
 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสง 

เรือง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโพธิ หมู่ ๑ 

 

            องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสงมีความประสงคจ์ะ สอบราคาจา้งเหมาก่อสร้างถนน คสล.

ภายในหมู่บา้น บา้นโพธิ หมู่ ๑ ตาํบล นาชุมแสง อาํเภอทุ่งฝน จงัหวดัอุดรธานี ขนาดผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 

ความยาวรวม 438 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลกูรังกวา้งขา้งละ 0.50 เมตรหรือมีพืนทีไม่นอ้ยกว่า 1,752 ตาราง

เมตร ท่อระบายนาํ คสล. ปากลินรางชนั 3 ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง 0.40 X1.00 เมตร จาํนวน 13 ท่อน พร้อมยาแนว

ท่อ ตามแบบแปลนกรมโยธาธิการ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  ตามงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ประจาํปี

งบประมาณ 2555  ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครังนีเป็นเงินทงัสิน ๘๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสน

เจ็ดหมืนบาทถว้น)           
   ขอ้สงวนสิทธิ 

             1. งานจา้งครังนีจ่ายจากการไดรั้บจดัสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจาํปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสง  ขอสงวนสิทธิทีจะยกเลิกการทาํประกาศ หากไม่ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณ 

หรืออาจลงนามในสญัญาตาํกว่าก็ได ้หากไดรั้บการจดัสรรงบประมาณตาํกว่าวงเงินตามโครงการ 

            2. การพิจารณาเลือกทาํสญัญากบัผูเ้สนอราคาในครังนี องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสงอาจ

พิจารณาเลือกทาํสญัญากบัผูเ้สนอราคาตาํ ลาํดบัรองลงมาแทนผูเ้สนอราคาตาํสุดก็ได ้หากพิจารณาแลว้เห็นว่าเป็น

ประโยชน์แก่ทางราชการและขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล นาชุมแสงมากกว่าผูเ้สนอราคาตาํสุดและผูเ้สนอราคา

ตาํสุดจะยกเลิกเหตุผลดงั กล่าว  เป็นขอ้เรียกร้องความเสียหายใด ๆ กบัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสงมิไดใ้น

ทุกกรณี 

            3. องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสง สงวนสิทธิทีจะยกเลิกการจดัหาพสัดุในครังนีและ

ดาํเนินการจดัหาพสัดุใหม่ หากพิจารณาแลว้เห็นว่าวงเงินทีผูเ้สนอราคาในแต่ละรายไม่เหมาะสมหรือมี ลกัษณะ

หรือมีพฤติกรรมน่าเชือไดว้่าอาจมีการสมยอมราคา หรือเอือประโยชน์ใหก้บัผูเ้สนอราคารายหนึงรายใด  ทงันีเพือ

ประโยชนข์องทางราชการ หรือขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสง และผูเ้ขา้ร่วมเสนอราคาจะยกเป็นเหตุ

เรียกร้องความเสียหายใด ๆ กบัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสง มิไดทุ้กกรณี 

            4. ผูรั้บจา้งไม่มีสิทธิร้องเรียนองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสง ในกรณีทีองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลนาชุมแสง ยงัไม่ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณหรือไม่มีงบประมาณในการจดัจา้ง         

           ผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งมีคุณสมบติั ดงัต่อไปนี 

                    ๑. เป็นนิติบุคคล ผูมี้อาชีพรับจา้งงานทีสอบราคาจา้งดงักล่าวซึงมีผลงานประเภทเดียวกนั ใน

วงเงินไม่นอ้ยกว่า ๔๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท 
                    ๒. ไม่เป็นผูที้ถกูระบุชือไวใ้นบญัชีรายชือผูทิ้ งงานของทางราชการและไดแ้จง้เวียนชือแลว้ 
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                    ๓. ไม่ เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธิหรือความคุม้กนั ซึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย เวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอ

ราคาไดมี้คาํสงัใหส้ละสิทธิความคุม้กนัเช่นว่านนั 

                    ๔. เป็นผูที้ผา่นการคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัเบืองตน้ในการจา้งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลนา

ชุมแสง 

                    ๕. ไม่ เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอืนทีเขา้เสนอราคาใหแ้ก่ องคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลนาชุมแสง ณ วนัทีประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่ง

เป็นธรรมในการ สอบราคาจา้งครังนี 

            กาํหนดดูสถานทีก่อสร้างในวนัที ๘ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๕ ตงัแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง

เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ บา้นโพธิ หมู่ ๑ ต.นาชุมแสง อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี และกาํหนดรับฟังคาํชีแจงรายละเอียดเพิมเติม

