
              
ซอมแซม
ขนาดกว
ตามปริม
กําหนดไ
              
              
              
ราชการส
 
เสนอราค
 
องคการบ
 
 

              
การคลัง 
เวลา  16
สวนตําบ

 

ณ ศูนยข

 

เร่ือง  ปร

          ดวยอง
มถนนผิวจราจ
วาง 5 เมตร ยา
มาณงานและแ
ไวท่ี  557,000
      ผูมีสิทธิเส
      1.เปนนิติ
      2.ไมเปนผ
สวนทองถ่ิน  
     3.ไมเปนผู
คาไดมีคําส่ังใ
      4.ผูเสนอ
บริหารสวนตํ
      5. มีผลงา
      6. ราคาก

                กําห
 (งานพัสดุแล
.30  น.   และ
บลระดับอําเภ

 กําห
ขอมูลขาวสาร

ปร
ะกาศสอบราค

แยกท
ตําบลดาน

คการบริหาร
จรแอสฟลทติ
าว  302 เมตร 
แบบแปลนท่ี อ
0.-บาท (หาแส
สนอราคาจะต
บุคคลหรือบุค
ผูท่ีถูกแจงเวีย
 ในขณะท่ียื่น
ผูไดรับเอกสิท
ใหสละสิทธ์ิค
ราคาตองไมเ
ตําบลดานขุนท
านการกอสรา
ลางของงานตั

หนดยื่นซองส
ละทรัพยสิน) 
ในวันท่ี   5 ตุ
อ(ท่ีวาการอาํ

หนดเปดซองส
การจดัซ้ือจาง

ะกาศองคการ
คาจางโครงก
ทางหลวงหมา
นขนุทด   อําเ

......

สวนตําบลดา
ติกคอนกรีต แ
 หนา 0.05 เม
อบต.ดานขุน
สนหาหม่ืนเจด็
ตองมีคณุสมบั
คคลธรรมดา 
ยนช่ือเปนผูท้ิง
ซองสอบราค
ทธ์ิหรือความค
ความคุมกันเช
ปนผูมีผลประ
ทด 
างประเภทเดยี
ต้ังไวท่ี..........

สอบราคา ใน
ท่ีทําการองคก
ตุลาคม   2558
าเภอดานขุนท

สอบราคาในวั
งขององคการ

รบริหารสวน
ารซอมแซมถ
ายเลข 201-บ
ภอดานขุนทด
.....................

 

านขุนทด   มีค
แยกทางหลวง
ตร  หรือมีปริ
ทด กําหนด  
ดพันบาทถวน
บัติดงันี ้
  ท่ีมีอาชีพรับ
งงานของทาง
คา 
คุมกัน ซ่ึงอาจ
ชนวานัน้ 
ะโยชนรวมกั

ยวกัน  ในวงเงิ
557,000........

วันท่ี  28 กันย
การบริหารสว

8   ณ  ศูนยขอ
ทด)  ต้ังแตเวล

วันท่ี   13  ตลุา
รบริหารสวนต

 
ตําบลดานขนุ
ถนนผิวจราจร
านโคกรักษ ห
ด  จังหวัดนค
....... 

ความประสงค
งหมายเลข 20
ริมาณพ้ืนท่ีไม
และติดต้ังปา
น)  เอกสารสอ

บจางทํางานท่ีส
งราชการ  รัฐวิ

จปฏิเสธไมยอ

ันกบัผูเสนอร

งินไมนอยกว
..บาท 

ยายน  2558 ถึ
วนตําบลดาน
มูลขาวสารก
ลา 08.30 น. ถึ

าคม  2558    
ตําบลระดับอํ

นทด 
รแอสฟลทติก
หมูท่ี 4   
ครราชสีมา 

คจะสอบราคา
01-บานโคกรกั
มนอยกวา  1,5
ยโครงการ 1 
อบราคาจางเล

สอบราคาดังก
วิสาหกจิ  หรือ

อมข้ึนศาลไท

ราคารายอ่ืนท่ี

วา  278,500.- 

ถึงวันท่ี   12 ตุ
ขุนทด ระหว
ารจัดซ้ือจัดจา
ึงเวลา  16.30

ต้ังแตเวลา  1
าเภอ(ท่ีวาการ

กคอนกรีต  

าจางเหมาโคร
กษ หมูท่ี 4 โด
510 ตร.ม. ราย
 ปาย  ราคากล
ลขท่ี  37/2558

กลาว 
อหนวยการบ

ยเวนแตรัฐบา

เขาเสนอราค

 บาท 

ตลุาคม   2558
วางเวลา  08.3
างขององคกา

0  น.   

0.00  น.  เปน
รอําเภอดานขุ

รงการ
ดยมี
ยละเอียด
ลาง
8 

ริหาร

าลของผู

าใหแก

8 ณ  สวน
0 น. ถึง
ารบริหาร

นตนไป  
ขุนทด)    



-2- 

              ผูสนใจติดตอขอซ้ือเอกสารสอบราคา  ในราคาชุดละ    500.- บาท   (-หารอยบาทถวน-)  
ไดท่ีสวนการคลัง  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด  อําเภอดานขุนทด  จังหวดันครราชสีมา  
ระหวางวันท่ี   28  กันยายน  2558   ถึงวันท่ี   12  ตุลาคม  2558  เวลา  08.30  น.  ถึงเวลา  16.30  น.  หรือ
สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข  044-389922 ตอ 105 ในวันและเวลาราชการ    หรือสืบคนขอมูลทางเว็บ
ไซดของจังหวดันครราชสีมา  www.Koratlocal.go.th  หรือ  www.gprocuremetn.go.th 

 

                                                  ประกาศ   ณ   วนัท่ี   28  เดือน  กนัยายน    พ.ศ. 2558 
 
 

(นายวาเรนทร  ประภาสุชาติ ) 
  นายกองคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด 
 

 
 
หมายเหตุ   1.  องคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด  จะเรียกทําสัญญาตอเม่ือพระราชบัญญัติงบประมาณ 
                     รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีผลใชบังคับ และกรมสงเสริมการปกครองสวน 
                     ทองถ่ินแจงใบอนุมัติ   เงินประจํางวดแลวเทานั้น สําหรับกรณท่ีีไมไดรับการจัดสรร 
                     งบประมาณ องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถยกเลิกการจัดซ้ือจัดจางได 

        2.  องคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด จะไมคืนคาใชจายใด ๆ ท้ังส้ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


