องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
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ประกาศ องค์การบริหารส่ วนตําบลนาชุมแสง
เรือง สอบราคาจ้างก่อสร้ างรางระบายนําระบบแรงดึงแบบตัวยูพร้ อมฝาปิ ด หมู่ที ๗
องค์การบริ หารส่วนตําบลนาชุมแสงมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายนําระบบแรงดึง
แบบตัวยูพร้อมฝาปิ ด หมู่ที ๗ ขนาด ๐.๖๐X๐.๕๘ เมตร หนา 0.06 เมตร พร้อมฝาปิ ด ขนาด ๐.๒๕X๐.๔๖X
๐.๑๐ เมตร ความยาว 90 เมตร พร้อมยาแนวรางระบายนํา ติดตังบ่อพัก คสล. จํานวน ๑ จุด และเทรี นคอนกรี ต
หยาบ ขนาด ๐.๖๐X๙๐X๐.๐๕ เมตร ตามแบบแปลน อบต.นาชุมแสง พร้อมติดตังป้ ายโครงการ ขนาด ๑.๒๐X
๒.๔๐ เมตร จํานวน ๑ ป้ าย ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครังนีเป็ นเงินทังสิ น ๒๑๗,๐๔๓.๐๐ บาท
(สองแสนหนึงหมืนเจ็ดพันสีสิบสามบาทถ้วน)
ผูม้ ีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี
๑. เป็ นนิติบุคคล ผูม้ ีอาชีพรับจ้างงานทีสอบราคาจ้างดังกล่าวซึงมีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่นอ้ ย
กว่า ๑๐๘,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. ไม่เป็ นผูท้ ีถูกระบุชือไว้ในบัญชีรายชือผูท้ ิ งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชือแล้ว
๓. ไม่ เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิทธิหรื อความคุม้ กัน ซึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผูเ้ สนอ
ราคาได้มคี าํ สังให้สละสิทธิความคุม้ กันเช่นว่านัน
๔. เป็ นผูท้ ีผ่านการคัดเลือกผูม้ ีคุณสมบัติเบืองต้นในการจ้างขององค์การบริ หารส่วนตําบลนาชุมแสง
๕. ไม่ เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอืนทีเข้าเสนอราคาให้แก่ องค์การบริ หารส่วนตําบล
นาชุมแสง ณ วันทีประกาศสอบราคา หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมใน
การ สอบราคาจ้างครังนี
กําหนดดูสถานทีก่อสร้างในวันที ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตังแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ
บ้านแสงสว่าง หมู่ที ๗ และกําหนดรับฟังคําชีแจงรายละเอียดเพิ มเติมในวันที ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตังแต่
เวลา ๑๑.๓๐ น. เป็ นต้นไป
กําหนดยืนซองสอบราคา ในวันที ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตังแต่
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ทีทําการองค์การบริ หารส่วนตําบลนาชุมแสง ตําบลนาชุมแสง อําเภอทุ่งฝน
จังหวัดอุดรธานี โดยในวันที ๒๐ กรกฎาคม๒๕๕๕ ยืนซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซือหรื อการจ้าง
ขององค์การบริ หารส่วนตําบลระดับ อําเภอ ทีว่าการอําเภอทุ่งฝน (ชัน ๒) อําเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี และกําหนด
เปิ ดซองใบเสนอราคาในวันที ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตังแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็ นต้นไป
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-๒ผูส้ นใจติดต่อขอซือเอกสารสอบราคาจ้าง ในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท ได้ที ทีทําการองค์การบริ หารส่วนตําบลนา
ชุมแสง ตําบลนาชุมแสง อําเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ในวันที ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที ๒๕ กรกฎาคม
๒๕๕๕ ตังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ทีเว็บไซต์ www.Gprocurement.go.th หรื อ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๒-๒๗๐๐๘๖ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(นาย ประพันธ์ พลพันธ์ขาง)