ในวนัที ๘ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๕ ตงัแต่เวลา ๑๑.๓๐ น. เป็นตน้ไป 

            กาํหนดยนืซองสอบราคา ในวนัที ๓๐ มกราคม ๒๕๕๕ ถึงวนัที ๑๐ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๕ ตงัแต่

เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ที ทาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสง โดยในวนัที ๗ กุมภาพนัธ ์

๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๖.๓๐น. ยนืซองสอบราคา ณ ศนูยร์วมขอ้มลูข่าวสารการซือหรือการจา้งของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลระดบั อาํเภอ ทีว่าการอาํเภอทุ่งฝน (ชนั ๒) อาํเภอทุ่งฝน จงัหวดัอุดรธานี และกาํหนดเปิด

ซองใบเสนอราคาในวนัที ๑๓ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๕ ตงัแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นตน้ไป 

            ผูส้นใจติดต่อขอซือเอกสารสอบราคาจา้ง ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.- บาท  ไดที้ ทีทาํการองคก์าร

บริหารส่วนตาํบลนาชุมแสง  ตาํบลนาชุมแสง  อาํเภอทุ่งฝน  จงัหวดัอุดรธานี  ในวนัที  ๓๐ มกราคม  ๒๕๕๕  

ถึงวนัที ๑๐  กุมภาพนัธ ์ ๒๕๕๕  ตงัแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น.  ถึงเวลา  ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดไดที้เวบ็ไซต ์ 

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

 

ประกาศ ณ วนัที ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

 

(นาย ประพนัธ ์พลพนัธข์าง) 

ตาํแหน่ง นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสง 
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ประกาศ องค์การบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสง 

เรือง   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ภายในหมู่บ้าน บ้านเหล่าวชิา หมู่ ๒ 

 

            องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสงมีความประสงคจ์ะ สอบราคาจา้งเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหลก็ ภายในหมู่บา้น  บา้นเหล่าวิชา หมู่ ๒ ขนาด  ผวิจราจรกวา้ง ๔.๐๐ เมตร  ความยาวรวม ๖๓๒  เมตร  

หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลกูรังกวา้งขา้งละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร  หรือมีพืนทีไม่นอ้ยกว่า ๒,๕๒๘  ตารางเมตร   

ตามแบบแปลนกรมโยธาธิการ  พร้อมป้ายโครงการ  ๑  ป้าย  ตามงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจาํปี

งบประมาณ  ๒๕๕๕  ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครังนีเป็นเงินทงัสิน ๑,๒๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท  

 (หนึงลา้นสองแสนหกหมืนหกพนับาทถว้น)   

   ขอ้สงวนสิทธิ 

           ๑. งานจา้งครังนีจ่ายจากการไดรั้บจดัสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจาํปีงบประมาณ 2555 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสง ขอสงวนสิทธิทีจะยกเลิกการทาํประกาศหากไม่ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณ 

หรืออาจลงนามในสญัญาตาํกว่าก็ได ้หากไดรั้บการจดัสรรงบประมาณตาํกว่าวงเงินตามโครงการ 

           ๒. การพิจารณาเลือกทาํสญัญากบัผูเ้สนอราคาในครังนี องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสง อาจ

พิจารณาเลือกทาํสญัญากบัผูเ้สนอราคาตาํลาํดบัรองลงมาแทนผูเ้สนอราคาตาํสุด ก็ได ้หากพิจารณาแลว้เห็นว่าเป็น

ประโยชยแ์ก่ทางราชการ และขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสงมากกว่าผูเ้สนอราคาตาํสุดและผูเ้สนอ ราคา

ตาํสุดจะยกเลิกเหตุผลดงักล่าว  เป็นขอ้เรียกร้องความเสียหายใด ๆ กบัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสงมิไดใ้น

ทุกกรณี 

            ๓. องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสง  สงวนสิทธิทีจะยกเลิกการจดัหาพสัดุในครังนีและ

ดาํเนินการจดัหาพสัดุใหม่ หากพิจารณาแลว้เห็นว่าวงเงินทีผูเ้สนอราคาในแต่ละรายไม่เหมาะสมหรือมี ลกัษณะ

หรือมีพฤติกรรมน่าเชือไดว้่าอาจมีการสมยอมราคา หรือเอือประโยชน์ใหก้บัผูเ้สนอราคารายหนึงรายใด ทงันีเพือ

ประโยชนข์องทางราชการ หรือขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสง และผูเ้ขา้ร่วมเสนอราคาจะยกเป็นเหตุ

