
 
ประกาศเทศบาลตําบลหนองไผลอม 

เร่ือง  สอบราคาโครงการกอสราง  จํานวน  6  โครงการ 
………………………… 

 

ดวยเทศบาลตําบลหนองไผลอม  อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  มีความประสงคจะสอบราคาโครงการ
กอสราง  ในเขตพ้ืนที่รับผดิชอบของเทศบาลตําบลหนองไผลอม  อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  จํานวน  6  
โครงการ  ดังน้ี 

1.  โครงการกอสรางทางระบายนํ้าภายในชุมชนทหารกองทพัภาคที ่2  (รอย บก.กองทพั)  ลักษณะ/ขนาด  
ความลกึเฉลีย่  0.80 – 1.00  เมตร  ความกวาง  1.20  เมตร  ความยาว  59.00  เมตร  (ตามแบบเทศบาลตําบล
หนองไผลอมกําหนด)  จํานวน 1 โครงการ  พรอมปายประชาสมัพันธโครงการ  1  ปาย  ราคากลาง  109,000  บาท  
(-หน่ึงแสนเกาพันบาทถวน-)  เอกสารสอบราคาชดุละ  300  บาท  (-สามรอยบาทถวน-)   

2.  โครงการกอสรางทางระบายน้ํารอบสนามเด็กเลนชมุชนทหาร  พัน ขส. 22  ลักษณะ/ขนาด  รางระบายนํ้า
รูปตัววี  ความลึก  1  เมตร  ความกวาง  1.50  เมตร  ความยาว  157  เมตร  (ตามแบบเทศบาลตําบลหนองไผลอม
กําหนด)  จํานวน  1  โครงการ  พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ  1  ปาย  ราคากลาง  293,000  บาท   
(-สองแสนเกาหมื่นสามพันบาทถวน-)  เอกสารสอบราคาชดุละ  500  บาท  (-หารอยบาทถวน-)   

3.  โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลทตกิคอนกรีต  บริเวณปอม สห.  (หนาโรงพยาบาลคายสุรนารี)  
ลักษณะ/ขนาดผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต  ความหนา  0.05  เมตร  ความกวางเฉลีย่  18.00 – 25.00  เมตร  
ความยาว  25.70  เมตร  หรือมีพื้นท่ีรวมไมนอยกวา  539.90  ตารางเมตร  (ตามแบบเทศบาลตําบลหนองไผลอม
กําหนด)  จํานวน  1  โครงการ  พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ  1  ปาย  ราคากลาง  255,000  บาท   
(-สองแสนหาหม่ืนหาพันบาทถวน-)  เอกสารสอบราคาชดุละ  500  บาท  (-หารอยบาทถวน-)   

4.  โครงการปรับปรุงผิวจราจรและไหลถนนชุมชนพิทักษเวหา  ลักษณะ/ขนาด  ผิวจราจรแอสฟลทติก 
คอนกรีต  ความหนา  0.05  เมตร  ความกวาง  6.50  เมตร  ความยาว  110.00  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา  
715.00  ตารางเมตร  (ตามแบบเทศบาลตําบลหนองไผลอมกําหนด)  จํานวน  1  โครงการ  พรอมปายประชาสัมพันธ
โครงการ 1 ปาย  ราคากลาง  339,000  บาท  (-สามแสนสามหมื่นเกาพันบาทถวน-)  เอกสารสอบราคาชดุละ 
500 บาท  (-หารอยบาทถวน-)   

5.  โครงการตีเสนแบงชองทางจราจรถนนริมบุง  ลักษณะ/ขนาด  มีพื้นท่ีตีเสนจราจรไมนอยกวา  425.00  
ตารางเมตร  ตามแบบเทศบาลตําบลหนองไผลอมกําหนด  จํานวน  1  โครงการ  ราคากลาง  150,000  บาท   
(-หน่ึงแสนหาหม่ืนบาทถวน-)  เอกสารสอบราคาชดุละ  300  บาท  (-สามรอยบาทถวน-) 

6.  โครงการตีเสนแบงชองทางจราจรถนนพิบูลละเอียด  ลักษณะ/ขนาด  มีพ้ืนทีต่ีเสนจราจรไมนอยกวา  
570.00  ตารางเมตร  ตามแบบเทศบาลตําบลหนองไผลอมกําหนด  จํานวน 1 โครงการ  ราคากลาง  200,000  บาท  
(-หน่ึงแสนหาหม่ืนบาทถวน-)  เอกสารสอบราคาชดุละ  300  บาท  (-สามรอยบาทถวน-)   

