
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง 

เรื่อง สอบราคาจา้งเหมาสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน ๑ โครงการ , ก่อสร้างและซ่อมสร้างถนน
ลูกรังบดอัดแน่น จ านวน ๕ โครงการ และขุดลอกล าห้วย ๒ โครงการ รวม ๘ โครงการ ด้วยวิธีการสอบราคา 

………………………………….. 
          ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง ตามท่ีองค์การบริหาร

ส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้งก าหนด ดังนี้  
                ๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านโนนส าราญ ต าบลนิคมห้วยผึ้ง  อ าเภอ

ห้วยผึ้ง  จังหวัดกาฬสินธุ์  ขนาดกว้าง  ๕  เมตร  ยาว ๖๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร และป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ านวน ๑ ป้าย (ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้งก าหนด) ราคากลางของงานสอบราคาครั้งนี้     
เป็นเงิน  ๑,๙๖๗,๐๐๐.-  บาท  ( หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

        ๒. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ ๑๑ บ้านภูเงิน ต าบลนิคมห้วยผึ้ง อ าเภอห้วยผึ้ง  
จังหวัดกาฬสินธุ์  ขนาดกว้าง ๕  เมตร  ยาว ๑,๑๘๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน  ๑ ป้าย 
(ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้งก าหนด) ราคากลางของงานสอบราคาครั้งนี้                           
เป็นเงิน ๑,๕๑๑,๑๐๐.-  บาท  ( หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

        ๓. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ ๕ บ้านโนนทับช้าง ต าบลนิคมห้วยผึ้ง อ าเภอห้วยผึ้ง  
จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๒๗๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร และป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน  ๑ ป้าย 
(ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้งก าหนด) ราคากลางของงานสอบราคาครั้งนี้                             
เป็นเงิน  ๑,๙๔๓,๐๐๐.-  บาท  ( หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) 

        ๔. โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ ๑ บ้านคลองอุดม ต าบลนิคมห้วยผึ้ง อ าเภอห้วยผึ้ง  
จังหวัดกาฬสินธุ์  ขนาดกว้าง ๕  เมตร  ยาว ๒,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๔๐ เมตร (ช่วงที่ ๑) และป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ านวน  ๑ ป้าย (ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้งก าหนด) ราคากลางของงานสอบราคาครั้งนี้         
เป็นเงิน  ๑,๙๓๑,๗๐๐.-  บาท  ( หนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

        ๕. โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ ๑ บ้านคลองอุดม ถึงหนองบัว  ต าบลหนองอีบุตร 
อ าเภอห้วยผึ้ง  จังหวัดกาฬสินธุ์  ขนาดกว้าง ๕  เมตร  ยาว ๒,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๔๐ เมตร (ช่วงที่ ๒) และป้าย
ประชาสัมพันธ์ จ านวน  ๑ ป้าย (ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้งก าหนด) ราคากลางของงาน       
สอบราคาครั้งนี้ เป็นเงิน  ๑,๙๓๑,๗๐๐.-  บาท  ( หนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

        ๖. โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ ๑๒ บ้านโนนสมควร ต าบลนิคมห้วยผึ้ง       
อ าเภอห้วยผึ้ง  จังหวัดกาฬสินธุ์  ขนาดกว้าง ๕  เมตร  ยาว ๒,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๔๐ เมตร (ช่วงที่ ๑) และป้าย
ประชาสัมพันธ์ จ านวน  ๑ ป้าย (ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้งก าหนด) ราคากลางของงาน           
สอบราคาครั้งนี้ เป็นเงิน  ๑,๙๓๑,๗๐๐.-  บาท  ( หนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
 



 

-๒- 
        ๗. โครงการขุดลอกล าห้วยฝายใหญต่อนล่าง หมู่ที่ ๑๑ บ้านภูเงิน ต าบลนิคมห้วยผึ้ง อ าเภอห้วยผึ้ง  

จังหวัดกาฬสินธุ์  ขนาดกว้าง ๒๐  เมตร  ยาว ๖๙๕ เมตร ลึก ๒ เมตร ปริมาณดินขุด ๒๗,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร และ
ป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน  ๑ ป้าย (ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้งก าหนด) ราคากลางของ
งานสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงิน  ๑,๙๙๕,๔๐๐.-  บาท  ( หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

