
 

 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 
เรื่อง  สอบราคาจาง  จํานวน  ๒ โครงการ 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
........................................ 

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  มีความประสงคจะสอบราคา  
จํานวน  ๒ โครงการ  ดังน้ี 

โครงการท่ี ๑  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลักทดแทนถนนลาดยาง 
เดิมที่ชํารุดหนาบานนายอุน  ขุมกระโทก  บานไทย  หมูที่ ๒  ปริมาณงาน กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ผิวจราจร  กวาง  ๕.๐๐ เมตร  ยาว  ๑๐๐.๐๐ เมตร  หนา  ๐.๑๕ เมตร  รวมปริมาตรคอนกรตีไมนอยกวา  
๕๐๐ ตารางเมตร  พรอมติดต้ังปายโครงการ และปายช่ัวคราว  จํานวน  ๑ ปาย   
งบประมาณ  ๒๕๐,๐๐๐.- บาท   (-สองแสนหาหมื่นบาทถวน-) 

โครงการท่ี ๒  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานหนองยายเหล  หมูที่ ๕  
ไปบานบุยอ  หมูที่ ๑๘   ปริมาณงาน  กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร  กวาง  ๖.๐๐ เมตร   
ยาว  ๒๗๐.๐๐ เมตร  หนา  ๐.๑๕ เมตร  รวมปริมาตรคอนกรีตไมนอยกวา  ๑,๖๒๐.๐๐ ตารางเมตร 
พรอมปายโครงการ จํานวน  ๑ ปาย  งบประมาณ  ๘๒๐,๐๐๐.- บาท  (-แปดแสนสองหมื่นบาทถวน-) 

ราคากลางของงานกอสรางในครั้งน้ี  จํานวนเงิน   ๑๐๗๐,๐๐๐.- บาท   (-หน่ึงลานเจ็ดหมื่นบาทถวน-) 

(ทําการย่ืนซองสอบราคาแยกแตละโครงการ) 

โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปน้ี 

  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ  ดังน้ี 
   ๑.  ผูเสนอราคาตองเปนบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ที่มีอาชีพรับจางงานที่สอบราคา

จางดังกลาว 

 ๒.  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการ และได
แจงเวียนช่ือแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบ   
ของทางราชการ 

๓.  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันเสนอราคา
หรือไมเปนผูที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

๔.  มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานสอบราคาจาง   
๔.๑ โครงการที่ ๑ มีผลงานประเภทเดียวกันในวงเงินไมนอยกวา ๑๒๕,๐๐๐ บาท 
๔.๒ โครงการที่ ๒ มีผลงานประเภทเดียวกันในวงเงินไมนอยกวา ๔๑๐,๐๐๐ บาท 

๕. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึน                  
ศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน 
 

/๖. ผูเสนอราคา.... 



 
- ๒ - 

 
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  และมีการสัง่เพิกถอน
รายช่ือจากบัญชีดังกลาวแลว 

เงินคาจางสําหรับการกอสรางครั้งน้ี ไดมาจาก เงินอุดหนุนทั่วไป ที่มีลักษณะ 
เปนรายจายลงทุน  สําหรับพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

   ขอสงวนสิทธิวาจะลงนามในสัญญากระทําไดตอเมื่อ “องคการบริหารสวนตําบล
พลับพลา”  ไดรับการอนุมัติเงินจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินแลวเทาน้ัน   

  กําหนดดูสถานท่ีกอสราง  ในวันที่  ๖  มกราคม  ๒๕๕๘   ระหวางเวลา ๐๙.๐๐ น.   
ถึงเวลา  ๑๒.๐๐ น.  ณ สถานที่กอสราง 

  กําหนดซื้อแบบและเอกสารสอบราคา ระหวางวันที่  ๑๕  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗               
ถึงวันที่  ๖  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๘   ต้ังแตเวลา  ๐๘.๓๐ น.  ถึง  ๑๖.๓๐ น.   ณ ที่ทําการองคการบริหาร
สวนตําบลพลับพลา  ในวันและเวลาราชการ    

กําหนดยื่นซองสอบราคา  ในระหวางวันที่  ๑๕  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗   ถึง   
วันที่  ๕  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๘   ต้ังแตเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง  ๑๖.๓๐ น.  ในวันและเวลาราชการ   
โดยย่ืนโดยตรงตอหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน  องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  และในวันที่  
๖  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๘  ระหวางเวลา  ๐๘.๓๐ น. ถึง  ๑๖.๓๐ น.  ณ ศูนยขอมูลขาวสารการซื้อ            
การจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ  (ที่วาการอําเภอโชคชัย  หองประชุมช้ัน ๒)   

  กําหนดเปดซองสอบราคา ในวันที่  ๗  มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๗  ต้ังแตเวลา ๑๐.๓๐ น. 
เปนตนไป  ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ              
(ที่วาการอําเภอโชคชัย หองประชุมช้ัน ๒)    

 



/ผูสนใจติดตอ.... 
- ๓ - 

  ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารสอบราคา     
   โครงการท่ี ๑   ในราคาชุดละ      ๕๐๐.- บาท    
   โครงการท่ี ๒   ในราคาชุดละ      ๗๐๐.- 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  ๑๕  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

      (ลงช่ือ)      นายสมบูรณ  แขดอน  

                                                                            (นายสมบูรณ  แขดอน) 
          นายกองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 


