
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดั่ง 
เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายจากบ่อน  าเสียทีน่านางแหวน – ห้วยล าดวน  บ้านดอนดั่ง   หมู่ที่  ๑   
และโครงการก่อสร้างถนนดนิจากนาครูบุญมา   ถึงประปาโรงพยาบาลหนองสองห้อง   บ้านโนนสว่าง   หมู่ที่   ๖ 

ต าบลดอนดัง่    อ าเภอหนองสองห้อง    จังหวัดขอนแก่น 
******************************************************************************* 

       ด้วยองค์การบรหิารส่วนต าบลดอนดั่ง มีความประสงคจ์ะสอบราคาโครงการวางท่อระบายจากบ่อน  าเสียที่นานา
แหวน–ห้วยล าดวน     บ้านดอนดัง่     หมู่ที่   ๑  และโครงการก่อสร้างถนนดินจากนาครบูุญมา     ถึงประปาโรงพยาบาลหนอง
สองห้อง   บ้านโนนสว่าง   หมู่ที่   ๖  ต าบลดอนดัง่    อ าเภอหนองสองห้อง    จังหวัดขอนแก่น   จ านวน   ๒ โครงการ    
รายละเอียดดังต่อไปนี  

โครงการที่๑.โครงการวางท่อระบายจากบ่อน  าเสียที่นานางแหวน – ห้วยล าดวน  บ้านดอนดั่ง  หมูท่ี่ ๑  โดยท าการ
วางท่อ คสล. ขนาด  ๐.๒๐ ม.  จ านวน ๕๖๖.๐๐ ท่อน   พร้อมบ่อพัก คสล.  ขนาด ๐.๓๐ X ๐.๔๐ ม.  พร้อมฝาคอนกรีต   
จ านวน  ๓๗ จุด ตดิตั งป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย  ( ด าเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและแผนผังทีท่าง อบต.ก าหนด )  
ราคากลางงานก่อสร้าง   ๑๕๗,๐๐๐  บาท 

 โครงการที่๒.โครงการก่อสร้างถนนดินจากนาครบูุญมา  ถึงประปาโรงพยาบาลหนองสองห้อง  บ้านโนนสว่าง  
หมู่ที่ ๖  โดยท าการถมดินคนัทาง  พร้อมเกลี่ยปรับแตง่เรียบ  ขนาดผิวจราจรกว้าง  ๕.๐๐ เมตร  ยาว  ๑,๐๕๐.๐๐ เมตร  สูง
เฉลี่ย  ๑.๐๐ เมตร  (ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า   ๕,๒๕๐ ลบ.ม.)  วางท่อระบายน  า คสล. ๐.๓๐ เมตร  ๓ จุด  จดุละ ๗ ท่อน  
จ านวน ๒๑ ท่อน  ติดตั งป้ายโครงการจ านวน๑ป้าย(ด าเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและแผนผงัที่ทาง อบต.ก าหนด)
ราคากลางงานก่อสร้าง ๒๑๐,๐๐๐ บาท   

ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมคีุณสมบตัิดังนี  
               ๑.เป็นนติิบคุคลหรือบคุคลธรรมดา   ที่มีอาชีพรับจ้างท างานที่สอบราคาดงักล่าว    
               ๒.ไม่เป็นผูท้ี่ถูกแจ้งเวียนช่ือเป็นผู้ทิ งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วน 
ท้องถิ่น ในขณะที่ยืน่ซองสอบราคา                                                                                                                                                                                                                              
               ๓.มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน   

-โครงการที่๑. ในวงเงินไมน่้อยกว่า  ๗๘,๕๐๐.-บาท 
-โครงการที่๒. ในวงเงินไมน่้อยกว่า  ๑๐๕,๐๐๐.-บาท 

ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที ่     -     ระหว่างเวลา      -     น. ถึง     -     น.   ณ.     -      และก าหนดรับฟังค า 
ชี แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่     -      เวลา       -     น.  เปน็ต้นไป    ณ       - 
            ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื อเอกสารสอบราคาโครงการที่๑.ราคาชุดละ ๕๐๐.-บาท,โครงการที่๒.ราคาชุดละ๑,๐๐๐.-บาท   
ระหว่างวันที่  ๖  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๕๘   ถึงวันที่  ๑๘  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. 
ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น.ในวันและเวลาราชการ ณ. กองคลัง  ที่ท าการองค์การบรหิารส่วนต าบลดอนดั่ง   หรือสอบถามทาง
โทรศัพท์หมายเลข ๐๔๓-๒๑๐๓๘๔ ต่อ ๑๕ และก าหนดยืน่ซองสอบราคาได้โดยตรงต่อ   เจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา
ระหว่างวันที่  ๖ เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๘ เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง 
เวลา๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ  ณ.  กองคลัง  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดั่ง   และในวันที่ ๑๙ เดือน 
พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘  ผู้สนใจติดต่อขอรบั/ซื อเอกสารสอบราคาชุดละ ๑,๐๐๐.-บาท   และยื่นซองสอบราคาได้โดยตรง
ต่อ เจ้าหน้าที่รับซองสอบระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น.  ณ. ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื อการจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ  ชั น ๒  อาคารที่ว่าการอ าเภอหนองสองห้อง   อ าเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น     
     

 
 



 
-๒- 

ก าหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่   ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๘   ตั งแต่เวลา  ๐๙.๓๐  น. เป็นต้นไป    ณ.  ศูน 
รวมข้อมูลข่าวสารการซื อการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ ชั น ๒ อาคารที่ว่าการอ าเภอหนองสองห้อง  
อ าเภอหนองสองห้อง    จังหวัดขอนแก่น     
  

     ประกาศ   ณ  วันที่  ๑   เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
        
          (ลงช่ือ) 

                               (นายสุบรรณ์     เมิกข่วง) 
                                                                             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดัง่ 
 
 
 