        ๘. โครงการขุดลอกล าห้วยฝายใหญ่ตอนบน หมู่ที่ ๑๑ บ้านภูเงิน ต าบลนิคมห้วยผึ้ง อ าเภอห้วยผึ้ง  
จังหวัดกาฬสินธุ์  ขนาดกว้าง ๓๐  เมตร  ยาว ๒๔๘ เมตร ลึก ๓ เมตร ปริมาณดินขุด ๒๒,๒๙๖ ลูกบาศก์เมตร และ
ป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน  ๑ ป้าย (ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้งก าหนด) ราคากลางของ
งานสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงิน  ๒,๐๐๐,๐๐๐.-  บาท  ( สองล้านบาทถ้วน) 
 

เงื่อนไข 
๑.  องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง จะพิจารณาเป็นรายโครงการ  
๒.  อบต.นิคมห้วยผึ้งจะท าสัญญาต่อเมื่อได้รับเงินจัดสรรแล้วเท่านั้น 
๓. อนึ่งราคาที่ปรากฏตามประกาศข้อ ๒ เป็นราคาที่ อบต.นิคมห้วยผึ้ง ได้เสนอขอรับการสนับสนุน

จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจส าหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากได้รับ
การจัดสรรงบประมาณตามโครงการนี้น้อยกว่าที่เสนอขอรับการสนับสนุน ให้ถือเอาจ านวนเงินที่ได้รับการจัดสรรเป็น
ราคาในการท าสัญญา และหากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามท่ีเสนอขอรับการสนับสนุนให้ถือว่าเป็นอันยกเลิก
โครงการ 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
๑.  เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างท างานที่สอบราคาดังกล่าว  
๒.  ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหาร

ราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 
๓.  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน 
โครงการที่ ๑   ในวงเงินไม่น้อยกว่า    ๙๘๓,๕๐๐.-    บาท   
โครงการที่ ๒   ในวงเงินไม่น้อยกว่า    ๗๕๕,๕๕๐.-    บาท   
โครงการที่ ๓   ในวงเงินไม่น้อยกว่า    ๙๗๑,๕๐๐.-    บาท   
โครงการที่ ๔   ในวงเงินไม่น้อยกว่า    ๙๖๕,๘๕๐.-    บาท   
โครงการที่ ๕   ในวงเงินไม่น้อยกว่า    ๙๖๕,๘๕๐.-    บาท   
โครงการที่ ๖   ในวงเงินไม่น้อยกว่า    ๙๖๕,๘๕๐.-    บาท   
โครงการที่ ๗   ในวงเงินไม่น้อยกว่า    ๙๙๗,๗๐๐.-    บาท   
โครงการที่ ๘   ในวงเงินไม่น้อยกว่า    ๑,๐๐๐,๐๐๐.-  บาท   

ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่  ๒๓  เมษายน  ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา  ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  
โดยพร้อมกัน ณ สถานที่ด าเนินการก่อสร้าง และก าหนดรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๒๓ เมษายน 
๒๕๕๗  เวลา  ๑๓.๐๐  น. เป็นต้นไป  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง หากผู้ใดไม่มาดูสถานที่ 
 



-๓- 
ก่อสร้างตามวันเวลาดังกล่าวถือว่าได้ทราบสถานที่ก่อสร้างตลอดจนอุปสรรคและปัญหาเป็นอย่างดีแล้ว เมื่อมี
อุปสรรคและปัญหาในการท างาน จะน ามาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบต่อองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้งมิได้ 

ก าหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่  ๑๗  เมษายน  ๒๕๕๗     ถึงวันที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๕๗  
ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง และในวันที่ ๓๐ เมษายน  
๒๕๕๗ ยื่นซองสอบราคาระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ  (หอประชุมอ าเภอห้วยผึ้ง) และก าหนดเปิดซองสอบราคา  ณ ศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ  (หอประชุมอ าเภอห้วยผึ้ง) ในวันที่ ๑ พฤษภาคม  
๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป 
  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา   ในราคาชุดละ ๓,๐๐๐.- บาท  ได้ทีท่ าการองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง ระหว่างวันที่  ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗  ถึงวันที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๕๗  ดูรายละเอียดได้ท่ี 
WWW.nikhomhuaiphung.go.th. หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๓๘๓-๔๐๘๗  ในวันและเวลาราชการ 

ประกาศ   ณ  วันที่  ๑๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
 

                                                              (นางจิดาภา  ลาวัลย์) 
                                                                นายกองค์การบริการส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง 
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