
                                                                                                                                                                     
     

    
                                                             
                                         ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน  าแดง 

    เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเท้า 
  ต าบลหนองน  าแดง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

....................................................................... 
    ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน  าแดง  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้าง
ทางเท้าสาธารณะข้างถนนสายวชิรา – เขาวง ( จากแยกมิตรภาพเข้าหมู่บ้าน ) หมู่ที่ 1 รายละเอียดดังนี  
 

  โครงการก่อสร้างทางเท้าสาธารณะข้างถนนสายวชิรา – เขาวง ( จากแยกมิตรภาพเข้าหมู่บ้าน ) หมู่ที่ 1 ก่อสร้างทางเท้า
สาธารณะ ขนาดกว้างข้างละ 2.00 เมตร ความยาวรวม 1,520.00 เมตร หรือมีพื้นที่ด า เนินการไม่น้อยกว่า 3,040.00 
ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองน้ าแดง หมู่ที่ 1 ต าบลหนองน้ าแดง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการตามที่ อบต.หนองน้ าแดง ก าหนด 

 

ราคากลางในการสอบราคาครั งนี  เป็นเงิน 1,089,600.- บาท (หนึ่งล้านแปดหม่ืนเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) 
การจัดท าสัญญาจ้างจะจัดท าเม่ือได้รับงบประมาณเพียงพอ 

 ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี  
  ๑.  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าวซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกัน ซึ่งเป็นนิติบุคคลเท่านั นใน

วงเงินไมน่้อยกว่า  500,000.00 บาท 
  ๒.  ไม่เป็นผู้ทีถู่กระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ 

ได้รับการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ งงานตามระเบียบของทางราชการ 
  ๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา

ได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั น 
  ๔.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล

หนองน  าแดง ณ  วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ในการสอบราคาจ้างครั งนี  

 

  ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้าง 
  ให้ผู้ซื อแบบไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง โดยถือว่าผู้ซื อแบบได้ทราบสถานที่ก่อสร้าง ตลอดจนอุปสรรค

และปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาท างานจะน ามาอ้างให้พ้นความผิดต่อองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองน  าแดง ไม่ได้ 

 

  ก าหนดยื่นซองสอบราคา  
   วันที่  29 พฤศจิกายน 2559   ถึงวันที่  13 ธันวาคม 2559   ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ -  ๑๕.๐๐  น.   

ในวันและเวลาราชการ  โดยก าหนดให้ยื่นซอง  ดังนี้ 
  ๑.  ยื่นโดยตรงที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าแดง อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
  ๒.  ยื่นที่ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ (ที่ว่าการ

อ าเภอปากช่อง)  จังหวัดนครราชสีมา  วันที่  29 พฤศจิกายน 2559   ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น – ๑๕.๐๐ น.    
 
 
 
 
 



 
 
  ก าหนดเปิดซองสอบราคา 
  วันที่ 15 ธันวาคม ๒๕๕9    ณ.ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล

ระดับอ าเภอ  (ที่ว่าการอ าเภอปากช่อง)  จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐  น. เป็นต้นไป 
  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ  2,0๐๐.- บาท  (-สองพันบาทถ้วน-) ได้ที่กองคลัง

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าแดง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่  29 พฤศจิกายน 2559   ถึง
วันที่  9 ธันวาคม 2559   ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ -  ๑๕.๐๐  น.  ในวันและเวลาราชการ  หรือสอบถามทางโทรศัพท์  
หมายเลข ๐–๔๔๓๖–๕๔๑๒-๓ , ๐-๙๕๗๙-๒๒๗๘๙ หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.nongnumdang.go.th 
และ www.gprocurement.go.th   

  ประกาศ  ณ  วันที่  29  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕9 

 
            
                       (นายสุทิน  บางประสิทธิ์) 
          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าแดง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                     
     

    
                                                             
                                         ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน  าแดง 

    เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทาง 
  ต าบลหนองน  าแดง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

....................................................................... 
    ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน  าแดง  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการ
ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ไทยเดิม – วัดถ้ าโพธิ์ทอง หมู่ที่ 7 บ้านไทยเดิม รายละเอียดดังนี  
 

  โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง  ไทยเดิม – วัดถ้ าโพธิ์ทอง หมู่ที่ 7 บ้านไทยเดิม 
ซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 600.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า 3,600.00 ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้าง สายทาง บ้านไทยเดิม – วัดถ้ าโพธิ์ทอง ต าบลหนองน้ าแดง อ าเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการ ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.หนองน้ าแดง
ก าหนด 

 

ราคากลางในการสอบราคาครั งนี  เป็นเงิน 996,300.- บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) 
การจัดท าสัญญาจ้างจะจัดท าเม่ือได้รับงบประมาณเพียงพอ 
 

 ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี  
  ๑.  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าวซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกัน ซึ่งเป็นนิติบุคคลเท่านั นใน

วงเงินไมน่้อยกว่า  500,000.00 บาท 
  ๒.  ไม่เป็นผู้ทีถู่กระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ 

ได้รับการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ งงานตามระเบียบของทางราชการ 
  ๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา

ได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั น 
  ๔.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล

หนองน  าแดง ณ  วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ในการสอบราคาจ้างครั งนี  

 

  ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้าง 
  ให้ผู้ซื อแบบไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง โดยถือว่าผู้ซื อแบบได้ทราบสถานที่ก่อสร้าง ตลอดจนอุปสรรค

และปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาท างานจะน ามาอ้างให้พ้นความผิดต่อองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองน  าแดง ไม่ได้ 

 

  ก าหนดยื่นซองสอบราคา  
   วันที่  29 พฤศจิกายน 2559   ถึงวันที่  13 ธันวาคม 2559   ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ -  ๑๕.๐๐  น.   

ในวันและเวลาราชการ  โดยก าหนดให้ยื่นซอง  ดังนี้ 
  ๑.  ยื่นโดยตรงที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าแดง อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
  ๒.  ยื่นที่ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ (ที่ว่าการ

อ าเภอปากช่อง)  จังหวัดนครราชสีมา  วันที่  29 พฤศจิกายน 2559   ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น – ๑๕.๐๐ น.    
 
 
 



 
 
 
  ก าหนดเปิดซองสอบราคา 
  วันที่ 15 ธันวาคม ๒๕๕9    ณ.ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล

ระดับอ าเภอ  (ที่ว่าการอ าเภอปากช่อง)  จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐  น. เป็นต้นไป 
  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ  2,0๐๐.- บาท  (-สองพันบาทถ้วน-) ได้ที่กองคลัง

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าแดง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่  29 พฤศจิกายน 2559   ถึง
วันที่  9 ธันวาคม 2559   ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ -  ๑๕.๐๐  น.  ในวันและเวลาราชการ  หรือสอบถามทางโทรศัพท์  
หมายเลข ๐–๔๔๓๖–๕๔๑๒-๓ , ๐-๙๕๗๙-๒๒๗๘๙ หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.nongnumdang.go.th 
และ www.gprocurement.go.th   

  ประกาศ  ณ  วันที่  29  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕9 

 
            
                       (นายสุทิน  บางประสิทธิ์) 
          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าแดง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