ตําแหน่ง นายกองค์การบริ หารส่วนตําบลนาชุมแสง
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ประกาศ องค์การบริหารส่ วนตําบลนาชุมแสง
เรือง สอบราคาจ้างก่อสร้ างรางระบายนําระบบแรงดึงแบบตัวยูพร้ อมฝาปิ ด หมู่ที ๑
องค์การบริ หารส่วนตําบลนาชุมแสงมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายนําระบบแรงดึง
แบบตัวยูพร้อมฝาปิ ด หมู่ที ๑ ขนาด ๐.๖๐X๐.๕๘ เมตร หนา ๐.๐๖ เมตร พร้อมฝาปิ ด ขนาด ๐.๒๕X๐.๔๖X๐.๑๐
เมตร ความยาว ๖๓ เมตร พร้อมยาแนวรางระบายนํา ติดตังบ่อพัก คสล. จํานวน ๑ จุด และเทรี นคอนกรี ตหยาบ ขนาด
๐.๖๐X๖๓X ๐.๐๕ เมตร ตามแบบแปลน อบต.นาชุมแสง พร้อมติดตังป้ ายโครงการ ขนาด ๑.๒๐ X ๒.๔๐ เมตร
จํานวน ๑ ป้ าย ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครังนีเป็ นเงินทังสิ น ๑๕๑,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึงแสนห้า
หมืนหนึงพันสองร้อยบาทถ้วน)
ผูม้ ีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี
๑. เป็ นนิติบุคคล ผูม้ ีอาชีพรับจ้างงานทีสอบราคาจ้างดังกล่าวซึงมีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่นอ้ ย
กว่า ๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. ไม่เป็ นผูท้ ีถูกระบุชือไว้ในบัญชีรายชือผูท้ ิ งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชือแล้ว
๓. ไม่ เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิทธิหรื อความคุม้ กัน ซึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผูเ้ สนอ
ราคาได้มคี าํ สังให้สละสิทธิความคุม้ กันเช่นว่านัน
๔. เป็ นผูท้ ีผ่านการคัดเลือกผูม้ ีคุณสมบัติเบืองต้นในการจ้างขององค์การบริ หารส่วนตําบลนาชุมแสง
๕. ไม่ เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอืนทีเข้าเสนอราคาให้แก่ องค์การบริ หารส่วนตําบล
นาชุมแสง ณ วันทีประกาศสอบราคา หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมใน
การ สอบราคาจ้างครังนี
กําหนดดูสถานทีก่อสร้างในวันที ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตังแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ บ้านโพธิ
หมู่ที ๑ และกําหนดรับฟังคําชีแจงรายละเอียดเพิ มเติมในวันที ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตังแต่เวลา ๑๑.๓๐ น. เป็ นต้น
ไป
กําหนดยืนซองสอบราคาในวันที ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตังแต่
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ที ทําการองค์การบริ หารส่วนตําบลนาชุมแสง ตําบลนาชุมแสง อําเภอทุ่งฝน
จังหวัดอุดรธานี โดยในวันที ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ยืนซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซือหรื อการจ้าง
ขององค์การบริ หารส่วนตําบลระดับ อําเภอ ทีว่าการอําเภอทุ่งฝน (ชัน ๒) อําเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี และกําหนด
เปิ ดซองใบเสนอราคาในวันที ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตังแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็ นต้นไป
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-๒–

ผูส้ นใจติดต่อขอซือเอกสารสอบราคาจ้าง ในราคาชุดละ ๕๐๐- บาท ได้ที ทีทําการองค์การบริ หารส่วนตําบลนา
ชุมแสง ตําบลนาชุมแสง อําเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ในวันที ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที ๒๕ กรกฎาคม
๒๕๕๕ ตังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ทีเว็บไซต์ www.Gprocurement.go.th หรื อ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๒-๒๗๐๐๘๖ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(นาย ประพันธ์ พลพันธ์ขาง)

