
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลงุ 

เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อส่งน ้า (จากหมู่ที่ 9 ถึงสระวัดใหม่หนองกก) 
ต้าบลท่าจะหลุง อ้าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา   

-------------------------------------- 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต้าบลท่าจะหลุง  อ้าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  มีความประสงค์จะ
สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อส่งน ้า (จากหมู่ที่ 9 ถึงสระวัดใหม่หนองกก) ต้าบลท่าจะหลุง อ้าเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา  จ้านวน 1 โครงการ ลักษณะที่ท า โดยท้าการขุดวางท่อ พี.วี.ซี. ชั น 13.5 พร้อมฝังกลบ
ท่อ  10 นิ ว จากท่อส่งน ้าของระบบพลังงานไฟฟ้ายาวประมาณ 452.00 เมตร พร้อมท่อเหล็กอาบสังกะสี
จ่ายน ้าเข้านา  6 นิ ว จ้านวนหนึ่งระบบและวางท่อ พี.วี.ซี. ชั น 13.5  8 นิ ว ความยาวประมาณ 
398.00 เมตร พร้อมระบบปิดเปิดน ้าหนึ่งชุด พร้อมติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว 1 ป้ายและ
ป้ายถาวร 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนต้าบลท่าจะหลุงก้าหนด งบประมาณ 
1,817,300.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง 1,817,300. - บาท  
จ่ายจากเงินสะสม 

  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี  
๑. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว  
๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ งงานของทางราชการ 

และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่ เป็นผู้ที่ ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ งงาน  
ตามระเบียบของทางราชการ  

๓. ผู้ ประสงค์ จะเสนอราคาต้ องไม่ เป็ นผู้ มี ผลประโยชน์ ร่ วมกันกับผู้ ประสงค์ จะเสนอราคา 
รายอืน่หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม 
ขึ นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค้าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั น 

5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้าง (ประเภท
งานชลประทาน)  ในวงเงินไม่น้อยกว่า 908,650.- บาท เป็นสัญญาเดียวและเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรง
กับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
เอกชนที่องค์การบริหารส่วนต้าบลท่าจะหลุงเชื่อถือ 

6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญ 

7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด้าเนินการจัดซื อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื อจัดจ้างภาครัฐ 

8. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

 
/ก้าหนดดู... 
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ก้าหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ระหว่างเวลา 13.00 น. ถึง 14.00 น.  
ณ สถานที่ก่อสร้าง ต้าบลท่าจะหลุง  อ้าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ก้าหนดยื่นซองสอบราคาระหว่างวันที่  11  พฤษภาคม 2559  ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 
ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ โดยองค์การบริหารส่วนต้าบลท่าจะหลุง ได้ก้าหนด
สถานที่ยื่นซองสอบราคา ดังนี  

1. ยื่นได้ ณ ที่องค์การบริหารส่วนต้าบลท่าจะหลุง ในระหว่างวันที่ 11  พฤษภาคม 2559  ถึง
วันที่ 25 พฤษภาคม 2559   ระหว่างเวลา  08.30 น. - 16.30 น.  

2. ยื่นได้ ณ ที่ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต้าบลระดับ
อ้าเภอ (ที่ว่าการอ้าเภอโชคชัย ชั น 2) ในวันที่  26 พฤษภาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.  

เมื่อยื่นซองเสนอราคาต่อองค์การบริหารส่วนต้าบลท่าจะหลุง และลงทะเบียนรับซองสอบราคา
แล้วจะถอนคืนไม่ได้  ก้าหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่  27 พฤษภาคม 2559  เวลา 10.00  น. เป็นต้นไป  

ผู้สนใจติดต่อขอซื อเอกสารในราคาชุดละ 100.- บาท (-หนึ่งร้อยบาทถ้วน-)    ได้ที่กองคลัง
องค์การบริหารส่วนต้าบลท่าจะหลุง อ้าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 11  พฤษภาคม 
2559  ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2559   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  044-756-171-2  ในวัน
และเวลาราชการ  หรือทางเว็บไซด์  www.thajalung.go.th /www.gprocurement.go.th/ 
www.koratdla.go.th 

 ประกาศ ณ วันที่  10  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559 
 

 
                     มานิตย์  นิจกระโทก 
 (นายมานิตย์   นิจกระโทก) 
 นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลท่าจะหลุง 
 
 
  
 
 
หมายเหตุ  งานก่อสร้างชลประทาน  หมายถึง การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม รื อถอน และหรือต่อเติม
สิ่งก่อสร้าง ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมน ้าเพ่ือการชลประทานหรือเพ่ือการอ่ืน เช่นการประมง การเกษตร
กรรม การป้องกันน ้าเค็ม การป้องกันน ้าท่วม การผันน ้า การจัดรูปที่ดิน และหรือเพ่ือการผลิตกระแสไฟฟ้า
เป็นต้น  โดยท้าการก่อสร้างอาคารและหรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เช่น เขื่อนทดน ้า  อาคารประกอบของเขื่อน
ทดน ้า เขื่อนเก็บกักน ้า อาคารประกอบของเขื่อนกักเก็บน ้า คลองส่งน ้า  อาคารของคลองส่งน ้า คลอง
ระบายน ้า คูส่งน ้า คูระบายน ้า สถานีสูบน ้า เป็นต้น  และให้หมายความรวมถึงสิ่งก่อสร้างอ่ืนใดซึ่งมีลักษณะ
รูปแบบ วัตถุประสงค์ หรือโครงสร้างคล้ายกับสิ่งก่อสร้างดังกล่าว  หรือเป็นส่วนประกอบ และหรือเกี่ยวกับ
สิ่งก่อสร้างดังกล่าวด้วย 
 