เรียกร้องความเสียหายใด ๆ กบัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสงมิไดทุ้กกรณี 

            ๔. ผูรั้บจา้งไม่มีสิทธิร้องเรียนองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสง ในกรณีทีองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลนาชุมแสง ยงัไม่ไดรั้บจดัสรรงบประมาณหรือไม่มีงบประมาณในการจดัจา้ง 
            ผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งมีคุณสมบติั ดงัต่อไปนี 

                    ๑. เป็นนิติบุคคล ผูมี้อาชีพรับจา้งงานทีสอบราคาจา้งดงักล่าวซึงมีผลงานประเภทเดียวกนั ใน

วงเงินไม่นอ้ยกว่า ๖๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท 

                    ๒. ไม่เป็นผูที้ถกูระบุชือไวใ้นบญัชีรายชือผูทิ้ งงานของทางราชการและไดแ้จง้เวียนชือแลว้ 
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                    ๓. ไม่ เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธิหรือความคุม้กนั ซึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย เวน้แต่รัฐบาลของผู ้

เสนอราคาไดมี้คาํสงัใหส้ละสิทธิความคุม้กนัเช่นว่านนั 

                    ๔. เป็นผูที้ผา่นการคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัเบืองตน้ในการจา้งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลนา

ชุมแสง 

                    ๕. ไม่ เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอืนทีเขา้เสนอราคาใหแ้ก่ องคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลนาชุมแสง ณ วนัทีประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่ง

เป็นธรรมในการ สอบราคาจา้งครังนี 

            กาํหนดดูสถานทีก่อสร้างในวนัที ๘ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๕ ตงัแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง

เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ บา้นเหล่าวิชา ม.๒ ต.นาชุมแสง อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี และกาํหนดรับฟังคาํชีแจงรายละเอียด

เพิมเติมในวนัที ๘ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๕ ตงัแต่เวลา ๑๑.๓๐ น. เป็นตน้ไป 

            กาํหนดยนืซองสอบราคา ในวนัที ๓๐ มกราคม ๒๕๕๕ ถึงวนัที ๑๐ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๕ ตงัแต่

เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ที ทาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสง โดยในวนัที ๗ กุมภาพนัธ ์

๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ยนืซองสอบราคา ณ ศนูยร์วมขอ้มลูข่าวสารการซือหรือการจา้งของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลระดบั อาํเภอ ทีว่าการอาํเภอทุ่งฝน (ชนั ๒) อาํเภอทุ่งฝน จงัหวดัอุดรธานี และกาํหนดเปิด

ซองใบเสนอราคาในวนัที ๑๓ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๕ ตงัแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็น ตน้ไป ณ ศนูยร์วมขอ้มลูข่าวสารการ

ซือหรือการจา้งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลระดบั อาํเภอ ทีว่าการอาํเภอทุ่งฝน (ชนั ๒) อาํเภอทุ่งฝน จงัหวดั

อุดรธานี 

            ผูส้นใจติดต่อขอซือเอกสารสอบราคาจา้ง ในราคาชุดละ๑,๐๐๐.-  บาท  ไดที้ทีทาํการองคก์าร

บริหารส่วนตาํบลนาชุมแสง  ตาํบลนาชุมแสงอาํเภอทุ่งฝน  จงัหวดัอุดรธานี  ในวนัที  ๓๐ มกราคม  ๒๕๕๕  

ถึงวนัที ๑๐ กุมภาพนัธ ์ ๒๕๕๕  ตงัแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น.  ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดไดที้เวบ็ไซต ์ 

www Gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศพัทห์มายเลข ๐๔๒-๒๗๐๐๘๖ ในวนัและเวลาราชการ 

 

ประกาศ ณ วนัที ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

 

(นาย ประพนัธ ์พลพนัธข์าง) 

ตาํแหน่ง นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสง 
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ประกาศ องค์การบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสง 

เรือง   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ภายในหมู่บ้าน บ้านคาํสีดา หมู่ ๓ 

 

            องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสงมีความประสงคจ์ะ สอบราคาจา้งเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหลก็ ภายในหมู่บา้น บา้นคาํสีดา หมู ่๓ ขนาด ผวิจราจรกวา้ง  ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๒๔๓ เมตร หนา 

๐.๑๕ เมตร หรือมีพืนทีรวมไม่นอ้ยกว่า ๙๗๒ ตารางเมตร ไหล่ทางลกูรัง กวา้งขา้งละ  ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร ตามแบบ

แปลนกรมโยธาธิการ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย  ตามงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ประจาํปีงบประมาณ 

