
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น 
เรื่อง  การจายขาดเงินสะสม  ประจําปงบประมาณ  2556 

*************************** 
  ดวยสภาองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น  ไดมีมติอนุมัติใหองคการบริหารสวนตําบลดงเย็นจายขาด
เงินสะสมในการประชุมสภา  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  3 ประจําป  2555  เมื่อวันท่ี  21 สิงหาคม  2555  จํานวน  4  
โครงการ  เปนเงินงบประมาณท้ังสิน  1,339,000  บาท  (หนึ่งลานสามแสนสามหม่ืนเกาพันบาทถวน)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน  การเบิกจายเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  พ.ศ.  2547 แกไขเพ่ิมเติมจนถึง  ( ฉบับท่ี 2 )  พ.ศ.  2548  ขอ  89  ( รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร 
แนบทายประกาศนี้) 
  

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  1  เดือนเมษายน   พ.ศ.  2556 
 
 
 
 

(นายทองปาน  โสนาเรือ) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น 
เรื่อง  สอบราคาจางโครงการจายขาดเงินสะสม  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2556   

………………..………..……………………………………………………………. 
  ดวยองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น  อําเภอบานดุง  จังหวัดอุดรธานี  มีความประสงคจะสอบราคา
จางตามโครงการจายขาดเงินสะสม  ปงบประมาณ  พ.ศ.  2554  ตามรายละเอียดดังนี ้
  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน  บานดงเย็น  หมูท่ี  1  ตําบลดงเย็น   
อําเภอบานดุง  จังหวัดอุดรธานี  ผิวจราจร  4  เมตร  ยาว  231  เมตร  คอนกรีตหนา  0.15  เมตร  ตามแบบแปลน
ขององคการบริหารสวนตําบลกําหนด  พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ  ราคากลาง  462,000  บาท  
(สี่แสนหกหม่ืนสองพันบาทถวน)   

  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังนี ้
   1.  เปนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ท่ีมีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาดังกลาว  
   2.  ไมเปนผูท่ีถูกแจงเวียนชื่อเปนผูทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่นในขณะท่ียื่นซองสอบราคา 
   3.  มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันในวงเงินไมนอยกวา      231,000    - บาท  

  กําหนดดูสถานท่ีกอสรางในวันที ่ 25   เมษายน  2556  ระหวางเวลา  13.00-14.00  น.   ณ  องคการ
บริหารสวนตําบลดงเย็น  และกําหนดรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน เวลา  14.00  น.  
ณ  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น 
  กําหนดยื่นซองสอบราคา วันท่ี   1  เมษายน  2556  ถึง  22   เมษายน  2556  เวลา  08.30-16.30  น.  
ณ  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น  อําเภอบานดุง  จังหวัดอุดรธานี  ยกเวนในวันท่ี  19  เมษายน  2556 
ตั้งแตเวลา  08.30-16.30  น.  ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางระดับบานดุง  กําหนดเปดซอง 
ในวันท่ี 23  เมษายน  2556  เวลา  10.00  น. เปนตนไป  ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางอําเภอ 
บานดุง   

  ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  400.- บาท  ไดท่ีท่ีทําการองคการบริหาร 
สวนตําบลดงเย็น  ระหวางวันท่ี  1  เมษายน  2556  ถึง  22  เมษายน  2556  ในวันและเวลาราชการ  หรือ
สอบถามทางโทรศัพทหมาย  0-4213-6092  หรือทางเว็บไซต  www.dongyen.go.th 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  1  เดือนเมษายน  พ.ศ.  2556 
 
 

(นายทองปาน  โสนาเรือ) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น 

 



 

 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น 

เร่ือง  สอบราคาจางโครงการจายขาดเงินสะสม  ปงบประมาณ  พ.ศ.  2556 
………………..………..……………………………………………………………. 

 ดวยองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น  อําเภอบานดุง  จังหวัดอุดรธานี  มีความประสงค 
จะสอบราคาจางตามโครงการจายขาดเงินสะสม  ปงบประมาณ  พ.ศ.  2554  ตามรายละเอียดดังนี ้
 โครงการกอสรางถนนลูกรังสายบานปาเปา – ลําหวยไร – นาม่ัง  บานปาเปา  หมูท่ี  2   
ตําบลดงเย็น  อําเภอบานดุง  จังหวัดอุดรธานี  ผิวจราจร  4  เมตร  ยาว  1,270  เมตร  วางทอระบายน้ํา คสล. 
พรอมวัสดุยาแนว  ขนาด  0.60  x 1.00  ม.  จํานวน  15  ทอน  และ  วางทอระบายน้ํา คสล. พรอมวัสดุยาแนว  
ขนาด  1.00  x 1.00  ม. จํานวน  21   ทอน  ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลกําหนด  พรอมติดต้ัง
ปายประชาสัมพันธโครงการ  ราคากลาง  224,000.- บาท  (สองแสนสองหมื่นสี่พันบาทถวน)   
 ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังนี ้
 1.  เปนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ท่ีมีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาดังกลาว  
 2.  ไมเปนผูท่ีถูกแจงเวียนชื่อเปนผูทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่นในขณะท่ียื่นซองสอบราคา 
 3.  มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันในวงเงินไมนอยกวา   112,000  บาท  

 กําหนดดูสถานท่ีกอสรางในวันที ่  25 เมษายน  2556   ระหวางเวลา  13.00-14.00  น. 
ณ  องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น  และกําหนดรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน   
เวลา  14.00  น.  ณ  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลดงเยน็ 
 กําหนดยื่นซองสอบราคา วันท่ี  1  เมษายน  2556  ถึง  22   เมษายน  2556  เวลา  08.30-16.30  น.  
ณ  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น  อําเภอบานดุง  จังหวัดอุดรธานี  ยกเวนในวันท่ี  19  เมษายน  2556 
ตั้งแตเวลา  08.30-16.30  น.  ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางระดับบานดุง  กําหนดเปดซอง 
ในวันท่ี 23  เมษายน  2556  เวลา  10.00  น.  เปนตนไป  ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางอําเภอ 
บานดุง   

 ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  200.- บาท  ไดท่ีท่ีทําการองคการบริหาร 
สวนตําบลดงเย็น  ระหวางวันท่ี   1  เมษายน  2556  ถึง  22  เมษายน  2556  ในวันและเวลาราชการ  หรือ
สอบถามทางโทรศัพทหมาย  0-4213-6092  หรือทางเว็บไซต  www.dongyen.go.th 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  1   เดือนเมษายน  พ.ศ.  2556 
 

 
(นายทองปาน  โสนาเรือ) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น 



 

 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น 
เร่ือง  สอบราคาจางโครงการจายขาดเงินสะสม  ปงบประมาณ  พ.ศ.  2556 

………………..………..……………………………………………………………. 
 ดวยองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น  อําเภอบานดุง  จังหวัดอุดรธานี  มีความประสงค 
จะสอบราคาจางตามโครงการจายขาดเงินสะสม  ปงบประมาณ  พ.ศ.  2554  ตามรายละเอียดดังนี ้
 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน  บานดงแสนสุข  หมูท่ี  3  ตําบล 
ดงเย็น  อําเภอบานดุง  จังหวัดอุดรธานี  ผิวจราจร  4  เมตร  ยาว  97  เมตร  คอนกรีตหนา  0.15  เมตร  ตามแบบ
แปลนขององคการบริหารสวนตําบลกําหนด  พรอมติดต้ังปายประชาสัมพันธโครงการ  ราคากลาง  194,000  บาท  
(หนึ่งแสนเกาหม่ืนสี่พันบาทถวน)   
 ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังนี ้
 1.  เปนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ท่ีมีอาชีพรับจางทํางานท่ีสอบราคาดังกลาว  
 2.  ไมเปนผูท่ีถูกแจงเวียนชื่อเปนผูทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่นในขณะท่ียื่นซองสอบราคา 
 3.  มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันในวงเงินไมนอยกวา   97,000  บาท  

