
 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสง 

เรือง  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที ๔ 

 

         องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสงมีความประสงคจ์ะ สอบราคาจา้งเหมาก่อสร้างถนนลกูรัง  

หมู่ที ๔   จุดเริมตน้แยกออกจากถนนลาดยางบา้นนาชุมแสง ม.๔ - บา้นโนนสมบูรณ์ ม.๕  จดถนนลกูรังวดัป่า –  

นาทม  โดยยกคนัดิน  กวา้ง ๔ เมตร  ยาว ๕๐๐ เมตร  สูงเฉลีย ๐.๕๐ เมตร  ปริมาตรดินถม  ๑,๓๐๐ ลบ.ม.  ผวิจราจร

ลกูรัง  กวา้ง ๔ เมตร  ยาว ๑,๒๘๐ เมตร  หนาเฉลีย ๐.๒๐ เมตร  ปริมาตรลกูรัง  ๑,๓๓๐ ลบ.ม.  พร้อมเกรดเกลียบด

อดั  วางท่อระบายนาํ คสล.  ปากลินรางชนั ๓  ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง  ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร  จาํนวน ๑๐ ท่อน  ขนาด

เสน้ผา่ศนูยก์ลาง  ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร  จาํนวน ๕ ท่อน  ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง  ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร  จาํนวน ๖ ท่อน   

พร้อมยาแนวท่อ  ป้ายโครงการ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร  จาํนวน ๑ ป้าย   ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบ

ราคาครังนีเป็นเงินทงัสิน ๒๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าพนับาทถว้น) 

ผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งมีคุณสมบติั ดงัต่อไปนี 

๑. เป็นนิติบุคคล ผูมี้อาชีพรับจา้งงานทีสอบราคาจา้ง ซึงมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกนั ในวงเงินไม่นอ้ย

กว่า ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

                   ๒. ไม่เป็นผูที้ถกูระบุชือไวใ้นบญัชีรายชือผูทิ้ งงานของทางราชการและไดแ้จง้เวียนชือแลว้ 

                   ๓. ไม่ เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธิหรือความคุม้กนั ซึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย เวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอ

ราคาไดมี้คาํสงัใหส้ละสิทธิความคุม้กนัเช่นว่านนั 

                   ๔. เป็นผูที้ผา่นการคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัเบืองตน้ในการจา้งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสง 

                   ๕. ไม่ เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอืนทีเขา้เสนอราคาใหแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบล

นาชุมแสง ณ  วนัประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมใน

การ สอบราคาจา้งครังนี 

กาํหนดดูสถานทีก่อสร้างในวนัที ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ตงัแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ บา้น

นาชุมแสง หมู่ที ๔ และกาํหนดรับฟังคาํชีแจงรายละเอียดเพิมเติมในวนัที ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ตงัแต่

เวลา ๑๑.๓๐ น. เป็นตน้ไป 

กาํหนดยนืซองสอบราคา ในวนัที ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ถึงวนัที ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ตงัแต่

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

จงัหวดัอุดรธานี โดยในวนัที ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ยนืซองสอบราคา ณ ศนูยร์วมขอ้มลูข่าวสารการซือหรือการ

จา้งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลระดบั อาํเภอ ทีว่าการอาํเภอทุ่งฝน (ชนั ๒) อาํเภอทุ่งฝน จงัหวดัอุดรธานี และ

กาํหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวนัที ๓ ธนัวาคม ๒๕๕๕ ตงัแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นตน้ไป 
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ผูส้นใจติดต่อขอซือเอกสารสอบราคาจา้ง ในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท  ไดที้ ทีทาํการองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลนาชุมแสง ตาํบลนาชุมแสง  อาํเภอทุ่งฝน  จงัหวดัอุดรธานี  ในวนัที ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ถึงวนัที  

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  ตงัแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น.  ถึงเวลา  ๑๖.๓๐ น.   ดูรายละเอียดไดที้เวบ็ไซต ์

 www.Gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศพัทห์มายเลข ๐๔๒-๒๗๐๐๘๖ ในวนัและเวลาราชการ 