http://www.thajalung.go.th/


 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

-------------------------------------------------- 

1. ชื่อโครงการ วางท่อส่งน ้า (จากหมู่ที่ 9 ถึงสระวัดใหม่หนองกก) ต้าบลท่าจะหลุง อ้าเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา  จ้านวน 1 โครงการ  

 หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนต้าบลท่าจะหลุงอ้าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ จ้านวนเงิน 1,817,300.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อย
บาทถ้วน) งบเงินสะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

3. ลักษณะงานโดยสังเขป  ลักษณะที่ท้า โดยท้าการขุดวางท่อ พี.วี.ซี. ชั น 13.5 พร้อมฝังกลบท่อ  10 
นิ ว จากท่อส่งน ้าของระบบพลังงานไฟฟ้ายาวประมาณ 452.00 เมตร พร้อมท่อเหล็กอาบสังกะสีจ่ายน ้า
เข้านา  6 นิ ว จ้านวนหนึ่งระบบและวางท่อ พี.วี.ซี. ชั น 13.5  8 นิ ว ความยาวประมาณ 398.00 
เมตร พร้อมระบบปิดเปิดน ้าหนึ่งชุด พร้อมติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว 1 ป้ายและป้ายถาวร 
1 ป้าย รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนต้าบลท่าจะหลุงก้าหนด 

4. ราคากลางค านวณ ณ วันที ่ 29  เมษายน  2559  เป็นเงิน   1,817,300.- บาท 

5. บัญชีประมาณการราคากลาง 
 5.1 แบบบัญชีปริมาณงานและราคา (ปร.4) 
 5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.5) 
 5.3 ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา 

6. รายช่ือคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
 6.1 นายบัญชา   ทองพระพักตร์    ผู้อ้านวยการกองช่าง 
 6.2  นายสถาพร สินเธาว ์  หัวหน้าส้านักปลัด 
 6.3  จ.ส.อ.บุญส่ง สุดใจ  เจ้าพนักงานธุรการ 
 6.4  นายประมวล ดวดกระโทก  รองนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลท่าจะหลุง 
 6.5  นายสมาน ศรีกระโทก  รองนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลท่าจะหลุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลงุ 
เรื่อง  ราคากลางงานก่อสร้างโครงการวางท่อส่งน ้า (จากหมู่ที่ 9 ถึงสระวัดใหม่หนองกก) 

ต้าบลท่าจะหลุง   อ้าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา   
-------------------------------------- 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต้าบลท่าจะหลุง  อ้าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา จะด้าเนินการตาม
ประกวดราคาจ้างโครงการวางท่อส่งน ้า (จากหมู่ที่ 9 ถึงสระวัดใหม่หนองกก) ต้าบลท่าจะหลุง อ้าเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา  จ้านวน 1 โครงการ ลักษณะที่ท า โดยท้าการขุดวางท่อ พี.วี.ซี. ชั น 13.5 พร้อมฝังกลบ
ท่อ  10 นิ ว จากท่อส่งน ้าของระบบพลังงานไฟฟ้ายาวประมาณ 452.00 เมตร พร้อมท่อเหล็กอาบสังกะสี
จ่ายน ้าเข้านา  6 นิ ว จ้านวนหนึ่งระบบและวางท่อ พี.วี.ซี. ชั น 13.5  8 นิ ว ความยาวประมาณ 
398.00 เมตร พร้อมระบบปิดเปิดน ้าหนึ่งชุด พร้อมติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว 1 ป้ายและ
ป้ายถาวร 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนต้าบลท่าจะหลุงก้าหนด  งบประมาณ 
1,817,300.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) จ่ายจากเงินสะสม ด้วยวิธีสอบ
ราคา   

อ้างถึงค้าสั่งองค์การบริหารส่วนต้าบลท่าจะหลุง ที่ 98/2559 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2559  ได้
แต่งตั งคณะกรรมการก้าหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว โดยมีหน้าที่พิจารณาก้าหนดราคากลางของงาน
ก่อสร้างตามความเหมาะสมของสภาพพื นที่และช่วงเวลาก่อนการด้าเนินการจัดซื อจัดจ้าง  

บัดนี คณะกรรมการฯ   ได้ด้าเนินการก้าหนดราคากลางโครงการดังกล่าว      เป็นเงินจ้านวน 
ราคากลาง 1,817,300.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)     จึงประชาสัมพันธ์ให้
ทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ ณ วันที่  10  พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
 

 
 

                     มานิตย์  นิจกระโทก                   
 (นายมานิตย์   นิจกระโทก) 
 นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลท่าจะหลุง 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 


