประกาศ องค์การบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสง 

เรือง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ท ี๘ 

 

               องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสงมีความประสงคจ์ะ สอบราคาจา้งก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็  

หมู่ที ๘  จุดเริมตน้ต่อจากถนน คสล. ขนาดผวิจราจร กวา้ง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลกูรัง

ขา้งละ ๐-๐.๕๐ เมตร หรือมีพืนทีไม่นอ้ยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร  ตามแบบแปลนกรมโยธาธิการ ป้ายโครงการ ขนาด 

๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จาํนวน ๑ ป้ายราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครังนีเป็นเงินทงัสิน  ๒๐๔,๐๐๐.๐๐

บาท (สองแสนสีพนับาทถว้น) 

          ผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งมีคุณสมบติั ดงัต่อไปนี 

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผูมี้อาชีพรับจา้งงานทีสอบราคาจา้งดงักล่าวซึงมีผลงานประเภทเดียวกนั ในวงเงินไม่นอ้ย

กว่า ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

                   ๒. ไม่เป็นผูที้ถกูระบุชือไวใ้นบญัชีรายชือผูทิ้ งงานของทางราชการและไดแ้จง้เวียนชือแลว้ 

                   ๓. ไม่ เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธิหรือความคุม้กนั ซึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย เวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอ

ราคาไดมี้คาํสงัใหส้ละสิทธิความคุม้กนัเช่นว่านนั 

                   ๔. เป็นผูที้ผา่นการคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัเบืองตน้ในการจา้งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสง 

                   ๕. ไม่ เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอืนทีเขา้เสนอราคาใหแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบล

นาชุมแสง ณ วนัทีประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมใน

การ สอบราคาจา้งครังนี 

          กาํหนดดูสถานทีก่อสร้างในวนัที ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตงัแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ บา้นสนัติ

ธรรม หมู่ที ๘ และกาํหนดรับฟังคาํชีแจงรายละเอียดเพิมเติมในวนัที ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตงัแต่เวลา ๑๑.๓๐ น.

เป็นตน้ไป 

          กาํหนดยนืซองสอบราคา ในวนัที  ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕  ถึงวนัที  ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๕  ตงัแต่เวลา 

๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ที ทาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสง ตาํบลนาชุมแสง อาํเภอทุ่งฝน จงัหวดั

อุดรธานี โดยในวนัที ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ยนืซองสอบราคา ณ ศนูยร์วมขอ้มลูข่าวสารการซือหรือการจา้งของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลระดบั อาํเภอ ทีว่าการอาํเภอทุ่งฝน (ชนั ๒) อาํเภอทุ่งฝน จงัหวดัอุดรธานี และกาํหนดเปิด

ซองใบเสนอราคาในวนัที ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตงัแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นตน้ไป 

          ผูส้นใจติดต่อขอซือเอกสารสอบราคาจา้ง ในราคาชุดละ  ๕๐๐  บาท   ไดที้ ทีทาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

นาชุมแสง ตาํบลนาชุมแสงอาํเภอทุ่งฝน จงัหวดัอุดรธานี ในวนัที ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึงวนัที ๒๕ กรกฎาคม  
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๒๕๕๕ ตงัแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดไดที้เวบ็ไซต ์www.Gprocurement.go.th หรือ

สอบถามทางโทรศพัทห์มายเลข ๐๔๒-๒๗๐๐๘๖ ในวนัและเวลาราชการ 

 

 

  ประกาศ ณ วนัที ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

 

(นาย ประพนัธ ์พลพนัธข์าง) 

ตาํแหน่ง นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสง 
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