ตําแหน่ง นายกองค์การบริ หารส่วนตําบลนาชุมแสง
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ประกาศ องค์การบริหารส่ วนตําบลนาชุมแสง
เรือง สอบราคาจ้างก่อสร้ างท่ อระบายนําพร้ อมบ่ อพัก หมู่ที ๒
องค์การบริ หารส่วนตําบลนาชุมแสงมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายนําพร้อมบ่อพัก หมู่ที
๒ ก่อสร้างท่อระบายนํา คสล. ปากลิ นรางชัน ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร พร้อมยาแนวท่อ บ่อพัก
คสล. สําเร็ จ ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐x๐.๙๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (ฝังตะแกรงเหล็กตรงช่องนําไหลลงบ่อพัก) พร้อมฝา
ปิ ดบ่อพัก หนา ๐.๑๐ เมตร จํานวน ๒๐ จุด ความยาวรวม ๒๐๘.๓๐ เมตร เทรี นคอนกรี ตหยาบ ขนาด ๐.๔๐ x
๒๐๘.๓๐x๐.๐๕ เมตร ตามแบบแปลน อบต. นาชุมแสง พร้อมติดตังป้ ายโครงการ ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร จํานวน
๑ ป้ าย ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครังนีเป็ นเงินทังสิ น ๑๘๔,๓๔๕.๐๐ บาท (หนึงแสนแปดหมืนสี
พันสามร้อยสีสิบห้าบาทถ้วน)
ผูม้ ีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี
๑. เป็ นนิติบุคคล ผูม้ ีอาชีพรับจ้างงานทีสอบราคาจ้างดังกล่าวซึงมีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่นอ้ ย
กว่า ๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. ไม่เป็ นผูท้ ีถูกระบุชือไว้ในบัญชีรายชือผูท้ ิ งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชือแล้ว
๓. ไม่ เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิทธิหรื อความคุม้ กัน ซึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผูเ้ สนอ
ราคาได้มคี าํ สังให้สละสิทธิความคุม้ กันเช่นว่านัน
๔. เป็ นผูท้ ีผ่านการคัดเลือกผูม้ ีคุณสมบัติเบืองต้นในการจ้างขององค์การบริ หารส่วนตําบลนาชุมแสง
๕. ไม่ เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอืนทีเข้าเสนอราคาให้แก่ องค์การบริ หารส่วนตําบล
นาชุมแสง ณ วันทีประกาศสอบราคา หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมใน
การ สอบราคาจ้างครังนี
กําหนดดูสถานทีก่อสร้างในวันที ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตังแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ บ้านเหล่า
วิชา หมู่ที ๒ และกําหนดรับฟังคําชีแจงรายละเอียดเพิ มเติมในวันที ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตังแต่เวลา ๑๑.๓๐ น. เป็ น
ต้นไป
กําหนดยืนซองสอบราคา ในวันที ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตังแต่
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ที ทําการองค์การบริ หารส่วนตําบลนาชุมแสง ตําบลนาชุมแสง อําเภอทุ่งฝน
จังหวัดอุดรธานี โดยในวันที ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ยืนซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซือหรื อการจ้าง
ขององค์การบริ หารส่วนตําบลระดับ อําเภอ ทีว่าการอําเภอทุ่งฝน (ชัน ๒) อําเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี และกําหนด
เปิ ดซองใบเสนอราคาในวันที ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตังแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็ นต้นไป
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-๒ผูส้ นใจติดต่อขอซือเอกสารสอบราคาจ้าง ในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท ได้ที ทีทําการองค์การบริ หารส่วนตําบล
นาชุมแสง ตําบลนาชุมแสง อําเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ในวันที ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที ๒๕ กรกฎาคม
๒๕๕๕ ตังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ทีเว็บไซต์ www.Gprocurement.go.th หรื อ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๒-๒๗๐๐๘๖ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(นาย ประพันธ์ พลพันธ์ขาง)

ตําแหน่ง นายกองค์การบริ หารส่วนตําบลนาชุมแสง

6 of 11

2018-08-19 06:32:32 AM

องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง

http://nachumsaeng-ud.go.th/public/procure/backend/download/.

ประกาศ องค์การบริหารส่ วนตําบลนาชุ มแสง
เรือง สอบราคาจ้างก่อสร้ างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ๕
องค์การบริ หารส่วนตําบลนาชุมแสงมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
หมู่ที ๕ จุดเริ มต้นต่อจากถนน คสล. ปี ๕๔ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังข้างละ ๐-๐.๕๐ เมตร หรื อมีพืนทีไม่นอ้ ยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร วางท่อระบายนํา คสล. ปากลิ นรางชัน ๓ ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จํานวน ๙ ท่อน พร้อมยาแนวท่อ ตามแบบแปลนกรมโยธาธิการ ป้ ายโครงการ
ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จํานวน ๑ ป้ าย ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครังนีเป็ นเงินทังสิ น
๒๐๔,๐๐๐ บาท (สองแสนสีพันบาทถ้วน)
ผูม้ ีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี
๑. เป็ นนิติบุคคล ผูม้ ีอาชีพรับจ้างงานทีสอบราคาจ้างดังกล่าวซึงมีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่
น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. ไม่เป็ นผูท้ ีถูกระบุชือไว้ในบัญชีรายชือผูท้ ิ งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชือแล้ว
๓. ไม่ เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิทธิหรื อความคุม้ กัน ซึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผูเ้ สนอ
ราคาได้มคี าํ สังให้สละสิทธิความคุม้ กันเช่นว่านัน
๔. เป็ นผูท้ ีผ่านการคัดเลือกผูม้ ีคุณสมบัติเบืองต้นในการจ้างขององค์การบริ หารส่วนตําบลนาชุมแสง
๕. ไม่ เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอืนทีเข้าเสนอราคาให้แก่ องค์การบริ หารส่วน
ตําบลนาชุมแสง ณ วันทีประกาศสอบราคา หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ น
ธรรมในการ สอบราคาจ้างครังนี
กําหนดดูสถานทีก่อสร้างในวันที ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตังแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ บ้านโนน
สมบูรณ์ หมู่ที ๕ และกําหนดรับฟังคําชีแจงรายละเอียดเพิ มเติมในวันที ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตังแต่เวลา
๑๑.๓๐ น. เป็ นต้นไป
กําหนดยืนซองสอบราคา ในวันที ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตังแต่
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ที ทําการองค์การบริ หารส่วนตําบลนาชุมแสง ตําบลนาชุมแสง อําเภอทุ่งฝน
จังหวัดอุดรธานี โดยในวันที ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ยืนซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซือหรื อการจ้าง
ขององค์การบริ หารส่วนตําบลระดับ อําเภอ ทีว่าการอําเภอทุ่งฝน (ชัน ๒) อําเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี และกําหนด
เปิ ดซองใบเสนอราคาในวันที ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตังแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็ นต้นไป
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-๒ผูส้ นใจติดต่อขอซือเอกสารสอบราคาจ้าง ในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท ได้ที ทีทําการองค์การบริ หารส่วนตําบล
นาชุมแสง ตําบลนาชุมแสง อําเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ในวันที ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที ๒๕ กรกฎาคม
๒๕๕๕ ตังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ทีเว็บไซต์ www.Gprocurement.go.th หรื อ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๒-๒๗๐๐๘๖ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(นาย ประพันธ์ พลพันธ์ขาง)

