
เรื่อง สอบราคาจางเหมากอสรางถนนในพื้นที่ตําบลโนนสมบูรณ

ดวยองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ    มีความประสงคจะเรียกสอบราคาจางเหมากอสรางถนน  คสล.
ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ จํานวน 10 โครงการ (  10 สัญญา)รายละเอียดตามเอกสาร
แนบท้าย ฉบับลงวันที�  ระยะเวลาดําเนินการโครงการละ  45  วัน  ดังนี้

1. โครงการกอสรางรางระบายน้ําคสล. บานโนนสมบูรณ หมูที่ 1 งบประมาณอนุมัติ 120,000 บาท

ราคากลางในการกอสราง 120,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารสอบ เลขที่  1/2559  ลว. 3 ธ.ค. 2558

-กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.30  X 0.30  ยาว 48 เมตร หนา 0.10  เมตร

พรอมติดตั้งปายโครงการจํานวน 1 ปาย รายละเอียดตามแบบแปลนที่องคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณกําหนด

2. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองขาม หมูที่ 2 งบประมาณอนุมัติ 115,000 บาท

ราคากลางในการกอสราง 98,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารสอบ เลขที่  2/2559  ลว.3 ธ.ค. 2558

-กอสรางถนนรคอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ

พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา  160.00  ตร.ม. พรอมวางทอ คสล.ขนาด 0.40 X 1.00 เมตร จํานวน 7 ทอน

พรอมติดตั้งปายโครงการจํานวน 1 ปาย รายละเอียดตามแบบแปลนที่องคการบริหารสวนตําบลโนสมบูรณกําหนด

3. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง บานหนองกระหนวน หมูที่ 4    งบประมาณอนุมัติ 150,000  บาท
ราคากลางในการกอสราง 114,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารสอบ เลขที่  3/2559  ลว.3 ธ.ค. 2558

-ซอมแซมถนนลูกรัง ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 1,137 เมตร หนา 0.10 เมตรพรอมเกลี่ยทับแนน
ใหเรียบรอย พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน 1 ปาย รายละเอียดตามแบบแปลนที่องคการบริหารสวนตําบล-
โนสมบูรณกําหนด

4. โครงการกอสรางถนน คสล.บานหนองผักตบ หมูที่ 5    งบประมาณอนุมัติ  115,000  บาท
ราคากลางในการกอสราง 110,000 บาทรายละเอียดตามเอกสารสอบ เลขที่ 4/2559  ลว. 3 ธ.ค. 2558

-กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 4.00 เมตร  ยาว 47  เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นผิว-
คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา  188.00  ตร.ม.   ลงลูกรังไหลทางทั้ง 2  ขาง กวางขางละ 0.50 เมตร 

5. โครงการกอสรางถนน คสล.บานโนนสมบูรณ หมูที่ 6    งบประมาณอนุมัติ  120,000  บาท

ราคากลางในการกอสราง 99,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารสอบ เลขที่  5/2559  ลว. 3 ธ.ค. 2558

-กอสรางคอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 4.00 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นผิวคอนกรีต

เสริมเหล็กไมนอยกวา 160.00 ตร.ม.  ลงลูกรังไหลทางทั้ง 2   ขาง กวางขางละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพของพื้นที่

และวางทอ คสล. ขนาด 0.40 X 1.00  จํานวน 7   ทอน    พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน  1   ปาย   

รายละเอียดตามแบบแปลนที่องคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณกําหนด

6. โครงการกอสรางรางระบายน้ําคสล.บานศรีสําราญ หมูที่ 7   งบประมาณอนุมัติ  107,000  บาท

ราคากลางในการกอสราง 107,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารสอบ เลขที่  6/2559  ลว. 3 ธ.ค. 2558

-กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 0.30 x 0.30 เมตร ยาว 43 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร 

หนา 0.10เมตร พรอมติดตั้งปายโครงการจํานวน 1 ปาย รายละเอียดตามแบบแปลนที่องคการบริหารสวนตําบลโนน

สมบูรณกําหนด

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ

…………………….

3  ธันวาคม  2558



7. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง บานโนนทัน หมูที่ 8  งบประมาณอนุมัติ  120,000  บาท

ราคากลางในการกอสราง 120,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารสอบ เลขที่  7/2559  ลว. 3 ธ.ค. 2558

-ซอมแซมถนนลูกรัง ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.10 เมตรพรอมเกลี่ย

ทับแนนใหเรียบรอย พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน 1 ปาย รายละเอียดตามแบบแปลนที่องคการบริหาร-

สวนตําบลโนสมบูรณกําหนด

8. โครงการกอสรางถนน คสล.บานโนนสมบูรณ หมูที่ 10     งบประมาณอนุมัติ 120,000  บาท 
ราคากลางในการกอสราง 116,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารสอบ เลขที่  8/2559  ลว. 3 ธ.ค. 2558

-กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวาง  จุดที่ กวาง 4  เมตร ยาว 33  เมตร หนา 0.15  เมตร 
จุดที่ 2  กอสรางถนน  คสล. ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 17  เมตร หนา 0.15  เมตร พรอมลงลูกรังไหลทางทั้ง 2  ขาง
กวางขางละ 0.50 เมตร พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน 1 ปาย   รายละเอียดตามแบบแปลนที่องคการบริหาร-
สวนตําบลโนนสมบูรณกําหนด