 

 

ประกาศ ณ วนัที ๑๙ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

 

(นายประพนัธ ์  พลพนัธข์าง) 

ตาํแหน่ง นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสง 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสง 

เรือง  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที ๖ (บ้านน้อยโนนสวรรค์) 

 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสงมีความประสงคจ์ะ สอบราคาจา้งเหมาก่อสร้างถนนลกูรัง หมู่ที ๖ 

(บา้นนอ้ยโนนสวรรค)์  จุด เริมตน้แยกออกจากถนนลกูรังในหมู่บา้นจดถนนลกูรังสายบา้นนอ้ยโนนสวรรค ์- 

บา้นตาด โดยยกคนัดินกวา้ง ๔ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร สูงเฉลีย ๐.๕๐ เมตร ปริมาตรดินถม ๑,๕๖๐ ลบ.ม. ผวิจราจร

ลกูรัง กวา้ง ๔ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนาเฉลีย ๐.๒๐ เมตร ปริมาตรลกูรัง ๖๒๔ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลียบดอดัวางท่อ

ระบายนาํ คสล. ปากลินรางชนั ๓ ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จาํนวน ๑๐ ท่อน พร้อมยาแนวท่อ  ป้าย

โครงการ ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐  เมตร จาํนวน ๑ ป้าย  ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครังนีเป็นเงิน

ทงัสิน ๑๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึงแสนสีหมืนบาทถว้น) 

ผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งมีคุณสมบติั ดงัต่อไปนี 

                    ๑. เป็นนิติบุคคล ผูมี้อาชีพรับจา้งงานทีสอบราคาจา้ง ซึงมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกนั ในวงเงินไม่

นอ้ยกว่า ๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

                   ๒. ไม่เป็นผูที้ถกูระบุชือไวใ้นบญัชีรายชือผูทิ้ งงานของทางราชการและไดแ้จง้เวียนชือแลว้ 

                   ๓. ไม่ เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธิหรือความคุม้กนั ซึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย เวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอ

ราคาไดมี้คาํสงัใหส้ละสิทธิความคุม้กนัเช่นว่านนั 

                   ๔. เป็นผูที้ผา่นการคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัเบืองตน้ในการจา้งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสง 

                   ๕. ไม่ เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอืนทีเขา้เสนอราคาใหแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลนาชุมแสง ณ  วนัประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็น

ธรรมในการ สอบราคาจา้งครังนี 

          กาํหนดดูสถานทีก่อสร้างในวนัที ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ตงัแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ บา้น

นอ้ยโนนสวรรค ์หมู่ที ๖ และกาํหนดรับฟังคาํชีแจงรายละเอียดเพิมเติมในวนัที ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ตงัแต่

เวลา ๑๑.๓๐ น. เป็นตน้ไป 

          กาํหนดยนืซองสอบราคา ในวนัที ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ถึงวนัที ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ตงัแต่

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

จงัหวดัอุดรธานี โดยในวนัที ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ยนืซองสอบราคา ณ ศนูยร์วมขอ้มลูข่าวสารการซือหรือการ

จา้งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลระดบั อาํเภอ ทีว่าการอาํเภอทุ่งฝน (ชนั ๒) อาํเภอทุ่งฝน จงัหวดัอุดรธานี และ

กาํหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวนัที ๓ ธนัวาคม ๒๕๕๕ ตงัแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นตน้ไป 
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          ผูส้นใจติดต่อขอซือเอกสารสอบราคาจา้ง  ในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท ไดที้ ทีทาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

นาชุมแสง ตาํบลนาชุมแสงอาํเภอทุ่งฝน จงัหวดัอุดรธานี ในวนัที ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ถึงวนัที ๓๐ พฤศจิกายน 

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

สอบถามทางโทรศพัทห์มายเลข ๐๔๒-๒๗๐๐๘๖ ในวนัและเวลาราชการ 

 

 

ประกาศ ณ วนัที ๑๙ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

 

