
 

 

                   
ประกาศเทศบาลต าบลไชยมงคล 

เร่ือง สอบราคาจ้างโครงการจ้างก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บ้านไชยมงคล หมู่ที ่1   
(กลุ่มบ้านโกรกตะคร้อ ถึง บ้าน กม.13) 

                       ดว้ยเทศบาลต าบลไชยมงคล   มีความประสงค์จะสอบราคาจา้งโครงการก่อสร้างขยายถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นไชยมงคล หมู่ท่ี 1  (กลุ่มบา้นโกรกตะคร้อ ถึง บา้น กม.13) โดยมีขนาดความกวา้ง             
ขา้งละ 1.00 เมตร   ยาว 330 เมตร หนาเฉล่ีย   0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 660 ตารางเมตร 
พร้อมลงดินถมไหล่ทางบดทบัแน่นทั้ง 2 ขา้ง ๆ ละ 0.50 เมตร พร้อมวา่งท่อระบายน ้ า คสล. ขนาด  0.60 
เมตร จ านวน  4 ท่อน (ตามแบบท่ี เทศบาลต าบลไชยมงคลก าหนด) และติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 
    ราคากลางงานก่อสร้างวงเงิน 350,000 บาท  ระยะเวลาด าเนินการ  45 วนั                         

 ผู้มีสิทธ์ิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี ้
1.    เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล  ท่ีมีอาชีพรับจา้งท างานท่ีสอบราคาดงักล่าว 
2.   ไม่เป็นผูท่ี้ถูกแจง้เวยีนช่ือเป็นผูทิ้้งงานของทางราชการ รัฐวสิาหกิจหรือหน่วยการ 

บริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน  ในขณะท่ียืน่ซองสอบราคา 
3.    มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกนั  ในวงเงินไม่นอ้ยกวา่  175,000.- บาท 
 

                           ก าหนดดูสถานท่ีก่อสร้าง ในวนัท่ี  27  พฤษภาคม 2556  โดยใหไ้ปพร้อมกนั ณ ส านกังาน
เทศบาลต าบลไชยมงคล เวลา 10.00 น. และเจา้หนา้ท่ีของเทศบาลต าบลไชยมงคล จะเป็นผูน้ าไปดูสถานท่ี
ก่อสร้าง  พร้อมช้ีแจงรายละเอียดการก่อสร้าง  ผูซ้ื้อเอกสารสอบราคารายใด  ไม่ไปดูสถานท่ีก่อสร้าง                          
ถือวา่รับทราบสภาพพื้นท่ีก่อสร้าง  ตามแบบแปลนท่ี ทต.ไชยมงคลก าหนด    
  ก าหนดขายแบบและยืน่ซองสอบราคาตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป จนถึงวนัท่ี 5 มิถุนายน 2556 
ระหว่างเวลา    08.30 น.ถึง 16.30 น. ณ เทศบาลต าบลไชยมงคล (ในวนัท่ี  31  พฤษภาคม  2556  ขายแบบและ
ยืน่ซองสอบราคา ณ ศูนยร์วมขอ้มูลข่าวสารเทศบาลต าบลระดบัอ าเภอ)     และก าหนดเปิดซองใบเสนอราคา   
ในวนัท่ี  6  มิถุนายน 2556  ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นตน้ไป ณ ศูนยร์วมขอ้มูลข่าวสารระดบัอ าเภอ 
  ผูส้นใจติดต่อขอซ้ือเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ   1,400.- บาท ไดท่ี้ส านักงานเทศบาล
ต าบลไชยมงคล   ระหว่างวนัท่ี   22 พฤษภาคม  2556  ถึงวนัท่ี  5 มิถุนายน  2556 ระหว่าง  เวลา 08.30น.–16.30 
น.  หรือสอบถามทางโทรศพัทห์มายเลข  044 -  993 251 ต่อ 16 ในวนัและเวลาราชการ 
 

