
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
เรื่อง  สอบราคาจ้าง  จ านวน  ๒ โครงการ    

ต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
........................................ 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา   มีความประสงค์จะสอบราคา  
จ านวน  ๒ โครงการ  ดังนี้ 

โครงการที่ ๑  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ่อขยะ  บ้านบุ  หมู่ที่ ๑๐  
พร้อมวางท่อ  ๓ จุด  กว้าง  ๖.๐๐ เมตร  ยาว  ๒,๔๐๐.๐๐ เมตร    
ราคากลาง   ๙๗๐,๐๐๐.- บาท    (-เก้าแสนเจ็ดหม่ืนบาทถ้วน-) 

โครงการที่ ๒  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทับผิวจราจรคอนกรีต 
เสริมเหล็กเดิม จากสี่แยกบ้านผู้ช่วยไหม ไปถึงคลองชลประทาน  บ้านปรางค์  หมู่ที่ ๑๑   จ านวน  ๒ ช่วง 

ช่วงที่ ๑  ขนาดกว้าง  ๔.๐๐ เมตร  ยาว  ๒๐๖.๐๐ เมตร  หนา  ๐.๑๐ เมตร   
รวมพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  ๘๒๔.๐๐ เมตร 
  ช่วงที่ ๒  ขนาดกว้าง  ๔.๐๐ เมตร  ยาว  ๒๒๔.๐๐ เมตร  หนา  ๐.๑๐ เมตร 
รวมพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  ๘๙๖.๐๐ ตารางเมตร 
ราคากลาง   ๕๙๕,๗๐๐.- บาท   (-ห้าแสนเก้าหม่ืนห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-) 

ราคากลางของงานก่อสร้างในครั้งนี้  จ านวนเงิน   ๑,๕๖๕,๗๐๐.- บาท  (-หนึ่งล้านห้าแสนหกหม่ืน                
ห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-) 

(ท าการยื่นซองสอบราคาแยกแต่ละโครงการ) 

โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 

  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
   ๑.  ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ที่มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคา
จ้างดังกล่าว 

 ๒.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล  หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ    
ของทางราชการ 

๓.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ณ วันเสนอราคา
หรือไม่เป็นผู้ที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้  
 
 
 

/๔. มีผลงานก่อสร้าง.... 
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๔.  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานสอบราคาจ้าง   
๔.๑ โครงการที่ ๑ มีผลงานประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔๘๕,๐๐๐ บาท 
๔.๒ โครงการที่ ๒ มีผลงานประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๙๗,๘๕๐ บาท 

๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึน                   
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

๖.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของ
โครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๖.๑ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่อยู่ใน
ฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย  หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

๖.๒ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  เว้นแต่การรับจ่ายเงิน
แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
   ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนิติสัมพันธ์กับ
บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย  
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้อง  ครบถ้วนในสาระส าคัญ  เว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะได้
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศดังกล่าว หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง  และมีการสั่งเพิกถอน
รายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว 

  ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  ในวันที่  ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๕๙   ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น.   
ถึงเวลา  ๑๒.๐๐ น.  ณ สถานที่ก่อสร้าง 

  ก าหนดซื้อแบบและเอกสารสอบราคา  ระหว่างวันที่  ๒ – ๑๗  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙               
ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น.  ถึง  ๑๖.๓๐ น.  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา   
ในวันและเวลาราชการ    

ก าหนดยื่นซองสอบราคา  ในระหว่างวันที่  ๒ – ๑๖  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙                          
ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น.  ถึง  ๑๖.๓๐ น.  ในวันและเวลาราชการ  โดยยื่นโดยตรงต่อองค์การบริหารส่วน
ต าบลพลับพลา  และในวันที่  ๑๗  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙  ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐ น. ถึง  ๑๖.๓๐ น.               
ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ  (ที่ว่าการอ าเภอโชคชัย  
ห้องประชุมชั้น ๒)   

  ก าหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่  ๑๘  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. 
เป็นต้นไป  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ              
(ที่ว่าการอ าเภอโชคชัย ห้องประชุมชั้น ๒)    

/ผู้สนใจติดต่อ.... 
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  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา     
   โครงการที่ ๑   ในราคาชุดละ       ๗๐๐.- บาท    
   โครงการที่ ๒   ในราคาชุดละ       ๕๐๐.- บาท  

  ขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่กองคลัง  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา                        
อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  โดยให้ผู้ซื้อน าเอกสาร เช่น ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหนังสือ
รับรองบริษัท/ห้าง/ร้าน/ ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  พร้อม
รับรองส าเนาถูกต้อง  หากกรณีมอบอ านาจต้องมีหนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย 
พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านทั้งของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ          
ยื่นให้กับ องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาด้วย  เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา 
และเพ่ือเป็นการแสดงว่าผู้ค้าได้ปฏิบัติตามประกาศของส านักงาน  ป.ป.ช. แล้ว  หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข  ๐๔๔ – ๔๙๑๗๘๘  ในวันและเวลาราชการ  หรือสืบค้นข้อมูลในเว็ปไซด์  
www.gprocurement.go.th   www.Koratdla.go.th  www.tambonplubpla.go.th  

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

      (ลงชื่อ)       

                                                                            (นายสมบูรณ์  แขดอน) 
          นายกองค์การบริหารสว่นต าบลพลับพลา  

http://www.gprocurement.go.th/
http://www.koratdla.go.th/
http://www.tambonplubpla.go.th/

