
 

 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 
เรื่อง  สอบราคาจาง จํานวน  ๗ โครงการ 

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

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  
มีความประสงคจะสอบราคาจาง   จํานวน  ๗ โครงการ  ดังน้ี 
  โครงการท่ี ๑  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลักทดแทน
ถนนลาดยางเดิมท่ีชํารุดหนาบานนายอุน  ขุมกระโทก  บานไทย หมูท่ี ๒  ขนาดผิวจราจรกวาง  ๕ เมตร  
ยาว  ๑๐๐ เมตร  หนา  ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่กอสรางไมนอยกวา  ๕๐๐ ตารางเมตร พรอมติดต้ังปาย
ประชาสัมพันธโครงการปายช่ัวคราว  จํานวน  ๑ ปาย  และปายถาวร จํานวน  ๑ ปาย  ต้ังจายจาก               
เงินอุดหนุนทั่วไป (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๐๐๓๑๐  งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน ๐๐๓๑๒)   
ราคากลาง  ๒๕๐,๐๐๐.- บาท  (-สองแสนหาหมื่นบาทถวน-) 
  โครงการท่ี ๒  โครงการกอสรางรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนาบาน 
นายถนอม  เงินพลับพลา  บานโคงยาง  หมูท่ี ๔  ขนาดความกวาง  ๐.๕๐ เมตร  ยาว  ๙๐ เมตร   
สูง  ๐.๖๕ เมตร  ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลพลับพลากําหนด พรอมติดต้ังปายประชาสัมพันธ
โครงการปายช่ัวคราว  จํานวน  ๑ ปาย และปายถาวร  จํานวน  ๑ ปาย   ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๐๐๓๑๐  งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน ๐๐๓๑๒)  
ราคากลาง  ๑๖๐,๐๐๐.- บาท   (-หน่ึงแสนหกหมื่นบาทถวน-) 
  โครงการท่ี ๓  โครงการกอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สายทางไปโรงเรียน 
สายมิตรโชคชัย ๓  บานหนองยายเหล  หมูท่ี ๕  ขนาดผิวจราจรกวาง  ๖ เมตร  ยาว  ๕๖ เมตร   
หนา  ๐.๑๕ เมตร  หรือมีพื้นที่กอสรางไมนอยกวา  ๓๓๖ ตารางเมตร  พรอมติดต้ังปายประชาสัมพันธ
โครงการปายช่ัวคราว จํานวน ๑ ปาย  และปายถาวร  จํานวน  ๑ ปาย  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๐๐๓๑๐  งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน ๐๐๓๑๒) 
ราคากลาง  ๑๗๐,๐๐๐.- บาท   (-หน่ึงแสนเจ็ดหมื่นบาทถวน-) 
  โครงการท่ี ๔  โครงการเปลี่ยนถังประปาหมูบาน  บานประดากุด  หมูท่ี ๗ 
ขนาดความจุ  ๑๐ ลูกบาศกเมตร  แทนถังเดิมที่ชํารุด โดยใชฐานเดิมพรอมติดต้ังปายประชาสัมพันธ
โครงการปายช่ัวคราว จํานวน ๑ ปาย  และปายถาวร  จํานวน  ๑ ปาย  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๐๐๓๑๐  งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน ๐๐๓๑๒) 
ราคากลาง  ๑๕๐,๐๐๐.- บาท   (-หน่ึงแสนหาหมื่นบาทถวน-) 
  โครงการท่ี ๕  โครงการกอสรางรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางไปทุงนา  
บานปรางค  หมูท่ี ๑๑  เริ่มตนจากแยกรานขายของนางสายใจ  บุญประสิทธ์ิ  ขนาดความ 
กวาง  ๐.๕๐ เมตร  ยาว  ๑๑๐ เมตร  สูง  ๐.๖๕ เมตร  พรอมติดต้ังปายประชาสัมพันธโครงการปาย
ช่ัวคราว จํานวน ๑ ปาย  และปายถาวร  จํานวน  ๑ ปาย  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา ๐๐๓๑๐  งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน ๐๐๓๑๒) 
ราคากลาง  ๒๐๐,๐๐๐.- บาท  (-สองแสนบาทถวน-) 
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  โครงการท่ี ๖  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไปวัดบุตาล   
บานทาตะเคียน  หมูท่ี ๑๓   ผิวจราจรกวาง  ๔ เมตร  ยาว  ๑๔๕ เมตร  หนา  ๐.๑๐ เมตร   
คิดเปนพื้นที่กอสรางไมนอยกวา  ๕๘๐ ตารางเมตร  พรอมติดต้ังปายประชาสัมพันธโครงการปายช่ัวคราว 
จํานวน ๑ ปาย  และปายถาวร  จํานวน  ๑ ปาย  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา ๐๐๓๑๐  งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน ๐๐๓๑๒) 
ราคากลาง  ๒๐๐,๐๐๐.- บาท   (-สองแสนบาทถวน-) 