             ประกาศ   ณ  วนัที ่   22   เดือน   พฤษภาคม  พ.ศ.  2556 
  
                  ( นายสมโภชน์     นามประสิทธ์ิ)                                                              
                                                                                        นายกเทศมนตรีต าบลไชยมงคล 



 

 

                   
ประกาศเทศบาลต าบลไชยมงคล 

เร่ือง สอบราคาจ้างโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บ้านบุตาล หมู่ที ่2  (บุตาล ซอย 5)  
                       ด้วยเทศบาลต าบลไชยมงคล   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นบุตาล หมู่ท่ี 2  (บุตาล ซอย 5) เช่ือมต่อถนนเดิม โดยมีขนาดความกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 128 เมตร หนาเฉล่ีย  0.15 หรือมีพื้นท่ีก่อสร้างไม่นอ้ยกวา่ 512 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางบด
ทบัแน่นทั้งสองขา้ง ๆ ละ0.50 เมตร (ตามแบบท่ีเทศบาลต าบลไชยมงคล ก าหนด) และติดตั้งป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย 
    ราคากลางงานก่อสร้างวงเงิน 230,000 บาท  ระยะเวลาด าเนินการ  45 วนั                         

 ผู้มีสิทธ์ิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี ้
1.    เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล  ท่ีมีอาชีพรับจา้งท างานท่ีสอบราคาดงักล่าว 
2.   ไม่เป็นผูท่ี้ถูกแจง้เวยีนช่ือเป็นผูทิ้้งงานของทางราชการ รัฐวสิาหกิจหรือหน่วยการ 

บริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน  ในขณะท่ียืน่ซองสอบราคา 
3.    มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกนั  ในวงเงินไม่นอ้ยกวา่  115,000.- บาท 
 

                           ก าหนดดูสถานท่ีก่อสร้าง ในวนัท่ี  27  พฤษภาคม 2556  โดยใหไ้ปพร้อมกนั ณ ส านกังาน
เทศบาลต าบลไชยมงคล เวลา 10.00 น. และเจา้หนา้ท่ีของเทศบาลต าบลไชยมงคล จะเป็นผูน้ าไปดูสถานท่ี
ก่อสร้าง  พร้อมช้ีแจงรายละเอียดการก่อสร้าง  ผูซ้ื้อเอกสารสอบราคารายใด  ไม่ไปดูสถานท่ีก่อสร้าง                          
ถือวา่รับทราบสภาพพื้นท่ีก่อสร้าง  ตามแบบแปลนท่ี ทต.ไชยมงคลก าหนด    
 

  ก าหนดขายแบบและยืน่ซองสอบราคาตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป จนถึงวนัท่ี 5 มิถุนายน 2556 
ระหว่างเวลา    08.30 น.ถึง 16.30 น. ณ เทศบาลต าบลไชยมงคล (ในวนัท่ี  31  พฤษภาคม  2556  ขายแบบและ
ยืน่ซองสอบราคา ณ ศูนยร์วมขอ้มูลข่าวสารเทศบาลต าบลระดบัอ าเภอ)     และก าหนดเปิดซองใบเสนอราคา   
ในวนัท่ี   6  มิถุนายน 2556  ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นตน้ไป ณ ศูนยร์วมขอ้มูลข่าวสารระดบัอ าเภอ 
 

  ผูส้นใจติดต่อขอซ้ือเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ   800.- บาท ไดท่ี้ส านกังานเทศบาลต าบล
ไชยมงคล   ระหว่างวนัท่ี   22 พฤษภาคม  2556  ถึงวนัท่ี  5 มิถุนายน  2556 ระหว่าง เวลา 08.30น.–16.30 น.  
หรือสอบถามทางโทรศพัทห์มายเลข  044 -  993 251 ต่อ 16 ในวนัและเวลาราชการ 
 

             ประกาศ   ณ  วนัที ่   22   เดือน   พฤษภาคม  พ.ศ.  2556 
  
                  ( นายสมโภชน์     นามประสิทธ์ิ)                                                              
                                                                                        นายกเทศมนตรีต าบลไชยมงคล 



