
 

 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 
เรื่อง  สอบราคาจาง โครงการกอสรางไฟฟาแสงสวางสาธารณะ 

ดวยระบบพลังงานแสงอาทิตย (Solar Cells)  และติดต้ังกลองวงจรปด  (CCTV)    
ตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

........................................ 

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  มีความประสงคจะสอบราคา โครงการกอสราง
ไฟฟาแสงสวางสาธารณะดวยระบบพลังงานแสงอาทิตย (Solar Cells)  และติดต้ังกลองวงจรปด  (CCTV)  
ภายในเขตพื้นที่ตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ดังรายการตอไปน้ี 

โครงการท่ี ๑  โครงการกอสรางไฟฟาแสงสวางสาธารณะดวยระบบพลังงานแสงอาทิตย  
(Solar Cells)  และติดต้ังกลองวงจรปด  (CCTV)  ภายในหมูบานหนองยายเหล  หมูที่ ๕   
ตําบลพลับพลา  จํานวน  ๙ จุด  รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด   
(คุณลักษณะกลอง  (CCTV)  ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารกําหนด)  
งบประมาณ   ๘๕๓,๐๐๐.- บาท   (-แปดแสนหาหมื่นสามพันบาทถวน-)  รายละเอียดแนบทาย 

โครงการท่ี ๒  โครงการกอสรางไฟฟาแสงสวางสาธารณะดวยระบบพลังงานแสงอาทิตย  
(Solar Cells)  และติดต้ังกลองวงจรปด  (CCTV)  ภายในหมูบานกอก  หมูที่ ๖   
ตําบลพลับพลา  จํานวน  ๒๑ จุด  รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด   
(คุณลักษณะกลอง  (CCTV)  ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารกําหนด) 
งบประมาณ   ๑,๙๙๐,๐๐๐.- บาท   (-หน่ึงลานเกาแสนเกาหมื่นบาทถวน-)  รายละเอียดแนบทาย  

โครงการท่ี ๓  โครงการกอสรางไฟฟาแสงสวางสาธารณะดวยระบบพลังงานแสงอาทิตย  
(Solar Cells)  และติดต้ังกลองวงจรปด  (CCTV)  ภายในหมูบานกุดสวาย  หมูที่ ๑๒   
ตําบลพลับพลา  จํานวน  ๒๑ จุด  รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด   
(คุณลักษณะกลอง  (CCTV)  ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารกําหนด) 
งบประมาณ   ๑,๙๙๐,๐๐๐.- บาท   (-หน่ึงลานเกาแสนเกาหมื่นบาทถวน-)  รายละเอียดแนบทาย 

โครงการท่ี ๔  โครงการกอสรางไฟฟาแสงสวางสาธารณะดวยระบบพลังงานแสงอาทิตย  
(Solar Cells)  และติดต้ังกลองวงจรปด  (CCTV)  ภายในหมูบานทาตะเคียน  หมูที่ ๑๓   
ตําบลพลับพลา  จํานวน  ๒๑ จุด  รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด   
(คุณลักษณะกลอง  (CCTV)  ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารกําหนด) 
งบประมาณ   ๑,๙๙๐,๐๐๐.- บาท   (-หน่ึงลานเกาแสนเกาหมื่นบาทถวน-)  รายละเอียดแนบทาย 

โครงการท่ี ๕  โครงการกอสรางไฟฟาแสงสวางสาธารณะดวยระบบพลังงานแสงอาทิตย  
(Solar Cells)  และติดต้ังกลองวงจรปด  (CCTV)  ภายในหมูบานคลองยาง  หมูที่ ๑๔   
ตําบลพลับพลา  จํานวน  ๒๑ จุด  รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด   
(คุณลักษณะกลอง  (CCTV)  ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารกําหนด) 
งบประมาณ   ๑,๙๙๐,๐๐๐.- บาท   (-หน่ึงลานเกาแสนเกาหมื่นบาทถวน-)  รายละเอียดแนบทาย 
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โครงการท่ี ๖  โครงการกอสรางไฟฟาแสงสวางสาธารณะดวยระบบพลังงานแสงอาทิตย  
(Solar Cells)  และติดต้ังกลองวงจรปด  (CCTV)  ภายในหมูบานคลองกลาง  หมูที่ ๑๕   
ตําบลพลับพลา  จํานวน  ๒๑ จุด  รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด   
(คุณลักษณะกลอง  (CCTV)  ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารกําหนด) 
งบประมาณ   ๑,๙๙๐,๐๐๐.- บาท   (-หน่ึงลานเกาแสนเกาหมื่นบาทถวน-)  รายละเอียดแนบทาย 