  โครงการท่ี ๗  โครงการกอสรางรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานคลองยาง   
หมูท่ี ๑๔   ขนาดความกวาง  ๐.๔๐ เมตร  ยาว  ๑๔๐ เมตร  ลึก  ๐.๕๕ เมตร และวางทอ PVC   
ขนาด  ๓ น้ิว  รับนํ้าจากบานเรือนลงสูรางระบายนํ้า  พรอมติดต้ังปายประชาสัมพันธโครงการปายช่ัวคราว 
จํานวน ๑ ปาย  และปายถาวร  จํานวน  ๑ ปาย   ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา ๐๐๓๑๐  งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน ๐๐๓๑๒) 
ราคากลาง  ๒๑๐,๐๐๐.- บาท  (-สองแสนหน่ึงหมื่นบาทถวน-) 

ราคากลางของงานกอสรางในครั้งน้ี   ๑,๓๔๐,๐๐๐.- บาท   (-หน่ึงลานสามแสนสี่หมื่นบาทถวน-) 

(ทําการยื่นซองสอบราคาแยกแตละโครงการ) 

โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปน้ี 

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

  ๔. มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันที่สอบราคาในวงเงินไมนอยกวา 

๔.๑ โครงการที่ ๑ มีผลงานประเภทเดียวกันในวงเงินไมนอยกวา ๑๒๕,๐๐๐ บาท 
๔.๒ โครงการที่ ๒ มีผลงานประเภทเดียวกันในวงเงินไมนอยกวา ๘๐,๐๐๐ บาท 
๔.๓ โครงการที่ ๓ มีผลงานประเภทเดียวกันในวงเงินไมนอยกวา ๘๕,๐๐๐ บาท 
๔.๔ โครงการที่ ๔ มีผลงานประเภทเดียวกันในวงเงนิไมนอยกวา ๗๕,๐๐๐ บาท 
๔.๕ โครงการที่ ๕ มีผลงานประเภทเดียวกันในวงเงินไมนอยกวา ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
๔.๖ โครงการที่ ๖ มีผลงานประเภทเดียวกันในวงเงินไมนอยกวา ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
๔.๗ โครงการที่ ๗ มีผลงานประเภทเดียวกันในวงเงินไมนอยกวา ๑๐๕,๐๐๐ บาท 

   

กําหนดดูสถานท่ีกอสราง   ในวันที่  ๒๘  เมษายน  ๒๕๕๘   ระหวางเวลา ๐๙.๐๐ น.   
ถึงเวลา  ๑๒.๐๐ น.  ณ สถานที่กอสราง 
 

/กําหนดซื้อแบบและ.... 
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  กําหนดซื้อแบบและเอกสารสอบราคา ระหวางวันที่  ๒  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๘              
ถึงวันที่  ๒๘  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๘   ต้ังแตเวลา  ๐๘.๓๐ น.  ถึง  ๑๖.๓๐ น.  ณ ที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบลพลับพลา  ในวันและเวลาราชการ    

กําหนดยื่นซองสอบราคา  ในระหวางวันที่  ๒  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๘   ถึง   
วันที่  ๒๗  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๘   ต้ังแตเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง  ๑๖.๓๐ น.  ในวันและเวลาราชการ   
โดยย่ืนโดยตรงตอหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน  องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  และในวันที่  
๒๘  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๘  ระหวางเวลา  ๐๘.๓๐ น. ถึง  ๑๖.๓๐ น.  ณ ศูนยขอมูลขาวสารการซื้อ            
การจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ  (ที่วาการอําเภอโชคชัย  หองประชุมช้ัน ๒)   

  กําหนดเปดซองสอบราคา  ในวันที่  ๒๙  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๘  ต้ังแตเวลา ๑๐.๐๐ น. 
เปนตนไป  ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ              
(ที่วาการอําเภอโชคชัย หองประชุมช้ัน ๒)    

  ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารสอบราคา    
   โครงการท่ี ๑   ในราคาชุดละ       ๕๐๐.- บาท  
   โครงการท่ี ๒ – ๔  ในราคาชุดละ       ๓๐๐.- บาท    
     โครงการท่ี ๕ – ๗  ในราคาชุดละ       ๕๐๐.- บาท  

  ขอซื้อเอกสารสอบราคาจาง ไดที่ กองคลัง  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  ๒  เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
      (ลงช่ือ)      นายสมบูรณ  แขดอน 

                                                                            (นายสมบูรณ  แขดอน) 
          นายกองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 


