
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดั่ง 
เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากศูนย์เรียนรู้ชุมชน – ถนนสายกระหนวนดอนดั่ง   บ้านกระหนวน   
             หมู่ที่ ๒  ,โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน   บ้านหนองค่าย  หมู่ที่ ๕ , โครงการก่อสร้างถนน 
               คอนกรีตเสริมเหล็ก  รอบหมู่บ้าน   บ้านหินแร่     หมูท่ี่ ๗    ต าบลดอนดัง่    อ าเภอหนองสองห้อง   จังหวัดขอนแก่น  

******************************************************************************* 
ด้วยองค์การบรหิารส่วนต าบลดอนดั่ง   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.       

จากศูนย์เรียนรู้ชุมชน – ถนนสายกระหนวนดอนดั่ง   บ้านกระหนวน  หมู่ที่ ๒  ,โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน   บ้านหนองค่าย  หมู่ที่ ๕ , โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  รอบหมูบ่้าน   บ้านหินแร่     หมู่ที่ ๗    

ต าบลดอนดัง่   อ าเภอหนองสองห้อง     จังหวัดขอนแก่น    จ านวน ๓ โครงการ  รายละเอียดดังต่อไปนี ้
๑.โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากศูนย์เรียนรู้ชุมชน - ถนนสายกระหนวนดอนดั่ง    บ้านกระหนวน   หมู่ที่ ๒   

ขนาดผิวจราจรกว้าง  ๓.๐๐ เมตร  ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร  (หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๐๕.๐๐ ตารางเมตร)   
ติดตั้งป้ายโครงการ  จ านวน ๑ ป้าย  ( ด าเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและแผนผังทีท่าง อบต.ก าหนด  อ้างอิงแบบ
มาตรฐาน  ท๑-๐๑ )  ราคากลางงานก่อสร้าง   ๑๙๙,๐๐๐  บาท 

๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก  ภายในหมูบ่้าน   บ้านหนองค่าย  หมูท่ี่ ๕   ขนาดผิวจราจรกว้าง   
๔.๐๐ เมตร  ยาว ๑๐๕.๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๒๐.๐๐ ตารางเมตร)  พร้อมลงลูกรังทั้ง
สองข้างไม่น้อยกว่า ๑๕.๗๕  ลบ.ม.  หรือตามสภาพพื้นที่   ติดตั้งป้ายโครงการ  จ านวน ๑ ป้าย  ( ด าเนนิ การตามรายละเอียด
แบบแปลนและแผนผังที่ทาง อบต.ก าหนด   อ้างอิงแบบมาตรฐาน  ท๑-๐๑ )  ราคากลางงานก่อสร้าง   ๒๐๔,๐๐๐  บาท 

๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก  รอบหมู่บ้าน   บ้านหินแร่  หมูท่ี่ ๗   ขนาดผิวจราจรกว้าง  ๔.๐๐  
เมตร  ยาว ๑๐๕.๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๒๐.๐๐ ตารางเมตร)  พร้อมลงลูกรังทั้งสองข้าง  
ไม่น้อยกว่า ๑๕.๗๕  ลบ.ม.  หรือตามสภาพพื้นที่   ติดตั้งป้ายโครงการ  จ านวน ๑ ป้าย  ( ด าเนิน การตามรายละเอียดแบบ
แปลนและแผนผังที่ทาง อบต.ก าหนด   อ้างอิงแบบมาตรฐาน  ท๑-๐๑ )  ราคากลางงานก่อสร้าง   ๒๐๔,๐๐๐  บาท  

ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมคีุณสมบตัิดังนี ้
               ๑.เป็นนติิบคุคลหรือบคุคลธรรมดา  ที่มีอาชีพรับจ้างท างานที่สอบราคาดงักล่าว    
               ๒.ไม่เป็นผูท้ี่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น      
                    ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา                                                                                                                                                                                                                              
               ๓.มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน   

     - โครงการที่๑. ในวงเงินไมน่้อยกว่า  ๙๙,๕๐๐.-บาท 
 -โครงการที่๒. ในวงเงินไมน่้อยกว่า  ๑๐๒,๐๐๐.-บาท 
 -โครงการที่๓. ในวงเงินไม่น้อยกว่า  ๑๐๒,๐๐๐.-บาท 
 ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที ่     -      ระหว่างเวลา      -     น.ถึง     -       น.   ณ.      -      
และก าหนดรบัฟังค าช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่    -     เวลา       -    น. เป็นต้นไป    ณ          - 

