
ประกาศ องคการบริหารสวนตําบลโปงแดง
เรื่อง สอบราคาจางโครงการกอสราง ประจําปงบประมาณ  2556  จํานวน  11  โครงการ

องคการบริหารสวนตําบลโปงแดงมีความประสงคจะ สอบราคาจางโครงการกอสราง จํานวน
11  โครงการ โดยแยกย่ืนซอง ดังน้ี

1. โครงการกอสรางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสมรักษ  คลองซอย  บานโนน  หมูท่ี  2   ชวงท่ี 1  ขนาดกวาง
3.00 เมตร  ยาว  69 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นท่ีคอนกรีต  207 ตารางเมตร  ชวงท่ี 2  ขนาดกวาง  3.00  เมตร  ยาว
131 เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือพื้นท่ีคอนกรีต  393  ตารางเมตร  ดําเนินการโดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก  พรอมลง
ไหลทางตามสภาพพื้นท่ี  กอสรางตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลโปงแดง  คาระดับ ปญหาและอุปสรรค
ในการดําเนินงาน ใหอยูในดุลยพินิจของชางผูควบคุมงาน  พรอมจัดทําและติดตั้งปายโครงการตามแบบมาตรฐาน
จํานวน  1 ปาย  และปายชั่วคราว  จํานวน  1 ปาย    ราคากลางงานกอสรางเปนเงิน  299,200.-บาท
(-สองแสนเกาหม่ืนเกาพันสองรอยบาทถวน-)

2. โครงการกอสรางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสมจิต  บานโนน  หมูท่ี  2  ขนาดกวาง  4.00  เมตร  ยาว
65.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือพื้นท่ีคอนกรีต  260 ตารางเมตร  ดําเนินการเสริมดินปนคันทาง  ขนาดกวาง
4.00 เมตร  ยาว  35.00 เมตร  หนาเฉล่ีย  1.50 เมตร  ดําเนินการโดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก  พรอมลงไหลทางตาม
สภาพพื้นท่ี  กอสรางตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลโปงแดง  คาระดับ ปญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน ใหอยูในดุลยพินิจของชางผูควบคุมงาน  พรอมจัดทําและติดตั้งปายโครงการตามแบบมาตรฐาน  จํานวน
1 ปาย  และปายชั่วคราว  จํานวน  1 ปาย    ราคากลางงานกอสรางเปนเงิน  168,400.-บาท
(-หน่ึงแสนหกหม่ืนแปดพันสี่รอยบาทถวน-)

3. โครงการซอมแซมทํานบตาเพิ่ม  บานนํ้าฉา  หมูท่ี 3  โดยการดําเนินการเทคอนกรีตเสริมเพิ่มเติมในสวนท่ี
ชํารุดเสียหาย  พรอมลงดินเพิ่มเติม  และทําการกอสรางตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลโปงแดง  คา
ระดับ ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน ใหอยูในดุลยพินิจของชางผูควบคุมงาน  พรอมจัดทําและติดตั้งปาย
โครงการตามแบบมาตรฐาน  จํานวน  1 ปาย  และปายชั่วคราว  จํานวน  1 ปาย    ราคากลางงานกอสรางเปนเงิน
115,200.-บาท  (-หน่ึงแสนหน่ึงหม่ืนหาพันสองรอยบาทถวน-)

4. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกษมธรรมาภิรัต  หมูท่ี  3  ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว
115.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นท่ีคอนกรีต  575 ตารางเมตร  ดําเนินการโดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก  พรอมลง
ไหลทางตามสภาพพื้นท่ี กอสรางตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลโปงแดง  คาระดับ ปญหาและอุปสรรค
ในการดําเนินงาน ใหอยูในดุลยพินิจของชางผูควบคุมงาน  พรอมจัดทําและติดตั้งปายโครงการตามแบบมาตรฐาน
จํานวน  1 ปาย  และปายชั่วคราว  จํานวน  1 ปาย    ราคากลางงานกอสรางเปนเงิน  296,100.-บาท
(-สองแสนเกาหม่ืนหกพันหน่ึงรอยบาทถวน-)



5. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสันติสุข 1  บานโกรกกระหาด  หมูท่ี  4  ขนาดกวาง 4.00 เมตร
ยาว 185.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นท่ีคอนกรีต  740 ตารางเมตร  พรอมเทหูชางดานท่ี 1  ขนาด
10.00x14.00x9.50 เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือพื้นท่ีคอนกรีต  140 ตารางเมตร  พรอมเทหูชางดานท่ี 2  ขนาด
2.00x5.00x15.00เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือพื้นท่ีคอนกรีต  75 ตารางเมตร  ดําเนินการโดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก
พรอมลงไหลทางตามสภาพพื้นท่ี  กอสรางตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลโปงแดง  คาระดับ ปญหาและ
อุปสรรคในการดําเนินงาน ใหอยูในดุลยพินิจของชางผูควบคุมงาน  พรอมจัดทําและติดตั้งปายโครงการตามแบบ
มาตรฐาน  จํานวน  1 ปาย  และปายชั่วคราว  จํานวน  1 ปาย    ราคากลางงานกอสรางเปนเงิน  431,100.-บาท
(-สี่แสนสามหม่ืนหน่ึงพันหน่ึงรอยบาทถวน-)

6. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายมาลัยทอง บานหนองมวง  หมูท่ี  5  ขนาด กวาง 3.50 เมตร
ยาว 277 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นท่ีคอนกรีต  269 ตารางเมตร ดําเนินการโดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก  พรอม
ลงไหลทางตามสภาพพื้นท่ี  กอสรางตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลโปงแดง  คาระดับ ปญหาและ
อุปสรรคในการดําเนินงาน ใหอยูในดุลยพินิจของชางผูควบคุมงาน  พรอมจัดทําและติดตั้งปายโครงการตามแบบ
มาตรฐาน  จํานวน  1 ปาย และปายชั่วคราว  จํานวน  1 ปาย    ราคากลางงานกอสรางเปนเงิน  390,000.-บาท
(-สามแสนเกาหม่ืนบาทถวน-)

7. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยตาตุย  บานโปงบูรพา  หมูท่ี  6  ขนาด กวาง 4.00 เมตร  ยาว
260 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นท่ีคอนกรีต  1,040 ตารางเมตร  ดําเนินการโดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก  พรอมลง
ไหลทางตามสภาพพื้นท่ี  กอสรางตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลโปงแดง  คาระดับ ปญหาและอุปสรรค
ในการดําเนินงาน ใหอยูในดุลยพินิจของชางผูควบคุมงาน  พรอมจัดทําและติดตั้งปายโครงการตามแบบมาตรฐาน
จํานวน  1 ปาย  และปายชั่วคราว  จํานวน  1 ปาย    ราคากลางงานกอสรางเปนเงิน  500,000.-บาท  (-หาแสนบาทถวน-)

8. โครงการกอสรางถนนหินคลุก  ถนนนสายคลองหลักต่ํา  บานโปงสุริยา  หมูท่ี  7  ดําเนินการลงหินคลุก ขนาด
กวาง 3.00 เมตร  ยาว 1,100 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร  หรือปริมาณหินคลุก  495 ลูกบาศกเมตร พรอมท้ังเกรดเกล่ีย
เรียบตลอดท้ังสาย  ระยะทาง  1,100 เมตร  กอสรางตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลโปงแดง  คาระดับ
ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน ใหอยูในดุลยพินิจของชางผูควบคุมงาน  พรอมจัดทําและติดตั้งปายโครงการตาม
แบบมาตรฐาน  จํานวน  1 ปาย  และปายชั่วคราว  จํานวน  1 ปาย    ราคากลางงานกอสรางเปนเงิน  301,100.-บาท
(-สามแสนหน่ึงพันหน่ึงรอยบาทถวน-)