(นายประพนัธ ์   พลพนัธข์าง) 

ตาํแหน่ง นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสง 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสง 

เรือง  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที ๖ 

 

                 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสงมีความประสงคจ์ะ สอบราคาจา้งเหมาก่อสร้างถนนลกูรัง หมู่ที ๖   

จุดเริมตน้ต่อจากถนนลกูรัง ม.๖ ปีงบประมาณ ๕๔/๒ (จข.) จดลาํหว้ยตาดไฮ  โดยยกคนัดิน กวา้ง ๔ เมตร  

ยาว ๕๖๐ เมตร สูงเฉลีย ๐.๕๐ เมตร  ปริมาตรดินถม ๑,๔๕๐ ลบ.ม. ผวิจราจรลกูรัง  กวา้ง ๔ เมตร ยาว ๕๖๐ เมตร 

หนาเฉลีย ๐.๒๐ เมตร ปริมาตรลกูรัง ๕๘๓ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลียบดอดั วางท่อระบายนาํ คสล. ปากลินราง  

ชนั ๓  ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จาํนวน  ๑๐  ท่อน  พร้อมยาแนวท่อ   ป้ายโครงการ ขนาด ๑.๒๐x

๒.๔๐ เมตร จาํนวน ๑ ป้าย  ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครังนีเป็นเงินทงัสิน ๑๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท  

(หนึงแสนสามหมืนบาทถว้น) 

          ผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งมีคุณสมบติั ดงัต่อไปนี 

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผูมี้อาชีพรับจา้งงานทีสอบราคาจา้ง ซึงมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกนั ในวงเงินไม่

นอ้ยกว่า ๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท 

                   ๒. ไม่เป็นผูที้ถกูระบุชือไวใ้นบญัชีรายชือผูทิ้ งงานของทางราชการและไดแ้จง้เวียนชือแลว้ 

                   ๓. ไม่ เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธิหรือความคุม้กนั ซึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย เวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอ

ราคาไดมี้คาํสงัใหส้ละสิทธิความคุม้กนัเช่นว่านนั 

                   ๔. เป็นผูที้ผา่นการคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัเบืองตน้ในการจา้งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสง 

                   ๕. ไม่ เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอืนทีเขา้เสนอราคาใหแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลนาชุมแสง ณ  วนัประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็น

ธรรมในการ สอบราคาจา้งครังนี 

          กาํหนดดูสถานทีก่อสร้างในวนัที ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ตงัแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ บา้น

นาชุมแสง หมู่ที ๖ และกาํหนดรับฟังคาํชีแจงรายละเอียดเพิมเติมในวนัที ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ตงัแต่

เวลา ๑๑.๓๐ น. เป็นตน้ไป 

          กาํหนดยนืซองสอบราคา ในวนัที ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ถึงวนัที ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ตงัแต่

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

จงัหวดัอุดรธานี โดยในวนัที ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ยนืซองสอบราคา ณ ศนูยร์วมขอ้มลูข่าวสารการซือหรือการ

จา้งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลระดบั อาํเภอ ทีว่าการอาํเภอทุ่งฝน (ชนั ๒) อาํเภอทุ่งฝน จงัหวดัอุดรธานี และ

กาํหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวนัที ๓ ธนัวาคม ๒๕๕๕ ตงัแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นตน้ไป 
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          ผูส้นใจติดต่อขอซือเอกสารสอบราคาจา้ง  ในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท ไดที้ ทีทาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

นาชุมแสง ตาํบลนาชุมแสง อาํเภอทุ่งฝน จงัหวดัอุดรธานี ในวนัที ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ถึงวนัที ๓๐ พฤศจิกายน 

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

สอบถามทางโทรศพัทห์มายเลข ๐๔๒-๒๗๐๐๘๖ ในวนัและเวลาราชการ 

 

 

ประกาศ ณ วนัที ๑๙ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

 

(นายประพนัธ ์   พลพนัธข์าง) 

ตาํแหน่ง นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสง 
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