
 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบานปง 

เร่ือง   สอบราคาจางเหมา 
………………………………………………………. 

 ดวย องคการบริหารสวนตําบลบานปง มีความประสงคจะสอบราคาจางโครงการกอสราง  
จํานวน 6 โครงการ ดังนี้ 
โครงการท่ี 1 กอสรางถนน คสล. หมูท่ี 1 ตําบลบานปง อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร จํานวน 3 สาย 
ดังน้ี 
สายท่ี 1  ขนาดกวาง  3.00 เมตร ยาว 21 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 63 ตร.ม  

จากบานนายโรย ศฤงคาร บานเลขที่ 127 ถึง บานนายศักดา  เวียงทอง บานเลขที่ 78/3 
สายท่ี 2  ขนาดกวาง  2.80 เมตร ยาว 32 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 89.60 ตร.ม  

จากบานนายวันชัย  นาทุง บานเลขที่ 17 ถึง บานนางสังเวียน  ศฤงคาร  บานเลขที่ 19 
สายท่ี 3  ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 180 ตร.ม  

จากบานนายธีรศักดิ์ แกวบริสุทธิ์ บานเลขที่ 90 ถึง บานนายทอง อุตสาห  บานเลขที่ 31 
ราคากลาง  150,000 บาท (หน่ึงแสนบาทถวน) 

 

โครงการท่ี 2 กอสรางถนน คสล. หมูท่ี 2  ตําบลบานปง อําเภอสูงเมน  จังหวัดแพร  ขนาดกวาง                
3 เมตร ยาว 105 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 315 ตร.ม  บริเวณทางเขาโรงงานผลิตปุย
อินทรีย-ชีวภาพ องคการบริหารสวนตําบลบานปง 
ราคากลาง    150,000 บาท (หน่ึงแสนบาทถวน) 

 

โครงการท่ี 3 กอสรางถนน คสล. หมูท่ี 4  ตําบลบานปง อําเภอสูงเมน  จังหวัดแพร จํานวน 2 สาย 
ดังน้ี 
สายท่ี 1  ขนาดกวาง  4  เมตร ยาว 53 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 212 ตร.ม  

จากบานนายสอง กาบจันทร บานเลขที่ 127/2  ถึง บานนาบุญศรี วงคดี บานเลขที่ 127/3  
สายท่ี 2  ขนาดกวาง  4  เมตร ยาว 27 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 108 ตร.ม  

จากบานนายศรีทอง กาบจันทร บานเลขที่ 125 ถึง บานนายประเสริฐ การะเวก  บานเลขที่ 124 
ราคากลาง  150,000 บาท (หน่ึงแสนบาทถวน) 
 

โครงการท่ี 4 กอสรางถนน คสล. หมูท่ี 5  ตําบลบานปง อําเภอสูงเมน  จังหวัดแพร จํานวน 2 สาย 
ดังน้ี 
สายท่ี 1  ขนาดกวาง  3  เมตร ยาว 83 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 249 ตร.ม  

จากบานนายประสิทธิ์ ลําใย บานเลขที่ 141/2  ถึง ลําน้ํายม 
 
 

/……สายที่ 2..... 
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สายท่ี 2  ขนาดกวาง  3  เมตร ยาว 23 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 69 ตร.ม  

จากบานนายทองคํา  พองาม บานเลขที่ 101 ถึง บานนายอินทร ลําใย  บานเลขที่ 97 
ราคากลาง    150,000 บาท (หน่ึงแสนบาทถวน) 

 

โครงการท่ี 5 กอสรางถนน คสล. หมูท่ี 6  ตําบลบานปง อําเภอสูงเมน  จังหวัดแพร จํานวน 4 สาย 
ดังน้ี 
สายท่ี 1  ขนาดกวาง  3  เมตร ยาว 32 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 96 ตร.ม  

จากบานนายผัด  ปรีเปรม บานเลขที่ 174/1  ถึง บานนายสามิตร  ปรีเปรม บานเลขที่ 174/2 
สายท่ี 2  ขนาดกวาง  3  เมตร ยาว 26 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 78 ตร.ม  

จากบานนายแกว  เทพปนติ  บานเลขที่ 146 ถึง บานนายม่ัน  ขวัญตน  บานเลขที่ 146/1 
สายท่ี 3  ขนาดกวาง  3  เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 90 ตร.ม  

จากบานนายชะลอ  ดอกผ้ึง บานเลขที่ 108/1  ถึง บานนายปน  ปรีเปรม บานเลขที่ 119 
สายท่ี 4  ขนาดกวาง 2.90  เมตร ยาว 17 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 49.30 ตร.ม  

จากบานนายฤทธิ์เดช  กินร  บานเลขที่ 148/1 ถึง บานนางทิน  ผูกจิตร  บานเลขที่ 148 
ราคากลาง    150,000 บาท (หน่ึงแสนบาทถวน) 