ผูมีสิทธ์ิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังนี ้
1.  ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานท่ีจะสอบราคาดงักลาว 
2.  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูทีถู่กระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชือ่แลว  

หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบคุคลหรือบคุคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบยีบของทางราชการ 
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3.  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกบัผูเสนอราคารายอ่ืนทีเ่ขาเสนอราคาใหแกเทศบาลตําบล
หนองไผลอม  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขดัขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  
ในการสอบราคาจางคร้ังนี ้

4.  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย  เวนแตรัฐบาล
ของผูประสงคจะเสนอราคาไดมคีําสั่งใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวานั้น 

5.  ผูเสนอราคาตองเปนนิติบคุคลหรือบคุคลธรรมดา  และมีผลงานกอสรางประเภทเดยีวกันในวงเงินไมนอยกวา
รอยละ 50  ของแตละโครงการ  และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ  หนวยงานตามกฎหมาย 
วาดวยระเบยีบบริหารราชการสวนทองถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานเอกชนที่หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น
เชื่อถือ 

6.  บคุคลหรือนิตบิุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงรายรับรายจาย  หรือแสดงบัญชี
รายรับรายจายไมถกูตองครบถวนในสาระสําคัญ 

7.  บคุคลหรือนิตบิุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซ่ึงไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส  (e-Government Procurement : e-GP)  ตองลงทะเบยีนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบญัชกีลาง 
ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 

8.  กําหนดดสูถานที่กอสราง  ใหผูซื้อแบบและรายการไปดสูถานที่ท่ีกอสรางเอง  โดยถือวาผูซื้อแบบและ
รายการไดทราบสถานท่ี  ตลอดจนอุปสรรคและปญหาตาง ๆ  ดีแลว  เม่ือมีอปุสรรคและปญหาในเวลาทํางาน   
จะนํามาอางใหพนความผดิตอเทศบาลตําบลหนองไผลอมมิได 

9.  กําหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแตวันที่  5 - 21  สิงหาคม  2557  ในวันและเวลาราชการ   โดยกําหนดให 
ยื่นซอง ดังนี ้

9.1  ยื่นโดยตรง  ณ  กองคลัง  (งานพัสดแุละทรัพยสิน)  สํานักงานเทศบาลตําบลหนองไผลอม 
9.2  ยื่นโดยสงทางไปรษณียลงทะเบยีนตอบรับ  เทศบาลจะถือวันและเวลาท่ีลงรับจากไปรษณียเปนเวลารับซอง 

10.  กําหนดตรวจสอบคณุสมบตัแิละเปดซองสอบราคาในวันท่ี  22  สิงหาคม  2557  ตัง้แตเวลา  10.00 น.  
เปนตนไป  ณ  ศูนยขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับอําเภอ  (อําเภอเมือง
นครราชสีมา) 

ผูสนใจติดตอขอซ้ือเอกสารสอบราคาในแตละโครงการไดท่ีกองคลัง  งานพัสดแุละทรัพยสิน  ณ  
สํานักงานเทศบาลตําบลหนองไผลอม  อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  ระหวางวันท่ี  5-21  สิงหาคม  2557   
ในวันและเวลาราชการ  ดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต www.gprocurement.go.th , www.koratdla.go.th  หรือ
สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข  0-4493-4036-7 

 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  5  เดือน  สงิหาคม  พ.ศ.  2557 
 

 

(นายไพบูลย  พฤกษพนาเวศ) 
นายกเทศมนตรีตําบลหนองไผลอม 

 
 
 
 
 
 



1  ยื่นโดยตรง  ณ  กองคลัง  (งานพัสดแุละทรัพยสิน)  สํานักงานเทศบาลตําบลหนองไผลอม 
2  ยื่นโดยสงทางไปรษณียลงทะเบยีนตอบรับ  เทศบาลจะถือวันและเวลาท่ีลงรับจากไปรษณียเปนเวลารับซอง 

 
ศูนยขอมูลขาวสารจัดซื้อจัดจางระดับอําเภอ  (ท่ีวาการอําเภอเมืองนครราชสมีา) 

 
กระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสังคม 

 
สาขาชางโยธา  หรือ  สาขาชางกอสราง 


