
 

 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 
เรื่อง  สอบราคาจาง จํานวน  ๗  โครงการ  

ตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
........................................ 

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  
มีความประสงคจะสอบราคาจาง  จํานวน  ๗ โครงการ   จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖   ดังน้ี  
  โครงการท่ี ๑  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนาโรงสีผูใหญมานะ               
บานโคงยาง  หมูท่ี ๔   ขนาดผิวจราจรกวาง  ๕ เมตร  ยาว  ๔๕ เมตร  หนา  ๐.๑๕ เมตร  หรือมีพื้นที่
กอสรางไมนอยกวา  ๒๒๕ ตารางเมตร  ตามแบบมาตรฐาน ทช .-๒-๒๐๑/๔๕  พรอมติดต้ังปาย
ประชาสัมพันธโครงการปายช่ัวคราว  จํานวน  ๑ ปาย  และปายถาวร  จํานวน  ๑ ปาย  ต้ังจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ๐๐๓๑๐  งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน  ๐๐๓๑๒) 
งบประมาณ  ๑๑๗,๐๐๐.- บาท   (-หน่ึงแสนหน่ึงหมื่นเจ็ดพันบาทถวน-) 

  โครงการท่ี ๒  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายหนาบานนายจรูญ                 
พลแสน  บานหนองยายเหล  หมูท่ี ๕  ขนาดผิวจราจรกวาง ๓ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  
หรือมีพื้นที่กอสรางไมนอยกวา  ๕๑๐ ตารางเมตร  ตามแบบมาตรฐาน  ทช.-๒-๒๐๑/๔๕  พรอมติดต้ังปาย
ประชาสัมพันธโครงการปายช่ัวคราว  จํานวน  ๑ ปาย  และปายถาวร  จํานวน  ๑ ปาย  ต้ังจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๐๐๓๑๐ งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน ๐๐๓๑๒) 
งบประมาณ  ๒๕๕,๐๐๐.- บาท   (-สองแสนหาหมื่นหาพันบาทถวน-) 

  โครงการท่ี ๓  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไปอูนายเลิศ บานปรางค                      
หมูท่ี ๙   ขนาดผิวจราจรกวาง  ๔ เมตร  ยาว  ๑๑๕ เมตร  หนา  ๐.๑๕ เมตร  หรือมีพื้นที่กอสราง              
ไมนอยกวา  ๔๖๐ ตารางเมตร  ตามแบบมาตรฐาน  ทช.-๒-๒๐๑/๔๕  พรอมติดต้ังปายประชาสัมพันธ 
โครงการปายช่ัวคราว  จํานวน  ๑ ปาย  และปายถาวร  ๑ ปาย  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  ๐๐๓๑๐  งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน  ๐๐๓๑๒) 
งบประมาณ  ๒๓๗,๐๐๐.- บาท   (-สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถวน-) 

  โครงการท่ี ๔  โครงการกอสรางถนนลาดยางสายแคปซีลสายหนาบานผูใหญสมบูรณ  
เดชพร  บานทาตะเคียน  หมูท่ี ๑๓   ขนาดผิวจราจรกวาง  ๕ เมตร  ยาว  ๒๐๐ เมตร  หรือมีพื้นที่
กอสรางไมนอยกวา  ๑,๐๐๐ เมตร  พรอมติดต้ังปายประชาสัมพันธโครงการปายช่ัวคราว จํานวน  ๑ ปาย  
และปายถาวร จํานวน  ๑ ปาย  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
๐๐๓๑๐  งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน  ๐๐๓๑๒) 
งบประมาณ  ๒๒๖,๐๐๐.- บาท   (-สองแสนสองหมื่นหกพันบาทถวน-) 
 
 

/โครงการที่ ๕....   



- ๒ - 
 
  โครงการท่ี ๕  โครงการกอสรางถนนหินคลุกสายริมคลองกลางทุง  ปรับเกรดบด             
อัดฉีดนํ้า  ๕ ,๐๐๐ ตารางเมตร  บานคลองกลาง  หมู ท่ี  ๑๕  ขนาดผิวจราจรกวาง  ๔ เมตร                     
ยาว  ๑,๐๐๐ เมตร  หนา  ๐.๑๕ เมตร  ปริมาตรหินคลุก  ๖๐๐ ลูกบาศกเมตร  เกลี่ยตกแตงพื้นผิวให
เรียบรอยตลอดสาย  ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลพลับพลากําหนด  พรอมติดต้ังปายประชาสัมพันธ
โครงการปายช่ัวคราว  จํานวน  ๑ ปาย และปายถาวร ๑ ปาย ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  ๐๐๓๑๐  งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน  ๐๐๓๑๒) 
งบประมาณ  ๒๓๐,๐๐๐.- บาท   (-สองแสนสามหมื่นบาทถวน-) 

  โครงการท่ี ๖  โครงการกอสรางถนนลาดยางแคปซีลตอจากท่ีเดิมบานโนนแดง               
หมูท่ี ๑๖  ขนาดผิวจราจรกวาง  ๕ เมตร  ยาว  ๒๑๓ เมตร  หรือมีพื้นที่กอสรางไมนอยกวา  ๑,๐๖๕  
ตารางเมตร  พรอมติดต้ังปายประชาสัมพันธโครงการปายช่ัวคราว จํานวน  ๑ ปาย และปายถาวร                
จํานวน  ๑ ปาย  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ๐๐๓๑๐                         
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน  ๐๐๓๑๒) 
งบประมาณ  ๒๓๗,๐๐๐.- บาท   (-สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถวน-) 

