
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง 
เรื่อง   โครงการก่อสร้างร่องระบายน้้าแบบผ่าครึ่ง  

--------------------------------------------- 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต้าบลโนนเมือง  อ้าเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวล้าภู  มีความประสงค์
จะสอบราคาตามจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า แบบท่อผ่าครึ่ง รายละเอียดดังต่อไปนี้  
  1. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า แบบท่อผ่าครึ่ง บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 1 ต าบลโนนเมือง 
อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาวรวม 87 เมตร (ตาม
แบบที่ อบต.ก้าหนด) ก้าหนดราคากลาง 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
  2. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า แบบท่อผ่าครึ่ง บ้านโนนไหม หมู่ที่ 3 ต าบลโนนเมือง 
อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาวรวม 52 เมตร (ตาม
แบบที่ อบต.ก้าหนด) ก้าหนดราคากลาง 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
     3. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า แบบท่อผ่าครึ่ง บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 4 ต าบลโนนเมือง 
อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาวรวม 162 เมตร 
(ตามแบบที่ อบต.ก้าหนด) ก้าหนดราคากลาง 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
    4. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า แบบท่อผ่าครึ่ง บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 4 ต าบลโนนเมือง 
อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาวรวม 34 เมตร (ตาม
แบบที่ อบต.ก้าหนด) ก้าหนดราคากลาง 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
   5. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า แบบท่อผ่าครึ่ง บ้านโนนผักหวาน หมู่ที่ 8 ต าบลโนน
เมือง อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาวรวม 35 เมตร 
(ตามแบบที่ อบต.ก้าหนด) ก้าหนดราคากลาง 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
      6. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า แบบท่อผ่าครึ่ง บ้านโนนชัยศรี หมู่ที่ 12 ต าบลโนนเมือง 
อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาวรวม 162 เมตร 
(ตามแบบที่ อบต.ก้าหนด) ก้าหนดราคากลาง 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
   7. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า   บ้านนาอ่างทอง  หมู่ที่ 13 ต าบลโนนเมือง อ าเภอนา
กลาง จังหวัดหนองบัวล าภู  โดยวางท่อลอดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร พร้อมฝาปิด จ านวน 2 ท่อ พร้อมวางท่อ คสล.ขนาด Ø 0.30 เมตร เชื่อต่อลง
ทางระบายน้ า (ตามแบบที่ อบต.ก้าหนด) ก้าหนดราคากลาง 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  350,000 บาท  (สามแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 
ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

1.   เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างท้างานที่สอบราคาดังกล่าว 
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชกา  รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการ

ส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองเสนอราคา 
3.   ผู้เสนอราคาจะต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า  175,000 บาท ใน

ระยะเวลา 2 ปี 
 



-2- 
ก้าหนดยื่นซองสอบราคาวันที่   14  กรกฎาคม  2558  ถึงวันที่ 28  กรกฎาคม  2558  เวลา 

08.30 น. ถึง 16.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง และวันที่     29  กรกฎาคม  2558  เวลา 
10.00 น. ถึง 11.00  น.  ณ  ห้องท้องถิ่นอ้าเภอนากลาง  ชั้น 1  อ้าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล้าภู  และ
ก้าหนด   เปิดซองสอบราคาในวันที่ 29 กรกฎาคม  2558   ตั้งแต่เวลา  11.30 น.  เป็นต้นไป 

ผู้สนใจขอซื้อเอกสารสอบราคา โครงการละ   500  บาท     ได้ ณ ที่ท้าการองค์การองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลโนนเมือง อ.นากลาง จ.หนองบัวล้าภู ระหว่าง  14 กรกฎาคม  2558  ถึงวันที่  28 กรกฎาคม  
2558  เวลา 8.30 น. ถึงเวลา  16.00  น.  ในวันราชการ และดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์  
http://www.gprocurement.go.th/ และ www.nmtb.go.th หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   
042-951001 กด 4 

ประกาศ  ณ  วันที่   13  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2558  

   
 
                                                                    ( นายทรัพย์ทวี  ศรีมุงคุณ ) 

                                                     นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลโนนเมือง  
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