9. โครงการกอสรางถนนลูกรัง  สายสระอีตุนโคกปาชา  บานโปงสุริยา   หมูท่ี  7  ดําเนินการกรุยทางถางปา
ขนาด กวาง 3.00 เมตร ยาว 780 เมตร ดําเนินการลงดินเสริมปรับรูปคันทาง  ขนาดกวาง 3.00 เมตร  ยาว  780 เมตร
หนาเฉล่ีย  0.40 เมตร  หรือปริมาณดิน  936  ลูกบาศกเมตร  ดําเนินการลงดินลูกรัง ขนาดกวาง  3.00 เมตร ยาว
780 เมตร   หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือปริมาณดินลูกรัง  351  ลูกบาศกเมตร  พรอมท้ังเกรดเกล่ียเรียบตลอดท้ังสาย
ระยะทาง  780 เมตร  กอสรางตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลโปงแดง  คาระดับ ปญหาและอุปสรรคใน
การดําเนินงาน ใหอยูในดุลยพินิจของชางผูควบคุมงาน  พรอมจัดทําและติดตั้งปายโครงการตามแบบมาตรฐาน  จํานวน
1 ปาย  และปายชั่วคราว  จํานวน  1 ปาย    ราคากลางงานกอสรางเปนเงิน  153,200.-บาท
(-หน่ึงแสนหาหม่ืนสามพันสองรอยบาทถวน-)



10. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยบานตายืน  บานนํ้าฉาสายชล  หมูท่ี  8  ดําเนินการโดยการเท
คอนกรีตเสริมเหล็ก  พรอมลงไหลทางตามสภาพพื้นท่ี  ขนาดกวาง  4.00 เมตร  ยาว  85.00 เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือ
พื้นท่ีคอนกรีต 340  ตารางเมตร  กอสรางตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลโปงแดง  คาระดับ ปญหาและ
อุปสรรคในการดําเนินงาน ใหอยูในดุลยพินิจของชางผูควบคุมงาน  พรอมจัดทําและติดตั้งปายโครงการตามแบบ
มาตรฐาน  จํานวน  1 ปาย  และปายชั่วคราว  จํานวน  1 ปาย    ราคากลางงานกอสรางเปนเงิน  165,700.-บาท
(-หน่ึงแสนหกหม่ืนหาพันเจ็ดรอยบาทถวน-)

11. โครงการกอสรางทอระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานนํ้าฉาสายชล  หมูท่ี  8  ขนาดทอ  0.60 เมตร  จํานวน
162 ทอน  พรอมกอสรางบอพักพรอมฝาปด  ขนาดบอพัก  0.80x0.80 เมตร  จํานวน  18 บอ  พรอมท้ังลงดินทับทอ
กอสรางตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลโปงแดง  คาระดับ ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน ใหอยู
ในดุลยพินิจของชางผูควบคุมงาน  พรอมจัดทําและติดตั้งปายโครงการตามแบบมาตรฐาน  จํานวน  1 ปาย  และปาย
ชั่วคราว  จํานวน  1 ปาย    ราคากลางงานกอสรางเปนเงิน  202,600.-บาท  (-สองแสนสองพันหกรอยบาทถวน-)

ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปน้ี

1. เปนนิติบุคคล ผูมีอาชีพรับจางงานท่ีสอบราคาจาง ซึ่งมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน ในวงเงินไมนอย
กวา 50 % ของราคากลางงานกอสรางน้ัน

2. ไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว
3. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคา

ไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิความคุมกันเชนวาน้ัน
4. เปนผูท่ีผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบ้ืองตนในการจางขององคการบริหารสวนตําบลโปงแดง
5. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขาเสนอราคาใหแกองคการบริหารสวนตําบล

โปงแดง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการ
สอบราคาจางครั้งน้ี

กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันท่ี 9 พฤษภาคม 2556 ถึงวันท่ี 23 พฤษภาคม 2556 ตั้งแตเวลา 08.30 น. ถึง
เวลา 16.30 น. ณ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลโปงแดง อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา โดยในวันท่ี
9 พฤษภาคม 2556 ใหยื่น ณ ศูนยจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ  และกําหนดเปดซองใบเสนอ
ราคาในวันท่ี 27 พฤษภาคม 2556 ตั้งแตเวลา 09.30 น. เปนตนไป

ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารสอบราคาจาง ราคาโครงการละ  500 บาท ( 11  โครงการ) ไดท่ี กองคลัง องคการบริหาร
สวนตําบลโปงแดง ในวันท่ี 9 พฤษภาคม 2556 ถึงวันท่ี 23 พฤษภาคม 2556 ตั้งแตเวลา 08.30 น. ถึง
เวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต http://www.pong-dang.go.th/ หรือสอบถามทางโทรศัพท
หมายเลข 044333455 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

(นายสมจิต มุงซอนกลาง)
นายกองคการบริหารสวนตําบลโปงแดง