๒๕๕๕  ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครังนีเป็นเงินทงั สิน ๔๘๔,๐๐๐ บาท (สีแสนแปดหมืนสีพนั

บาทถว้น)   

  ขอ้สงวนสิทธิ 

              ๑. งานจา้งครังนีจ่ายจากการไดรั้บจดัสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจาํปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสง ขอสงวนสิทธิทีจะยกเลิกการทาํประกาศหากไม่ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณ 

หรืออาจลงนามในสญัญาตาํกว่าก็ได ้หากไดรั้บการจดัสรรงบประมาณตาํกว่าวงเงินตามโครงการ 

              ๒. การพิจารณาเลือกทาํสญัญากบัผูเ้สนอราคาในครังนี  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสง อาจ

พิจารณาเลือกทาํสญัญากบัผูเ้สนอราคาตาํลาํดบัรองลงมาแทนผูเ้สนอราคาตาํสุดก ได ้ หากพิจารณาแลว้เห็นว่าเป็น

ประโยชน์แก่ทางราชการและขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล นาชุมแสงมากกว่าผูเ้สนอราคาตาํสุดและผูเ้สนอราคา

ตาํสุดจะยกเลิกเหตุผลดงั กล่าว  เป็นขอ้เรียกร้องความเสียหายใด ๆ กบัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสงมิไดใ้น

ทุกกรณี 

             ๓. องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสง  สงวนสิทธิทีจะยกเลิกการจดัหาพสัดุในครังนีและ

ดาํเนินการจดัหาพสัดุใหม่ หากพิจารณาแลว้เห็นว่าวงเงินทีผูเ้สนอราคาในแต่ละรายไม่เหมาะสมหรือมี ลกัษณะ

หรือมีพฤติกรรมน่าเชือไดว้่าอาจมีการสมยอมราคา หรือเอือประโยชน์ใหก้บัผูเ้สนอราคารายหนึงรายใด  ทงันีเพือ

ประโยชนข์องทางราชการ หรือขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสง และผูเ้ขา้ร่วมเสนอราคาจะยกเป็นเหตุ

เรียกร้องความเสียหายใด ๆ กบัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสงมิไดทุ้กกรณี 

             ๔. ผูรั้บจา้งไม่มีสิทธิร้องเรียนองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสง ในกรณีทีองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลนาชุมแสง ยงัไม่ไดรั้บจดัสรรงบประมาณหรือไม่มีงบประมาณในการจดัจา้ง 

             ผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งมีคุณสมบติั ดงัต่อไปนี 

                    ๑. เป็นนิติบุคคล ผูมี้อาชีพรับจา้งงานทีสอบราคาจา้งดงักล่าวซึงมีผลงานประเภทเดียวกนั ใน

วงเงินไม่นอ้ยกว่า ๒๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท 

                    ๒. ไม่เป็นผูที้ถกูระบุชือไวใ้นบญัชีรายชือผูทิ้ งงานของทางราชการและไดแ้จง้เวียนชือแลว้ 
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                     ๓. ไม่ เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธิหรือความคุม้กนั ซึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย เวน้แต่รัฐบาลของผู ้

เสนอราคาไดมี้คาํสงัใหส้ละสิทธิความคุม้กนัเช่นว่านนั 

                    ๔. เป็นผูที้ผา่นการคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัเบืองตน้ในการจา้งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลนา

ชุมแสง 

                    ๕. ไม่ เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอืนทีเขา้เสนอราคาใหแ้ก่ องคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลนาชุมแสง ณ วนัทีประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่ง

เป็นธรรมในการ สอบราคาจา้งครังนี 

            กาํหนดดูสถานทีก่อสร้างในวนัที  ๘ กุมภาพนัธ ์ ๒๕๕๕  ตงัแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.  ถึง

เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ บา้นคาํสีดา หมู่ ๓ ต.นาชุมแสง อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี และกาํหนดรับฟังคาํชีแจงรายละเอียด

เพิมเติมในวนัที ๘ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๕ ตงัแต่เวลา ๑๑.๓๐ น. เป็นตน้ไป 

            กาํหนดยนืซองสอบราคา ในวนัที ๓๐ มกราคม ๒๕๕๕ ถึงวนัที ๑๐ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๕ ตงัแต่

เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ที ทาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสง โดยในวนัที ๗ กุมภาพนัธ ์

๒๕๕๕  ยนืซองสอบราคา ณ ศนูยร์วมขอ้มลูข่าวสารการซือหรือการจา้งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลระดบัอาํเภอ 