9. โครงการกอสรางถนน คสล.บานโนนสมบูรณ หมูที่ 11   งบประมาณอนุมัติ  120,000  บาท 
ราคากลางในการกอสราง 116,000 บาทรายละเอียดตามเอกสารสอบ เลขที่  9/2559  ลว. 3 ธ.ค. 2558

-กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 4.00 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นผิว
คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไมนอยกวา  200.00 ตร.ม.  ลงลูกรังไหลทางทั้ง 2 ขาง กวางขางละ  0.50   เมตร 
พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน 1 ปาย   รายละเอียดตามแบบแปลนที่ องคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณกําหนด

10. โครงการกอสรางถนน คสล.บานหนองขาม หมูที่  12   งบประมาณอนุมัติ  115,000   บาท 

ราคากลางในการกอสราง 111,000 บาทรายละเอียดตามเอกสารสอบ เลขที่  10/2559  ลว. 3 ธ.ค. 2558

-กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 3.00 เมตร ยาว 63 เมตร หนา 0.15  เมตร  หรือพื้นผิว

คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 189.00  ตร.ม. และวางทอ คสล. ขนาด 0.40 X 1.00  เมตร จํานวน 5  ทอน

พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน 1 ปาย   รายละเอียดตามแบบแปลนที่องคการบริหารสวนตําบลโนสมบูรณกําหนด

ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังนี้

1. เปนนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  ที่มีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาดังกลาวซึ่งมีผลงานกอสราง

ประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาในวงเงินไมนอยกวาไมนอยกวา บาท

(-ศูนยบาทถวน-)

2. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการหรือของหนวยการบริหารราชการ-

3. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย  เวนแต  รัฐบาลของผูเสนอ
ราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น

4. ไมเปนผูที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกองคการบริหารสวนตําบล
โนนสมบูรณ  ณ วันประกาศสอบราคา  หรือไมเปนผูกระทําการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการสอบ-
ราคาจางครั้งนี้

5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย  หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ

6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบ

เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ)

2/……..

 -2-

อิเล็กทรอนิกส(e-Government procurement: e-GP)  ตองลงทะเบียนในระบอิเลคทรอนิคของกรมบัญชีกลาง  ที่

-           

สวนทองถิ่น  และไดแจงเวียนชื่อแลว



 - กําหนดดูสถานที่กอสรางในวันที่ ระหวางเวลา น. ณ  สถานที่
กอสราง  ตําบลโนนสมบูรณ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน  และกําหนดรับฟงคําชี้แจงและรายละเอียดเพิ่มเติม
ในวันที่ เวลา น.   เปนตนไป ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
โนนสมบูรณ(หองทํางานสวนโยธา)  โดยมีนายอดิศร  โพธิ์หนองใฮ   เปนผูใหคําชี้แจง  (ผูที่ไมมาดูสถานที่และรับฟง
คําชี้แจงตามวันและเวลาที่กําหนด ถือวาไดทราบสถานที่  ตลอดจนปญหาและอุปสรรคตางๆ ดีแลว  เมื่อมีปญหาและ
อุปสรรคเกิดขึ้นในขณะทํางานจะนํามาอางใหพนผิดตององคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณมิได)

 - กําหนดยื่นซองสอบราคา  ในวันที่ ถึงวันที่
ระหวางเวลา น.   ณ  กองคลังองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ   ในวันและเวลาราชการ
ราชการ  และในวันที่ เวลา น.  ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสารการ
ซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ ที่วาการอําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน

 - กําหนดเปดซองสอบราคา ในวันที่ เวลา น.  เปนตนไป  ณ
ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ  ที่วาการอําเภอบานแฮด

 - ผูสนใจติดตอขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาไดในราคา ชุดละ บาท ( )
พรอมนําเอกสารหลักฐานประกอบการซื้อเอกสารสอบราคาจาง  ดังนี้

กรณีบุคคลธรรมดา
1. สําเนาทะเบียนพาณิชย (ถาม)ี
2. สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
กรณีนิติบุคคล
 - สําเนาหลักฐานการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล
 - สําเนาหนังสือรับรองของสํานักงานสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท
 - สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
กรณีที่มีการมอบอํานาจใหแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัว-

ประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ  และสามารถติดตอขอซื้อเอกสารไดที่สํานักงานองคการบริหารสวน
ตําบลโนนสมบูรณ   เลขที่  222  หมูที่  1  ตําบลโนนสมบูรณ   อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน  ระหวางวันที่

ถึงวันที่   หรือสอบถามรายเอียดทางโทรศัพท
หมายเลข (043) 267035, 267036  ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ เดือน พ.ศ.

งานพัสดุและทรัพยสิน
โทร. (043)  267036 โทรสาร (043) 267035

(นายสุระ  สิทธิศิริสาร)
นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ

08.30-16.30

10.00

200        -สองรอยบาทถวน-

21  ธันวาคม  2558

ธันวาคม 2558

23  ธัวาคม  2558

3

22  ธันวาคม   2558

17  ธันวาคม  2558 09.30-11.00
 -๓-

3  ธันวาคม  2558 21  ธันวาคม  2558

สุระ  สิทธิศิริสาร

17  ธันวาคม  2558

3  ธันวาคม  2558

08.30-16.30

11.30
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