                  ผู้สนใจติดต่อขอรบั/ซ้ือเอกสารสอบราคาโครงการที่ ๑.ชุดละ ๑,๐๐๐.- บาท,โครงการที่ ๒. ชุดละ ๑,๐๐๐.- บาท,  
โครงการที่ ๓. ชุดละ ๑,๐๐๐.- บาท  ระหว่างวันที่  ๑๔  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๘  ถึงวันที่  ๒๕  กันยายน  ๒๕๕๘  
ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น.ในวันและเวลาราชการ ณ  กองคลัง  ที่ท าการองค์การบรหิารส่วนต าบลดอนดัง่   
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๓-๒๑๐๓๘๔ ต่อ ๑๕  และก าหนดยื่นซองสอบราคาได้โดยตรงต่อ  เจ้าหน้าที่รบั
ซองสอบราคาระหว่างวันที่ ๑๔  เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๘   ถึงวันที่ ๒๕  เดือน  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๘  ระหว่างเวลา 
๐๘.๓๐ น.   ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ  ณ  กองคลัง   ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดั่ง   และใน
วันที่ ๒๘  เดือน กันยายน  ๒๕๕๘ ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซ้ือเอกสารสอบราคาโครงการที่ ๑.ชุดละ ๑,๐๐๐.- บาท, โครงการที่ 
๒.ชุดละ ๑,๐๐๐.- บาท,โครงการที่ ๓.ชุดละ ๑,๐๐๐.- บาท  และยืน่ซองสอบราคาได้โดยตรงต่อ เจา้หน้าที่รับซองสอบ



ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น.  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซ้ือการจ้างขององค์การบริหาร ส่วนต าบลระดบั
อ าเภอ  ช้ัน ๒  อาคารที่ว่าการอ าเภอหนองสองห้อง   อ าเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น     
 ก าหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๒๙  เดือน กันยายน  ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป    ณ ศูนย์รวม
ข้อมลูขา่วสารการซ้ือการจ้างขององค์การบรหิารส่วนต าบลระดบัอ าเภอ ช้ัน ๒ อาคารที่ว่าการอ าเภอหนองสองห้อง   
อ าเภอหนองสองห้อง    จังหวัดขอนแก่น     
  

     ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๔  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
        
          (ลงช่ือ) 

                              (นายสุบรรณ ์     เมิกข่วง) 
                                                                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดั่ง 

 
ตาราง ปปช.01 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากศูนย์เรียนรู้ชุมชน - ถนนสายกระหนวนดอนดั่ง 

บ้านกระหนวน หมู่ที่ ๒  
       หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดั่ง 

 
      2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.   215,000.00   . บาท 
 
       3. ลักษณะงาน 
                     โดยสังเขป    โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากศูนย์เรียนรู้ชุมชน - ถนนสายกระหนวนดอนดั่ง 
บ้านกระหนวน หมู่ที่ ๒  ขนาดผิวจราจรกว้าง  ๓.๐๐ เมตร  ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร  ( หรือมี
พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๐๕.๐๐ ตารางเมตร)  ติดตั้งป้ายโครงการ  จ านวน ๑ ป้าย ( ด าเนิน การตาม
รายละเอียดแบบแปลนและแผนผังที่ทาง อบต.ก าหนด   อ้างอิงแบบมาตรฐาน  ท๑-๐๑) 
 
       4.  ราคากลางค านวณ ณ วันที่   4  สิงหาคม  2558       เป็นเงิน.   199,000.00    บาท 
 
       5.  บัญชีประมาณการราคากลาง 
           5.1  บัญชีแสดงปริมาณเน้ืองาน  ค่าวัสดุและค่าแรงงาน  ( B.O.Q )  แบบ ปร.4 
           5.2  สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง  ( แบบ ปร.5 ) 
 
     6. รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
          1.นายสมศักดิ์       ค าพรม    ต าแหน่ง   ปลัด อบต.ดอนดั่ง             เป็นประธานกรรมการ 
          2.นางสุพรรษา     แก้วคุณ     ต าแหน่ง   หัวหน้าส านักงานปลัด                                        เป็นกรรมการ 
         3.นางวิไลวรรณ   ฉัตรพูนกุล  ต าแหน่ง   นักพัฒนาชุมชน                                                 เป็นกรรมการ 
         4.พ.จ.อ.จิรศักดิ์    คงบัว          ต าแหน่ง   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      เป็นกรรมการ 



         5.นายเชาวลิต       นมัสไธสง    ต าแหน่ง  นายช่างโยธา                  เป็นกรรมการและ
เลขานุการ 
 