ทีว่าการอาํเภอทุ่งฝน (ชนั ๒)  อาํเภอทุ่งฝน  จงัหวดัอุดรธานี  และกาํหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวนัที  ๑๓ 

กุมภาพนัธ ์ ๒๕๕๕  ตงัแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นตน้ไป 

          ผูส้นใจติดต่อขอซือเอกสารสอบราคาจา้ง ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.-  บาท  ไดที้ ทีทาํการองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลนาชุมแสง  ตาํบลนาชุมแสง  อาํเภอทุ่งฝน  จงัหวดัอุดรธานี  ในวนัที  ๓๐  มกราคม  ๒๕๕๕  ถึงวนัที  

๑๐  กุมภาพนัธ ์ ๒๕๕๕  ตงัแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น.  ถึงเวลา  ๑๖.๓๐ น.   ดูรายละเอียดไดที้เวบ็ไซต ์

 www Gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศพัท์หมายเลข ๐๔๒-๒๗๐๐๘๖ ในวนัและเวลาราชการ 

  

ประกาศ ณ วนัที ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

 

(นาย ประพนัธ ์พลพนัธข์าง) 

ตาํแหน่ง นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสง 
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ประกาศ องค์การบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสง 

เรือง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บ้านนาชุมแสง หมู่ ๔ 

 

            องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสงมีความประสงคจ์ะ สอบราคาจา้งเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหลก็ บา้นนาชุมแสง หมู่ ๔ ขนาด ผวิจราจรกวา้ง ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวม  ๓๔๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 

ไหล่ทางลกูรังกวา้งขา้งละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพืนทีไม่นอ้ยกว่า  ๑,๓๗๒  ตารางเมตร  ตามแบบแปลนกรมโยธาธิ

การ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย ท่อระบายนาํ คสล. ปากลินรางชนั ๓ ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง ๐.๔๐X๑.๐๐ เมตร 

จาํนวน ๒๔ ท่อน พร้อมยาแนว  ตามงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   ประจาํปีงบประมาณ  ๒๕๕๕   ราคากลาง

ของงานก่อสร้างในการสอบราคาครังนี  เป็นเงินทงัสิน   ๖๙๐,๐๐๐ บาท  (หกแสนเกา้หมืนบาทถว้น)  

   ขอ้สงวนสิทธิ 

              ๑. งานจา้งครังนีจ่ายจากการไดรั้บจดัสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจาํปีงบประมาณ 2555 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสง ขอสงวนสิทธิทีจะยกเลิกการทาํประกาศหากไม่ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณ 

หรืออาจลงนามในสญัญาตาํกว่าก็ได ้หากไดรั้บการจดัสรรงบประมาณตาํกว่าวงเงินตามโครงการ 

             ๒. การพิจารณาเลือกทาํสญัญากบัผูเ้สนอราคาในครังนี องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสง อาจ

พิจารณาเลือกทาํสญัญากบัผูเ้สนอราคาตาํลาํดบัรองลงมาแทนผูเ้สนอราคาตาํสุด ก็ได ้หากพิจารณาแลว้เห็นว่าเป็น

ประโยชน์แก่ทางราชการและขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล นาชุมแสงมากกว่าผูเ้สนอราคาตาํสุดและผูเ้สนอราคา

ตาํสุดจะยกเลิกเหตุผลดงั กล่าว   เป็นขอ้เรียกร้องความเสียหายใด ๆ กบัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสงมิไดใ้น

ทุกกรณี 

             ๓. องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสง สงวนสิทธิทีจะยกเลิกการจดัหาพสัดุในครังนี และ

ดาํเนินการจดัหาพสัดุใหม่หากพิจารณาแลว้เห็นว่าวงเงินทีผูเ้สนอราคาในแต่ ละรายไม่เหมาะสมหรือมีลกัษณะหรือ

มีพฤติกรรมน่าเชือไดว้่าอาจมีการสมยอม ราคา หรือเอือประโยชน์ใหก้บัผูเ้สนอราคารายหนึงรายใด ทงันีเพือ

ประโยชนข์องทางราชการ  หรือขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสง และผูเ้ขา้ร่วมเสนอราคาจะยกเป็นเหตุ

เรียกร้องความเสียหายใด ๆ กบัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสงมิไดทุ้กกรณี 

              ๔. ผูรั้บจา้งไม่มีสิทธิร้องเรียนองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสง  ในกรณีทีองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลนาชุมแสง  ยงัไม่ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณหรือไม่มีงบประมาณในการจดัจา้ง 

             ผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งมีคุณสมบติั ดงัต่อไปนี 

                    ๑. เป็นนิติบุคคล ผูมี้อาชีพรับจา้งงานทีสอบราคาจา้งดงักล่าวซึงมีผลงานประเภทเดียวกนั ใน

วงเงินไม่นอ้ยกว่า ๓๔๕,๐๐๐.๐๐  บาท 

                    ๒. ไม่เป็นผูที้ถกูระบุชือไวใ้นบญัชีรายชือผูทิ้ งงานของทางราชการและไดแ้จง้เวียนชือแลว้ 
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                    ๓. ไม่ เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธิหรือความคุม้กนั ซึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย เวน้แต่รัฐบาลของผู ้

เสนอราคาไดมี้คาํสงัใหส้ละสิทธิความคุม้กนัเช่นว่านนั 

                    ๔. เป็นผูที้ผา่นการคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัเบืองตน้ในการจา้งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลนา

ชุมแสง 

                    ๕. ไม่ เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอืนทีเขา้เสนอราคาใหแ้ก่ องคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลนาชุมแสง ณ วนัทีประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่ง

เป็นธรรมในการ สอบราคาจา้งครังนี 

            กาํหนดดูสถานทีก่อสร้างในวนัที ๘ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๕ ตงัแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง

เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ บา้นนาชุมแสง หมู่ ๔ ต.นาชุมแสง อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี และกาํหนดรับฟังคาํชีแจงรายละเอียด

เพิมเติมในวนัที ๘ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๕ ตงัแต่เวลา ๑๑.๓๐ น. เป็นตน้ไป 

            กาํหนดยนืซองสอบราคา ในวนัที ๓๐ มกราคม ๒๕๕๕ ถึงวนัที ๑๐ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๕ ตงัแต่

เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ที ทาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสง โดยในวนัที ๗ กุมภาพนัธ ์

๒๕๕๕ ยนืซองสอบราคา ณ ศนูยร์วมขอ้มลูข่าวสารการซือหรือการจา้งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลระดบั อาํเภอ 

ทีว่าการอาํเภอทุ่งฝน (ชนั ๒) อาํเภอทุ่งฝน จงัหวดัอุดรธานี และกาํหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวนัที ๑๓ 

กุมภาพนัธ ์๒๕๕๕ ตงัแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นตน้ไป 

            ผูส้นใจติดต่อขอซือเอกสารสอบราคาจา้ง ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.- บาท  ไดที้ ทีทาํการองคก์าร

บริหารส่วนตาํบลนาชุมแสง  ตาํบลนาชุมแสง  อาํเภอทุ่งฝน  จงัหวดัอุดรธานี  ในวนัที ๓๐ มกราคม ๒๕๕๕  

ถึงวนัที  ๑๐  กุมภาพนัธ ์ ๒๕๕๕  ตงัแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น.  ถึงเวลา ๑๖.๓๐  น.  ดูรายละเอียดไดที้เวบ็ไซต ์ 

www Gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศพัทห์มายเลข ๐๔๒-๒๗๐๐๘๖ ในวนัและเวลาราชการ 

 

ประกาศ ณ วนัที ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

 

(นาย ประพนัธ ์พลพนัธข์าง) 

ตาํแหน่ง นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสง 
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ประกาศ องค์การบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสง 

เรือง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ภายในหมู่บ้าน บ้านนาชุมแสง หมู่ ๖ 

 

            องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสงมีความประสงคจ์ะ สอบราคาจา้งเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหลก็ ภายในหมู่บา้น บา้นนาชุมแสง หมู่ ๖ ขนาด ผวิจราจรกวา้ง ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวม  ๔๙๑ เมตร หนา 

๐.๑๕ เมตร หรือมีพืนทีรวมไม่นอ้ยกว่า ๑,๙๖๔ ตารางเมตร ไหล่ทางลกูรังกวา้งขา้งละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร ตามแบบ

แปลนกรมโยธาธิการ  พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย  สายที ๑  ยาว ๒๔๑ เมตร ท่อ คสล. อดัแรง มอก.ชนั ๓ ขนาด

เสน้ผา่ศนูยก์ลาง ๐.๔๐X๑.๐๐ เมตร จาํนวน ๗ ท่อน พร้อมยาแนวท่อ   สายที ๒  ยาว ๒๕๐ เมตร ท่อ คสล. อดัแรง 

มอก.ชนั ๓ ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง ๐.๔๐X๑.๐๐ เมตร จาํนวน ๗ ท่อน พร้อมยาแนวท่อ  ราคากลางของงานก่อสร้าง

ในการสอบราคาครังนีเป็นเงินทงัสิน ๙๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เกา้แสนเจ็ดหมืนบาทถว้น) 