 กําหนดดูสถานท่ีกอสรางในวันที่   25 เมษายน  2556   ระหวางเวลา  13.00-14.00  น. 
ณ  องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น  และกําหนดรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน   
เวลา  14.00  น.  ณ  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น 
   กําหนดยื่นซองสอบราคา วันท่ี  1  เมษายน  2556  ถึง  22   เมษายน  2556  เวลา  08.30-16.30  น.  
ณ  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น  อําเภอบานดุง  จังหวัดอุดรธานี  ยกเวนในวันท่ี  19  เมษายน  2556 
ตั้งแตเวลา  08.30-16.30  น.  ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางระดับบานดุง  กําหนดเปดซอง 
ในวันท่ี 23  เมษายน  2556  เวลา  10.00  น. เปนตนไป  ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางอําเภอ 
บานดุง   

  ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  200.- บาท  ไดท่ีท่ีทําการองคการบริหาร 
สวนตําบลดงเย็น  ระหวางวันท่ี   1  เมษายน  2556  ถึง  22  เมษายน  2556  ในวันและเวลาราชการ  หรือ
สอบถามทางโทรศัพทหมาย  0-4213-6092  หรือทางเว็บไซต  www.dongyen.go.th 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  1  เดือนเมษายน  พ.ศ.  2556 
 
 

(นายทองปาน  โสนาเรือ) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น 



 

 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น 
เร่ือง  สอบราคาจางโครงการจายขาดเงินสะสม  ปงบประมาณ  พ.ศ.  2556 

………………..………..……………………………………………………………. 
 ดวยองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น  อําเภอบานดุง  จังหวัดอุดรธานี  มีความประสงค 
จะสอบราคาจางตามโครงการจายขาดเงินสะสม  ปงบประมาณ  พ.ศ.  2554  ตามรายละเอียดดังนี ้
 โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานดงสงา  หมูท่ี  4  ตําบลดงเย็น   
อําเภอบานดุง  จังหวัดอุดรธานี  กวาง  0.60  เมตร  ยาว  202  เมตร  ลึกเฉลี่ย  0.58  เมตร  ตามแบบแปลนของ
องคการบริหารสวนตําบลกําหนด  พรอมติดต้ังปายประชาสัมพันธโครงการ  ราคากลาง  459,000.- บาท 
(สี่แสนหาหม่ืนเกาพันบาทถวน)   
 ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังนี ้
 1.  เปนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ท่ีมีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาดังกลาว  
 2.  ไมเปนผูท่ีถูกแจงเวียนชื่อเปนผูทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่นในขณะท่ียื่นซองสอบราคา 
 3.  มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันในวงเงินไมนอยกวา   229,500  บาท  

 กําหนดดูสถานท่ีกอสรางในวันที ่  25 เมษายน  2556   ระหวางเวลา  13.00-14.00  น. 
ณ  องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น  และกําหนดรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน   
เวลา  14.00  น.  ณ  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น 
 กําหนดยื่นซองสอบราคา วันท่ี  1  เมษายน  2556  ถึง  22   เมษายน  2556  เวลา  08.30-16.30  น.  
ณ  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น  อําเภอบานดุง  จังหวัดอุดรธานี  ยกเวนในวันท่ี  19  เมษายน  2556 
ตั้งแตเวลา  08.30-16.30  น.  ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางระดับบานดุง  กําหนดเปดซอง 
ในวันท่ี 23  เมษายน  2556  เวลา  10.00  น.  เปนตนไป  ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางอําเภอ 
บานดุง   

 ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  400.- บาท  ไดท่ีท่ีทําการองคการบริหาร 
สวนตําบลดงเย็น  ระหวางวันท่ี   1  เมษายน  2556  ถึง  22  เมษายน  2556  ในวันและเวลาราชการ  หรือ
สอบถามทางโทรศัพทหมาย  0-4213-6092  หรือทางเว็บไซต  www.dongyen.go.th 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  1   เดือนเมษายน  พ.ศ.  2556 
 
 

(นายทองปาน  โสนาเรือ) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น 