 

 

                   
ประกาศเทศบาลต าบลไชยมงคล 

เร่ือง สอบราคาจ้างโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที ่3 
   (หนองพลวงใหญ่ ซอย 2) 

                       ด้วยเทศบาลต าบลไชยมงคล   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นหนองพลวงใหญ่ หมู่ท่ี 3   (หนองพลวงใหญ่ ซอย 2) ต่อจากถนนเดิม โดยมีขนาด
ความกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 หรือ มีพื้นท่ีก่อสร้างไม่นอ้ยกวา่ 600 ตารางเมตร พร้อม
ลงหินคลุกไหล่ทางบดทบัแน่นทั้งสองขา้ง ๆ ละ0.50 เมตร (ตามแบบท่ีเทศบาลต าบลไชยมงคล ก าหนด) 
และติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย  
    ราคากลางงานก่อสร้างวงเงิน 270,000 บาท  ระยะเวลาด าเนินการ  45 วนั                         

 ผู้มีสิทธ์ิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี ้
1.    เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล  ท่ีมีอาชีพรับจา้งท างานท่ีสอบราคาดงักล่าว 
2.   ไม่เป็นผูท่ี้ถูกแจง้เวยีนช่ือเป็นผูทิ้้งงานของทางราชการ รัฐวสิาหกิจหรือหน่วยการ 

บริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน  ในขณะท่ียืน่ซองสอบราคา 
3.    มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกนั  ในวงเงินไม่นอ้ยกวา่  135,000.- บาท 
 

                           ก าหนดดูสถานท่ีก่อสร้าง ในวนัท่ี  27  พฤษภาคม 2556  โดยใหไ้ปพร้อมกนั ณ ส านกังาน
เทศบาลต าบลไชยมงคล เวลา 10.00 น. และเจา้หนา้ท่ีของเทศบาลต าบลไชยมงคล จะเป็นผูน้ าไปดูสถานท่ี
ก่อสร้าง  พร้อมช้ีแจงรายละเอียดการก่อสร้าง  ผูซ้ื้อเอกสารสอบราคารายใด  ไม่ไปดูสถานท่ีก่อสร้าง                          
ถือวา่รับทราบสภาพพื้นท่ีก่อสร้าง  ตามแบบแปลนท่ี ทต.ไชยมงคลก าหนด    
  ก าหนดขายแบบและยืน่ซองสอบราคาตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป จนถึงวนัท่ี 5 มิถุนายน 2556 
ระหว่างเวลา    08.30 น.ถึง 16.30 น. ณ เทศบาลต าบลไชยมงคล (ในวนัท่ี  31  พฤษภาคม  2556  ขายแบบและ
ยืน่ซองสอบราคา ณ ศูนยร์วมขอ้มูลข่าวสารเทศบาลต าบลระดบัอ าเภอ)     และก าหนดเปิดซองใบเสนอราคา   
ในวนัท่ี    6  มิถุนายน 2556  ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นตน้ไป ณ ศูนยร์วมขอ้มูลข่าวสารระดบัอ าเภอ 
  ผูส้นใจติดต่อขอซ้ือเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ   1,000.- บาท ไดท่ี้ส านักงานเทศบาล
ต าบลไชยมงคล   ระหว่างวนัท่ี   22 พฤษภาคม  2556  ถึงวนัท่ี  5 มิถุนายน  2556  ระหว่าง เวลา 08.30น.–16.30 
น.  หรือสอบถามทางโทรศพัทห์มายเลข  044 -  993 251 ต่อ 16 ในวนัและเวลาราชการ 
 

             ประกาศ   ณ  วนัที ่   22   เดือน   พฤษภาคม  พ.ศ.  2556 
  
                  ( นายสมโภชน์     นามประสิทธ์ิ)                                                              
                                                                                        นายกเทศมนตรีต าบลไชยมงคล 