        ขอ้สงวนสิทธิ 

            ๑. งานจา้งครังนีจ่ายจากการไดรั้บจดัสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ประจาํปีงบประมาณ  ๒๕๕๕

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสง ขอสงวนสิทธิทีจะยกเลิกการทาํประกาศหากไม่ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณ 

หรืออาจลงนามในสญัญาตาํกว่าก็ได ้ หากไดรั้บการจดัสรรงบประมาณตาํกว่าวงเงินตามโครงการ 

             ๒. การพิจารณาเลือกทาํสญัญากบัผูเ้สนอราคาในครังนี  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสง อาจ

พิจารณาเลือกทาํสญัญากบัผูเ้สนอราคาตาํลาํดบัรองลงมาแทนผูเ้สนอราคาตาํสุด ก็ได ้หากพิจารณาแลว้เห็นว่าเป็น

ประโยชน์แก่ทางราชการ และขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสงมากกว่าผูเ้สนอราคาตาํสุดและผูเ้สนอ ราคา

ตาํสุดจะยกเลิกเหตุผลดงักล่าว  เป็นขอ้เรียกร้องความเสียหายใด ๆ กบัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสงมิไดใ้น

ทุกกรณี 

              ๓. องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสง  สงวนสิทธิทีจะยกเลิกการจดัหาพสัดุในครังนีและ

ดาํเนินการจดัหาพสัดุใหม่ หากพิจารณาแลว้เห็นว่าวงเงินทีผูเ้สนอราคาในแต่ละรายไม่เหมาะสมหรือมีลษัณะ หรือ

มีพฤติกรรมน่าเชือไดว้่าอาจมีการสมยอมราคา หรือเอือประโยชน์ใหก้บัผูเ้สนอราคารายหนึงรายใด  ทงันีเพือ

ประโยชนข์องทางราชการ หรือขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสง  และผูเ้ขา้ร่วมเสนอราคาจะยกเป็นเหตุ

เรียกร้องความเสียหายใด ๆ กบัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสงมิไดทุ้กกรณี 

              ๔. ผูรั้บจา้งไม่มีสิทธิร้องเรียนองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสง ในกรณีทีองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลนาชุมแสง  ยงัไม่ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณหรือไม่มีงบประมาณในการจดัจา้ง 

              ผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งมีคุณสมบติั ดงัต่อไปนี 

                    ๑. เป็นนิติบุคคล ผูมี้อาชีพรับจา้งงานทีสอบราคาจา้งดงักล่าวซึงมีผลงานประเภทเดียวกนั ใน

วงเงินไม่นอ้ยกว่า ๔๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท 

                    ๒. ไม่เป็นผูที้ถกูระบุชือไวใ้นบญัชีรายชือผูทิ้ งงานของทางราชการและไดแ้จง้เวียนชือแลว้ 
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                    ๓. ไม่ เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธิหรือความคุม้กนั ซึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย เวน้แต่รัฐบาลของผู ้

เสนอราคาไดมี้คาํสงัใหส้ละสิทธิความคุม้กนัเช่นว่านนั 

                    ๔. เป็นผูที้ผา่นการคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัเบืองตน้ในการจา้งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลนา

ชุมแสง 

                    ๕. ไม่ เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอืนทีเขา้เสนอราคาใหแ้ก่ องคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลนาชุมแสง ณ วนัทีประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่ง

เป็นธรรมในการ สอบราคาจา้งครังนี 

            กาํหนดดูสถานทีก่อสร้างในวนัที ๘ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๕ ตงัแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง

เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ บา้นนาชุมแสง หมู่ ๖ ตาํบลนาชุมแสง อาํเภอทุ่งฝน จงัหวดัอุดรธานี และกาํหนดรับฟังคาํชีแจง

รายละเอียดเพิมเติมในวนัที ๘ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๕ ตงัแต่เวลา ๑๑.๓๐ น. เป็นตน้ไป 

            กาํหนดยนืซองสอบราคา ในวนัที ๓๐ มกราคม ๒๕๕๕ ถึงวนัที ๑๐ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๕ ตงัแต่

เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ที ทาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสง โดยในวนัที ๗ กุมภาพนัธ ์

๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น. ยนืซองสอบราคา ณ ศนูยร์วมชอ้มลูข่าวสารการซือหรือการจา้งของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลระดบั อาํเภอ ทีว่าการอาํเภอทุ่งฝน (ชนั ๒) อาํเภอทุ่งฝน จงัหวดัอุดรธานี และกาํหนดเปิด