  โครงการท่ี ๗  โครงการกอสรางถนนหินคลุกภายในหมูบาน  จํานวน  ๒ สาย             
พรอมวางทอ  บานบุยอ  หมูท่ี ๑๘   
  สายที่  ๑  บ านนาง เหวา  ขนาดผิวจราจรกว าง  ๔ เมตร  ยาว  ๑๐๐ เมตร                      
หนา  ๐.๒๐ เมตร  ปริมาณหินคลุก  ๘๐ ลูกบาศกเมตร 
  สายที่ ๒  ขนาดผิวจราจรกวาง  ๓ เมตร  ยาว  ๖๐๐ เมตร  หินคลุกหนา  ๐.๑๕ เมตร  
ปริมาตรหินคลุก   ๒๗๐ ลูกบาศก เมตร  พรอมลง ดินถมหลั งทอและวางทอขนาด  ๑ เมตร                        
จํานวน  ๑๐ ทอน  ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลพลับพลากําหนด  ติดต้ังปายประชาสัมพันธโครงการ
ปายช่ัวคราว  จํานวน  ๑ ปาย  และปายถาวร  จํานวน  ๑ ปาย  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  ๑๑๓๑๐  งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน  ๐๐๓๑๒) 
งบประมาณ  ๒๒๐,๐๐๐.- บาท   (-สองแสนสองหมื่นบาทถวน-) 

 (ทําการย่ืนซองสอบราคาแยกแตละโครงการ) 

โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปน้ี 

  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ  ดังน้ี 
  ๑. เปนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาดังกลาว 
  ๒. ไมเปนผูที่ถูกระบุไวในบัญชีผูทิ้งงานของทางราชการ หรือหนวยการบริหารราชการ
สวนทองถ่ินและไดแจงเวียนช่ือแลว 
  ๓. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกับผูเสนอราคาอื่น ที่เขาเสนอราคาใหแกองคการบริหาร
สวนตําบลพลับพลา  ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรมในการสอบราคาจางครั้งน้ี 
 
 

/๔. มีผลงานกอสราง.... 



- ๓ - 

  ๔. มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันที่สอบราคาในวงเงินไมนอยกวา 

๔.๑ โครงการที่ ๑ มีผลงานประเภทเดียวกันในวงเงินไมนอยกวา ๕๘,๕๐๐ บาท 
๔.๒ โครงการที่ ๒ มีผลงานประเภทเดียวกันในวงเงินไมนอยกวา ๑๒๗,๕๐๐ บาท 
๔.๓ โครงการที่ ๓ มีผลงานประเภทเดียวกันในวงเงินไมนอยกวา ๑๑๘,๕๐๐ บาท 
๔.๔ โครงการที่ ๔ มีผลงานประเภทเดียวกันในวงเงินไมนอยกวา ๑๑๓,๐๐๐ บาท 
๔.๕ โครงการที่ ๕ มีผลงานประเภทเดียวกันในวงเงินไมนอยกวา ๑๑๕,๐๐๐ บาท 
๔.๖ โครงการที่ ๖ มีผลงานประเภทเดียวกันในวงเงินไมนอยกวา ๑๑๘,๕๐๐ บาท 
๔.๗ โครงการที่ ๗ มีผลงานประเภทเดียวกันในวงเงินไมนอยกวา ๑๑๐,๐๐๐ บาท 

 
  กําหนดดูสถานท่ีกอสราง ในวันที่  ๑๒  มิถุนายน  ๒๕๕๖  ระหวางเวลา ๐๙.๐๐ น.   
ถึงเวลา  ๑๒.๐๐ น.  ณ สถานที่กอสราง 

  กําหนดซื้อแบบและเอกสารสอบราคา ระหวางวันที่  ๒๙  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  ถึง
วันที่  ๑๒  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๖   ต้ังแตเวลา  ๐๘.๓๐ น.  ถึง  ๑๖.๓๐ น.   ณ ที่ทําการองคการบริหาร
สวนตําบลพลับพลา  ในวันและเวลาราชการ    

กําหนดยื่นซองสอบราคา  ในระหวางวันที่  ๒๙  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖  ถึง   
วันที่  ๑๒  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๖  ต้ังแตเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง  ๑๖.๓๐ น.  ในวันและเวลาราชการ   
โดยย่ืนโดยตรงตอหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน  องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  และในวันที่  
๑๒  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๖  ระหวางเวลา  ๐๘.๓๐ น. ถึง  ๑๖.๓๐ น.  ณ ศูนยขอมูลขาวสารการซื้อ            
การจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ  (ที่วาการอําเภอโชคชัย  หองประชุมช้ัน ๒)   

  กําหนดเปดซองสอบราคา  ในวันที่  ๑๓  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๖ ต้ังแตเวลา ๐๙.๐๐ น. 
เปนตนไป  ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ              
(ที่วาการอําเภอโชคชัย หองประชุมช้ัน ๒)    

  ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาดังตอไปน้ี 
   โครงการท่ี ๑  ในราคาชุดละ    ๕๐๐ บาท    
   โครงการท่ี ๒ – ๗ ในราคาชุดละ    ๗๐๐ บาท  

  ขอซื้อเอกสารสอบราคาจาง  ไดที่ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา                        
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข  ๐๔๔ – ๔๙๑๗๘๘                           
ในวันและเวลาราชการ 

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
      (ลงช่ือ)       นายสมบูรณ  แขดอน 

                                                                            (นายสมบูรณ  แขดอน) 
          นายกองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 