 

 

 

                   
ประกาศเทศบาลต าบลไชยมงคล 

เร่ือง สอบราคาจ้างโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บ้านหนองปลงิ หมู่ที ่4 
                       ดว้ยเทศบาลต าบลไชยมงคล   มีความประสงค์จะสอบราคาจา้งก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บา้นหนองปลิง หมู่ท่ี 4   (ซอยไร่ธีระวงศ)์ ต่อจากถนนเดิม โดยมีขนาดความกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 125 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 หรือ หรือมีพื้นท่ีก่อสร้างไม่นอ้ยกวา่ 500 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางบดทบั
แน่นทั้งสองขา้ง ๆ ละ0.50 เมตร พร้อมวางท่อระบายน ้ า คสล. ขนาด  0.40 เมตร จ านวน  7 ท่อน (ตาม
แบบท่ีเทศบาลต าบลไชยมงคล ก าหนด) และติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 
    ราคากลางงานก่อสร้างวงเงิน 230,000 บาท  ระยะเวลาด าเนินการ  45 วนั                         

 ผู้มีสิทธ์ิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี ้
1.    เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล  ท่ีมีอาชีพรับจา้งท างานท่ีสอบราคาดงักล่าว 
2.   ไม่เป็นผูท่ี้ถูกแจง้เวยีนช่ือเป็นผูทิ้้งงานของทางราชการ รัฐวสิาหกิจหรือหน่วยการ 

บริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน  ในขณะท่ียืน่ซองสอบราคา 
3.    มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกนั  ในวงเงินไม่นอ้ยกวา่  115,000.- บาท 
 

                           ก าหนดดูสถานท่ีก่อสร้าง ในวนัท่ี  27  พฤษภาคม 2556  โดยใหไ้ปพร้อมกนั ณ ส านกังาน
เทศบาลต าบลไชยมงคล เวลา 10.00 น. และเจา้หนา้ท่ีของเทศบาลต าบลไชยมงคล จะเป็นผูน้ าไปดูสถานท่ี
ก่อสร้าง  พร้อมช้ีแจงรายละเอียดการก่อสร้าง  ผูซ้ื้อเอกสารสอบราคารายใด  ไม่ไปดูสถานท่ีก่อสร้าง                          
ถือวา่รับทราบสภาพพื้นท่ีก่อสร้าง  ตามแบบแปลนท่ี ทต.ไชยมงคลก าหนด    
  ก าหนดขายแบบและยืน่ซองสอบราคาตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป จนถึงวนัท่ี 5 มิถุนายน 2556 
ระหว่างเวลา    08.30 น.ถึง 16.30 น. ณ เทศบาลต าบลไชยมงคล (ในวนัท่ี  31  พฤษภาคม  2556  ขายแบบและ
ยืน่ซองสอบราคา ณ ศูนยร์วมขอ้มูลข่าวสารเทศบาลต าบลระดบัอ าเภอ)     และก าหนดเปิดซองใบเสนอราคา   
ในวนัท่ี   6  มิถุนายน 2556  ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นตน้ไป ณ ศูนยร์วมขอ้มูลข่าวสารระดบัอ าเภอ 
  ผูส้นใจติดต่อขอซ้ือเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ   800.- บาท ไดท่ี้ส านกังานเทศบาลต าบล
ไชยมงคล   ระหว่างวนัท่ี   22 พฤษภาคม  2556  ถึงวนัท่ี  5 มิถุนายน  2556 ระหว่าง เวลา 08.30น.–16.30 น.  
หรือสอบถามทางโทรศพัทห์มายเลข  044 -  993 251 ต่อ 16 ในวนัและเวลาราชการ 
 

             ประกาศ   ณ  วนัที ่   22   เดือน   พฤษภาคม  พ.ศ.  2556 
  
                  ( นายสมโภชน์     นามประสิทธ์ิ)                                                              
                                                                                        นายกเทศมนตรีต าบลไชยมงคล 