 

โครงการท่ี 6 กอสรางรางระบายน้ํา คสล.  ขนาดกวาง  0.30  เมตร ยาว 93 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.60  เมตร จาก
บานนายชอน  ปรีเปรม บานเลขที่ 192  ถึง รองสาง หมูที่ 3  ตําบลบานปง อําเภอสูงเมน  จังหวัดแพร  
ราคากลาง  150,000 บาท (หน่ึงแสนบาทถวน) 

 

                  ผูมีสิทธิ์เสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังนี ้
 1.เปนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาดังกลาว 
 2.ไมเปนผูที่ถูกแจงเวียนชื่อเปนผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 

3.มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน  ดังนี ้
โครงการที่  1  มีผลงานประเภทเดียวกันไมนอยกวา      70,000.-  บาท 
โครงการที่  2  มีผลงานประเภทเดียวกันไมนอยกวา      70,000.-  บาท 
โครงการที่  3  มีผลงานประเภทเดียวกันไมนอยกวา      70,000.-  บาท 
โครงการที่  4  มีผลงานประเภทเดียวกันไมนอยกวา      70,000.-  บาท 
โครงการที่  5  มีผลงานประเภทเดียวกันไมนอยกวา      70,000.-  บาท 
โครงการที่  6  มีผลงานประเภทเดียวกันไมนอยกวา      70,000.-  บาท 

4.งานกอสรางดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลบานปง จะใชสัญญาแบบปรับราคาได 
กําหนดดูสถานที่กอสราง ในวันที่    1   เมษายน  2554  ดังนี้ 
 

/……โครงการที่ 1..... 
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โครงการที่ 1 ระหวางเวลา  09.00 น. ถึง 09.30 น. ณ สถานที่กอสราง หมูที่ 1 ต.บานปง   
โครงการที่ 2 ระหวางเวลา 10.00 น.  ถึง 10.30 น. ณ สถานที่กอสราง หมูที่ 2 ต.บานปง   
โครงการที่ 3 ระหวางเวลา 11.00 น.  ถึง 11.30 น. ณ สถานที่กอสราง หมูที่ 4 ต.บานปง   
โครงการที่ 4 ระหวางเวลา  13.00 น. ถึง 13.30 น. ณ สถานที่กอสราง หมูที่ 5 ต.บานปง   
โครงการที่ 5 ระหวางเวลา 14.00 น.  ถึง 14.30 น. ณ สถานที่กอสราง หมูที่ 6 ต.บานปง   
โครงการที่ 6 ระหวางเวลา 15.00 น.  ถึง 15.30 น. ณ สถานที่กอสราง หมูที่ 3 ต.บานปง   
และกําหนดรับฟงคําชี้แจงรายละเอียด เพิ่มเติม   ในวันที่........-........เวลา.........-….……น. 

เปนตนไป ณ   .........-............... 
5. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนที่เขาเสนอราคาใหแกองคการบริหารสวน

ตําบลบานปง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม
ในการสอบราคาจางคร้ังนี้ 

 

กําหนดยื่นซองสอบราคา  
- ระหวางวันที่  15 มีนาคม  2554 ถึง วันที่  30 มีนาคม  2554  ในวันและเวลาราชการ 

ระหวางเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ สวนการคลัง องคการบริหารสวนตําบลบานปง  
- ในวันที่  31 มีนาคม  2554  ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อการจางขององคการบริหาร

สวนตําบลระดับอําเภอ ดังนี้ 
โครงการที่ 1 ระหวางเวลา  09.30  -  10.00  น.  
โครงการที่ 2 ระหวางเวลา  10.10  -  10.40  น.  
โครงการที่ 3 ระหวางเวลา  10.50  -  11.20  น.  
โครงการที่ 4 ระหวางเวลา  12.30  -  13.00  น.  
โครงการที่ 5 ระหวางเวลา  13.10  -  13.40  น.  
โครงการที่ 6 ระหวางเวลา  13.50  -  14.20  น.  
 

กําหนดเปดซองสอบราคา ในวันที่ 1  เมษายน  2554  ตั้งแตเวลา 09.30 น. เปนตนไป              
ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ  

 

 ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารสอบราคาได โครงการละ 400.- บาท ไดที่องคการบริหารสวน
ตําบลบานปง ระหวางวันที่  15 มีนาคม  2554 ถึง วันที่  30 มีนาคม  2554 หรือ สอบถามทางโทรศัพท
หมายเลข (054) 547112  ตอ 13  ในวันและเวลาราชการหรือทางเว็บไซต  www.banbong.com 

 

ประกาศ   ณ  วันที่   15  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2554 
(ลงชื่อ)     นายพงศพณิช เวียงทอง 

                (นายพงศพณิช เวียงทอง) 
           นายกองคการบริหารสวนตําบลบานปง 