ซองใบเสนอราคาในวนัที ๑๓ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๕ ตงัแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็น ตน้ไป  ณ ศนูยร์วมขอ้มลูข่าวสารการ

ซือหรือการจา้งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลระดบั อาํเภอ  ทีว่าการอาํเภอทุ่งฝน (ชนั 2) อาํเภอทุ่งฝน จงัหวดั

อุดรธานี 

            ผูส้นใจติดต่อขอซือเอกสารสอบราคาจา้ง ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.- บาท  ไดที้ ทีทาํการองคก์าร

บริหารส่วนตาํบลนาชุมแสง ตาํบลนาชุมแสง อาํเภอทุ่งฝน จงัหวดัอุดรธานี ในวนัที ๓๐ มกราคม ๒๕๕๕ ถึง

วนัที ๑๐ กุมภาพนัธ ์ ๒๕๕๕  ตงัแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น.  ถึงเวลา  ๑๖.๓๐  น.   ดูรายละเอียดไดที้เวบ็ไซต ์

 www Gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศพัทห์มายเลข ๐๔๒-๒๗๐๐๘๖ ในวนัและเวลาราชการ 

 

ประกาศ ณ วนัที ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

 

(นาย ประพนัธ ์พลพนัธข์าง) 

ตาํแหน่ง นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสง 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสง 

เรือง  สอบราคาซือเครืองแต่งกาย อปพร. 

 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสงมีความประสงคจ์ะ สอบราคาซือเครืองแต่งกาย อปพร. ตาม

รายการ ดงันี   

            - จดัซือเครืองแต่งกาย อปพร. ตามโครงการฝึกอบรมหลกัสูตรอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน(อปพร.) 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบดว้ย ชุด อปพร. พร้อมหมวก เข็มขดั และรองเทา้ จาํนวน ๑๐๙ ชุด ๆ 

ละ   ๑,๖๑๐.-  บาท  เป็นเงิน     ๑๗๕,๔๙๐.-  บาท (-หนึงแสนเจ็ดหมืนหา้พนัสีร้อยเกา้สิบบาทถว้น-) 

ผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งมีคุณสมบติั ดงัต่อไปนี 

 ๑. เป็นผูมี้อาชีพขายพสัดุทีสอบราคาซือดงักล่าว 

             ๒. ไม่เป็นผูที้ถกูระบุชือไวใ้นบญัชีรายชือผูทิ้ งงานของทางราชการและไดแ้จง้เวียนชือแลว้ 

             ๓. ไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธิหรือความคุม้กนั ซึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย เวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอ

ราคาไดมี้คาํสงัใหส้ละสิทธิความคุม้กนัเช่นว่านนั 

             ๔. เป็นผูที้ผา่นการคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัเบืองตน้ในการซือขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสง 

             ๕. ไม่ เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอืนทีเขา้เสนอราคาใหแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบล

นาชุมแสง ณ วนัทีประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม

ในการ สอบราคาซือครังนี 
กาํหนด ยนืซองสอบราคา ในวนัที ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕  ถึงวนัที  ๔ พฤษภาคม  ๒๕๕๕  ตงัแต่

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

จงัหวดัอุดรธานี โดยในวนัที  ๒๗  เมษายน ๒๕๕๕ ตงัแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ยนืซองสอบราคา ณ 

ศนูยร์วมขอ้มลูข่าวสารการซือหรือการจา้งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลระดบัอาํเภอ   ทีว่าการอาํเภอทุ่งฝน (ชนั 

๒) อาํเภอทุ่งฝน จงัหวดัอุดรธานี และกาํหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวนัที ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ตงัแต่

เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นตน้ไป 

ผูส้นใจติดต่อขอซือเอกสารสอบราคาซือ ในราคาชุดละ ๕00.- บาท ไดที้ ทีทาํการองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลนาชุมแสง  ตาํบลนาชุมแสง  อาํเภอทุ่งฝน  จงัหวดัอุดรธานี  ในวนัที  ๒๓  เมษายน  ๒๕๕๕  ถึงวนัที ๔ 

พฤษภาคม  ๒๕๕๕  ตงัแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น.  ถึงเวลา  ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดไดที้เวบ็ไซตเ์วบ็ไซต ์ 
www.Gprocurement.go.th   หรือสอบถามทางโทรศพัท์หมายเลข  ๐๔๒-๒๗๐๐๘๖  ในวนัและเวลาราชการ 

 

ประกาศ ณ วนัที ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 

(นาย ประพนัธ ์พลพนัธข์าง) 

ตาํแหน่ง นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสง 
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