โครงการท่ี ๗  โครงการกอสรางไฟฟาแสงสวางสาธารณะดวยระบบพลังงานแสงอาทิตย  
(Solar Cells)  และติดต้ังกลองวงจรปด  (CCTV)  ภายในหมูบานโนนแดง  หมูที่ ๑๖   
ตําบลพลับพลา  จํานวน  ๒๑ จุด  รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด   
(คุณลักษณะกลอง  (CCTV)  ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารกําหนด) 
งบประมาณ   ๑,๙๙๐,๐๐๐.- บาท   (-หน่ึงลานเกาแสนเกาหมื่นบาทถวน-)  รายละเอียดแนบทาย 

โครงการท่ี ๘  โครงการกอสรางไฟฟาแสงสวางสาธารณะดวยระบบพลังงานแสงอาทิตย  
(Solar Cells)  และติดต้ังกลองวงจรปด  (CCTV)  ภายในหมูบานบุยอ  หมูที่ ๑๘   
ตําบลพลับพลา  จํานวน  ๒๑ จุด  รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด   
(คุณลักษณะกลอง  (CCTV)  ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารกําหนด) 
งบประมาณ   ๑,๙๙๐,๐๐๐.- บาท   (-หน่ึงลานเกาแสนเกาหมื่นบาทถวน-)  รายละเอียดแนบทาย 
 
ราคากลางของงานกอสรางในครั้งน้ี  จํานวนเงิน  ๑๔,๗๘๓,๐๐๐.- บาท   
(-สิบสี่ลานเจ็ดแสนแปดหมื่นสามพันบาทถวน-) 

(ทําการยื่นซองสอบราคาแยกแตละโครงการ) 

โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปน้ี 

  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ  ดังน้ี 
   ๑.  ผูเสนอราคาตองเปนบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ที่มีอาชีพรับจางงานที่สอบราคา

จางดังกลาว 

 ๒ .  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการ และ
ไดแจงเวียนช่ือแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบ   
ของทางราชการ 

๓.  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันเสนอราคา
หรือไมเปนผูที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
 
 
 
 
 
 

/ ๖. มีผลงานกอสราง.... 
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๔.  มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานสอบราคาจาง  ดังน้ี 
  ๔.๑  โครงการที่ ๑      ในวงเงินไมนอยกวา  ๔๒๖,๕๐๐.-  บาท  
  ๔.๒  โครงการที่ ๒      ในวงเงินไมนอยกวา  ๙๙๕,๐๐๐.-  บาท  
  ๔.๓  โครงการที่ ๓      ในวงเงินไมนอยกวา  ๙๙๕,๐๐๐.-  บาท  
  ๔.๔  โครงการที่ ๔      ในวงเงินไมนอยกวา  ๙๙๕,๐๐๐.-  บาท  
  ๔.๕  โครงการที่ ๕      ในวงเงินไมนอยกวา  ๙๙๕,๐๐๐.-  บาท  
  ๔.๖  โครงการที่ ๖      ในวงเงินไมนอยกวา  ๙๙๕,๐๐๐.-  บาท  
  ๔.๗  โครงการที่ ๗      ในวงเงินไมนอยกวา  ๙๙๕,๐๐๐.-  บาท  
  ๔.๘  โครงการที่ ๘      ในวงเงินไมนอยกวา  ๙๙๕,๐๐๐.-  บาท  

๕. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึน                  
ศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน 

๖.  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือวาเปนคูสัญญาที่ไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญตามประกาศคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของ
โครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๖.๑ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญา  ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมอยูใน
ฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย  หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

