
 

 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 
เรื่อง  สอบราคาจาง จํานวน  ๓ โครงการ 

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

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  
มีความประสงคจะสอบราคาจาง   จํานวน  ๓ โครงการ  ดังน้ี 

โครงการท่ี ๑  โครงการกอสรางประปาถังเชมเปญ  ขนาด  ๑๐ ลูกบาศกเมตร                 
บานทาตะเคียน  หมูท่ี ๑๓  พรอมวางทอสงนํ้า   ปริมาณงาน  กอสรางประปาถังเชมเปญ                          
ขนาด  ๑๐ ลูกบาศกเมตร  พรอมวางทอสงนํ้า ขนาด  ๒”(๘.๕)  ยาว  ๗๘๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ                
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลากําหนด   งบประมาณ  ๓๐๐,๐๐๐.- บาท   (-สามแสนบาทถวน-) 

โครงการท่ี ๒  โครงการกอสรางประปาถังเชมเปญ  ขนาด  ๑๐ ลูกบาศกเมตร               
บานคลองยาง  หมู ท่ี  ๑๔  ถึงคุมหนองโพธิ์   หมู ท่ี  ๑๘  พรอมวางทอสง นํ้า    ปริมาณงาน                  
กอสรางประปาถังเชมเปญ  ขนาด  ๑๐ ลูกบาศกเมตร  พรอมวางทอสงนํ้า PVC ขนาด  ๒”(๘.๕)               
ยาว  ๑,๐๔๐ เมตร  รายละเอียดตามแบบองคการบริหารสวนตําบลพลับพลากําหนด  
งบประมาณ  ๓๐๐,๐๐๐.- บาท   (-สามแสนบาทถวน-) 
  โครงการท่ี ๓  โครงการซอมแซมฝายทํานบทาชาง  บานพลับพลา  หมูท่ี ๓               
ปริมาณงาน รื้อผนัง ค.ส.ล. เดิมที่แตกพรอมขนทิ้ง จํานวน  ๒๗๐.๐๐ ตารางเมตร  เทคอนกรีตผนังดาน                   
หนาและดานขาง  สูง  ๒.๐๐ เมตร  ลึกไปในดิน  ๑.๐๐ เมตร  หนา  ๐.๒๐ เมตร  ยาวรวม  ๑๖.๐๐ เมตร  
เทคอนกรีตคํ้ายันผนังและเสา เทพื้นคอนกรีตรางระบายนํ้าและพื้นดานหลังดาดผนังเอียง ดานหลังฝาย             
ลงดินถมคันฝายพรอมอัดแนน  พรอมวางทอ  PVC ๑๒”  จํานวน  ๑๖ ทอน  ระบายนํ้า  พรอมติดต้ังปาย
ประชาสัมพันธโครงการช่ัวคราวจํานวน  ๑ ปาย  และปายถาวร  จํานวน  ๑ ปาย   รายละเอียดตามแบบ
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลากําหนด งบประมาณ ๕๓๐,๐๐๐.- บาท (-หาแสนสามหมื่นบาทถวน-) 

ราคากลางของงานกอสรางในครั้งน้ี   ๑,๑๓๐,๐๐๐.- บาท   (-หน่ึงลานหน่ึงแสนสามหมื่นบาทถวน-) 

(ทําการยื่นซองสอบราคาแยกแตละโครงการ) 

โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปน้ี 

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

/๔. มีผลงานกอสราง.... 



- ๒ - 

  ๔. มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันที่สอบราคาในวงเงินไมนอยกวา 

๔.๑ โครงการที่ ๑ มีผลงานประเภทเดียวกันในวงเงินไมนอยกวา ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
๔.๒ โครงการที่ ๒ มีผลงานประเภทเดียวกันในวงเงินไมนอยกวา ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
๔.๓ โครงการที่ ๓ มีผลงานประเภทเดียวกันในวงเงินไมนอยกวา ๒๖๕,๐๐๐ บาท 

  กําหนดดูสถานท่ีกอสราง   ในวันที่  ๑๙  มีนาคม  ๒๕๕๗   ระหวางเวลา ๐๙.๐๐ น.   
ถึงเวลา  ๑๒.๐๐ น.  ณ สถานที่กอสราง 

  กําหนดซื้อแบบและเอกสารสอบราคา ระหวางวันที่  ๕  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗               
ถึงวันที่  ๑๙  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗   ต้ังแตเวลา  ๐๘.๓๐ น.  ถึง  ๑๖.๓๐ น.   ณ ที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบลพลับพลา  ในวันและเวลาราชการ    

กําหนดยื่นซองสอบราคา  ในระหวางวันที่  ๕  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗   ถึง   
วันที่  ๑๘  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗   ต้ังแตเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง  ๑๖.๓๐ น.  ในวันและเวลาราชการ   
โดยย่ืนโดยตรงตอหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน  องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  และในวันที่  
๑๙  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗  ระหวางเวลา  ๐๘.๓๐ น. ถึง  ๑๖.๓๐ น.  ณ ศูนยขอมูลขาวสารการซื้อ            
การจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ  (ที่วาการอําเภอโชคชัย  หองประชุมช้ัน ๒)   

  กําหนดเปดซองสอบราคา  ในวันที่  ๒๐  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗  ต้ังแตเวลา ๑๐.๐๐ น. 
เปนตนไป  ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ              
(ที่วาการอําเภอโชคชัย หองประชุมช้ัน ๒)    

  ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารสอบราคา    
   โครงการท่ี ๑ – ๒  ในราคาชุดละ    ๑,๐๐๐.- บาท    
   โครงการท่ี ๓   ในราคาชุดละ    ๑,๕๐๐.- 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  ๕  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
      (ลงช่ือ)      

                                                                            (นายสมบูรณ  แขดอน) 
          นายกองคการบรหิารสวนตําบลพลับพลา 