ตาราง ปปช.01 

ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจา้งก่อสร้าง 
 

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ภายในหมู่บ้าน   บ้านหนองค่าย     หมู่ที่ ๕ 
       หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดั่ง 

 
      2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.     218,000.00    . บาท 
 
       3. ลักษณะงาน 
                     โดยสังเขป    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ภายในหมู่บ้าน   บ้านหนองค่าย     
หมู่ที่ ๕   ขนาดผิวจราจรกว้าง  ๔.๐๐ เมตร  ยาว ๑๐๕.๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร   (หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่
น้อยกว่า ๔๒๐.๐๐ ตารางเมตร)  พร้อมลงลูกรังทั้งสองข้าง  ไม่น้อยกว่า ๑๕.๗๕  ลบ.ม.  หรือตามสภาพ
พื้นที่   ติดตั้งป้ายโครงการ  จ านวน ๑ ป้าย  ( ด าเนิน การตามรายละเอียดแบบแปลนและแผนผังที่ทาง อบต.
ก าหนด   อ้างอิงแบบมาตรฐาน  ท๑-๐๑ )    
       4.  ราคากลางค านวณ ณ วันที่   4  สิงหาคม  2558       เป็นเงิน.   204,000.00    บาท 
 
       5.  บัญชีประมาณการราคากลาง 
           5.1  บัญชีแสดงปริมาณเน้ืองาน  ค่าวัสดุและค่าแรงงาน  ( B.O.Q )  แบบ ปร.4 
           5.2  สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง  ( แบบ ปร.5 ) 
 
     6. รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
          1.นายสมศักดิ์        ค าพรม     ต าแหน่ง   ปลัด อบต.ดอนดั่ง            เป็นประธานกรรมการ 
          2.นางสุพรรษา      แก้วคุณ     ต าแหน่ง   หัวหน้าส านักงานปลัด                                     เป็นกรรมการ 
         3.นางวิไลวรรณ   ฉัตรพูนกุล  ต าแหน่ง   นักพัฒนาชุมชน                                              เป็นกรรมการ 
         4.พ.จ.อ.จิรศักดิ์    คงบัว          ต าแหน่ง   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      เป็นกรรมการ 
         5.นายเชาวลิต       นมัสไธสง    ต าแหน่ง  นายช่างโยธา                 เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 



ตาราง ปปช.01 

ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจา้งก่อสร้าง 
1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  รอบหมู่บ้าน   บ้านหินแร่  หมู่ที่ ๗    
       หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดั่ง 

 
      2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.     218,000.00    . บาท 
 
       3. ลักษณะงาน 
                     โดยสังเขป    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  รอบหมู่บ้าน   บ้านหินแร่  หมู่ที่ ๗   

ขนาดผิวจราจรกว้าง  ๔.๐๐ เมตร  ยาว ๑๐๕.๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 
๔๒๐.๐๐ ตารางเมตร)    พร้อมลงลูกรังทั้งสองข้าง  ไม่น้อยกว่า ๑๕.๗๕  ลบ.ม.    หรือตามสภาพพื้นที่   
ติดตั้งป้ายโครงการ  จ านวน ๑ ป้าย  ( ด าเนิน การตามรายละเอียดแบบแปลนและแผนผังที่ทาง อบต.ก าหนด   
อ้างอิงแบบมาตรฐาน  ท๑-๐๑ )    
       4.  ราคากลางค านวณ ณ วันที่   4  สิงหาคม  2558       เป็นเงิน.   204,000.00    บาท 
 
       5.  บัญชีประมาณการราคากลาง 
           5.1  บัญชีแสดงปริมาณเน้ืองาน  ค่าวัสดุและค่าแรงงาน  ( B.O.Q )  แบบ ปร.4 
           5.2  สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง  ( แบบ ปร.5 ) 
 
     6. รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
          1.นายสมศักดิ์        ค าพรม     ต าแหน่ง   ปลัด อบต.ดอนดั่ง             เป็นประธานกรรมการ 
          2.นางสุพรรษา      แก้วคุณ     ต าแหน่ง   หัวหน้าส านักงานปลัด                                    เป็นกรรมการ 
         3.นางวิไลวรรณ   ฉัตรพูนกุล  ต าแหน่ง   นักพัฒนาชุมชน                                              เป็นกรรมการ 
         4.พ.จ.อ.จิรศักดิ์    คงบัว          ต าแหน่ง   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   เป็นกรรมการ 
         5.นายเชาวลิต       นมัสไธสง    ต าแหน่ง  นายช่างโยธา                 เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 