ตําแหน่ง นายกองค์การบริ หารส่วนตําบลนาชุมแสง
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ประกาศ องค์การบริหารส่ วนตําบลนาชุมแสง
เรือง สอบราคาจ้างก่อสร้ างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ๘
องค์การบริ หารส่วนตําบลนาชุมแสงมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
หมู่ที ๘ จุดเริ มต้นต่อจากถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ ๐-๐.๕๐ เมตร หรื อมีพนที
ื ไม่นอ้ ยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนกรมโยธาธิการ ป้ ายโครงการ ขนาด
๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จํานวน ๑ ป้ ายราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครังนีเป็ นเงินทังสิ น ๒๐๔,๐๐๐.๐๐
บาท (สองแสนสีพันบาทถ้วน)
ผูม้ ีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี
๑. เป็ นนิติบุคคล ผูม้ ีอาชีพรับจ้างงานทีสอบราคาจ้างดังกล่าวซึงมีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่นอ้ ย
กว่า ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. ไม่เป็ นผูท้ ีถูกระบุชือไว้ในบัญชีรายชือผูท้ ิ งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชือแล้ว
๓. ไม่ เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิทธิหรื อความคุม้ กัน ซึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผูเ้ สนอ
ราคาได้มคี าํ สังให้สละสิทธิความคุม้ กันเช่นว่านัน
๔. เป็ นผูท้ ีผ่านการคัดเลือกผูม้ ีคุณสมบัติเบืองต้นในการจ้างขององค์การบริ หารส่วนตําบลนาชุมแสง
๕. ไม่ เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอืนทีเข้าเสนอราคาให้แก่ องค์การบริ หารส่วนตําบล
นาชุมแสง ณ วันทีประกาศสอบราคา หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมใน
การ สอบราคาจ้างครังนี
กําหนดดูสถานทีก่อสร้างในวันที ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตังแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ บ้านสันติ
ธรรม หมู่ที ๘ และกําหนดรับฟังคําชีแจงรายละเอียดเพิ มเติมในวันที ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตังแต่เวลา ๑๑.๓๐ น.
เป็ นต้นไป
กําหนดยืนซองสอบราคา ในวันที ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตังแต่เวลา
๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ที ทําการองค์การบริ หารส่วนตําบลนาชุมแสง ตําบลนาชุมแสง อําเภอทุ่งฝน จังหวัด
อุดรธานี โดยในวันที ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ยืนซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซือหรื อการจ้างของ
องค์การบริ หารส่วนตําบลระดับ อําเภอ ทีว่าการอําเภอทุ่งฝน (ชัน ๒) อําเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี และกําหนดเปิ ด
ซองใบเสนอราคาในวันที ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตังแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็ นต้นไป
ผูส้ นใจติดต่อขอซือเอกสารสอบราคาจ้าง ในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท ได้ที ทีทําการองค์การบริ หารส่วนตําบล
นาชุมแสง ตําบลนาชุมแสงอําเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ในวันที ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที ๒๕ กรกฎาคม
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-๒๒๕๕๕ ตังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ทีเว็บไซต์ www.Gprocurement.go.th หรื อ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๒-๒๗๐๐๘๖ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(นาย ประพันธ์ พลพันธ์ขาง)
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