๖.๒ คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  เวนแตการรับจายเงิน
แตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได 

   ทั้งน้ี  องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา สงวนสิทธ์ิที่จะไมกอนิติสัมพันธกับ
บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งไดมีการระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือวาเปนคูสัญญาที่ไมไดแสดงบัญชีรายรับรายจาย  
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตอง  ครบถวนในสาระสําคัญ  เวนแตบุคคลหรือนิติบุคคลน้ันจะได
แสดงบัญชีรายรับรายจายตามประกาศดังกลาว หรือไดมีการปรับปรุงแกไขใหถูกตอง  และมีการสั่งเพิกถอน
รายช่ือจากบัญชีดังกลาวแลว 

เงินคาจางสําหรับการกอสรางครั้งน้ี ไดมาจาก เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สําหรับ 
พัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินกรณีเรงดวน ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

   การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ “องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา” 
ไดรับการอนุมัติการกันเงินใหเบิกเหลื่อมป กรณีไมมีหน้ีผูกพันจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินแลว
เทาน้ัน   

  กําหนดดูสถานท่ีกอสราง ในวันที่  ๑๑  ธันวาคม  ๒๕๕๖  ระหวางเวลา ๐๙.๐๐ น.   
ถึงเวลา  ๑๒.๐๐ น.  ณ สถานที่กอสราง 
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  กําหนดซื้อแบบและเอกสารสอบราคา ระหวางวันที่  ๒๕  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๖               
ถึงวันที่  ๑๑  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖   ต้ังแตเวลา  ๐๘.๓๐ น.  ถึง  ๑๖.๓๐ น.   ณ ที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบลพลับพลา  ในวันและเวลาราชการ    

กําหนดยื่นซองสอบราคา  ในระหวางวันที่  ๒๕  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๖   ถึง   
วันที่  ๙  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖   ต้ังแตเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง  ๑๖.๓๐ น.  ในวันและเวลาราชการ   
โดยย่ืนโดยตรงตอหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน  องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  และในวันที่  
๑๑  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖  ระหวางเวลา  ๐๘.๓๐ น. ถึง  ๑๖.๓๐ น.  ณ ศูนยขอมูลขาวสารการซื้อ            
การจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ  (ที่วาการอําเภอโชคชัย  หองประชุมช้ัน ๒)   

  กําหนดเปดซองสอบราคา  ในวันที่  ๑๒  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๖  ต้ังแตเวลา ๐๙.๐๐ น. 
เปนตนไป  ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ              
(ที่วาการอําเภอโชคชัย หองประชุมช้ัน ๒)    

  ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารสอบราคา   
    โครงการที่ ๑   ในราคาชุดละ     ๗๐๐.- บาท 
   โครงการที่ ๒ – ๘  ในราคาชุดละ  ๑,๐๐๐.- บาท 

  ขอซื้อเอกสารสอบราคาจาง ไดที่กองคลัง  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา                        
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  โดยใหผูซื้อนําเอกสาร เชน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหนังสือ
รับรองบริษัท/หาง/ราน/ สําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากร  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม  พรอม
รับรองสําเนาถูกตอง  หากกรณีมอบอํานาจตองมีหนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย 
พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานทั้งของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ          
ย่ืนใหกับ องคการบริหารสวนตําบลพลับพลาดวย  เพื่อใชเปนหลักฐานในการติดตอขอรับเอกสารสอบราคา 
และเพื่อเปนการแสดงวาผูคาไดปฏิบัติตามประกาศของสํานักงาน  ป.ป.ช. แลว  หรือสอบถามทางโทรศัพท
หม าย เ ลข   ๐๔๔  – ๔๙๑๗๘๘   ใน วันแล ะ เ วล าร าชก าร   ห รื อ สื บ ค น ข อ มู ล ใน เ ว็ ป ไซด  
www.gprocurement.go.th   www.Koratdla.go.th  www.tambonplubpla.go.th  

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
      (ลงช่ือ)     นายสมบูรณ  แขดอน 

                                                                            (นายสมบูรณ  แขดอน) 
          นายกองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 


