
 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าปล้อง 
เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง - ปรับปรุงถนนน  าล้นบ้านห้วยสีดอ   

หมู่ที่ ๓  บ้านหนองไผ่   
….…………………………… 

ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าปล้อง มีความประสงค์จะด าเนินการสอบราคาจ้าง
เหมาโครงการก่อสร้าง - ปรับปรุงถนนน  าล้นบ้านห้วยสีดอ  หมู่ที่ ๓  บ้านหนองไผ่  ต าบลหนองหญ้าปล้อง  
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน  าคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๔๐  เซนติเมตร  ๓๒  ท่อน  (รายละเอียดตามแบบแปลนก าหนด)     
พร้อมป้ายโครงการ  ๑  ป้าย   

ราคากลาง  ๓๒๖,๔๐๐.๐๐  บาท  (สามแสนสองหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
วงเงินที่จะจ้าง  ๓๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท  (สามแสนบาทถ้วน) 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา   
๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างท างานที่สอบราคาจ้าง และต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้ งเวียน

ชื่อเป็นผู้ทิ งงานทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้า
เสนอราคากับองค์การบริหารส่วนต าบล 

๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้นกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ นศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธ์และความคุ้มกันเช่นว่านั น 

๓. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับ
งานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่ต่ ากว่า............-..........บาท  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ 
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะ
เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเชื่อถือ 

และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเชื่อถือ 

๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าปล้อง  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั งนี  
  ๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่เสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
  ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื อจัดจ้างภาครัฐ 

ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  
ท่านสามารถติดต่อขอดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่  ๓  เดือนเมษายน  ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา  

๐๙.๐๐  น. ถึง  ๑๒.๐๐  น.  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าปล้อง  และก าหนดรับฟังค าชี แจง
รายละเอียดเพิ่มเติมในวันและเวลาดังกล่าว  หากไม่มาติดต่อขอดูสถานที่ และรับฟังค าชี แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม
ถือว่าท่านได้รับทราบแล้วและท่านไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ กับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าปล้อง 

-/  ก าหนดยื่น… 



-๒- 

ก าหนดยื่นซองสอบราคา  
๑. วันที่  ๒๕  มีนาคม  ๒๕๕๘  ถึงวันที่  ๗  เมษายน  ๒๕๕๘ ณ องค์การบริหารส่วนต าบล

หนองหญ้าปล้อง  (งานพัสดุ กองคลัง)  ต าบลหนองหญ้าปล้อง  อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  จังหวัดเพชรบุรี  ในวัน
และเวลาราชการ 

๒. วันที่  ๓  เมษายน  ๒๕๕๘   ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ ชั น ๒ ที่ว่าการอ าเภอหนองหญ้าปล้อง  (ห้องท้องถิ่น
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง)  เวลา  ๐๘.๓๐  น. ถึง  ๑๖.๓๐  น. 

ก าหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่  ๘  เมษายน  ๒๕๕๘  ตั งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป  
ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  การจัดซื อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ ชั น ๒ ที่ว่าการอ าเภอ
หนองหญ้าปล้อง  (ห้องท้องถิ่นอ าเภอหนองหญ้าปล้อง)  ผู้ยื่นซองเสนอราคาท่ีไม่สามารถมารับฟังผลการเปิดซอง
สอบราคาของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาให้ถือว่ารับทราบ และไม่มีสิทธิคัดค้านใดๆ ทั งสิ น ในกรณีที่มีผู้
เสนอราคาต่ าสุด แล้วไม่มาท าสัญญาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ น หากต้องจ้างกับผู้รับจ้าง 
รายใหม่ 

  ผู้สนใจติดต่อขอซื อเอกสารสอบราคา ราคาชุดละ ๑,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)  
สามารถติดต่อขอซื อแบบเอกสารสอบราคาได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าปล้อง ระหว่างวันที่ ๒๕  
มีนาคม  -  ๗  เมษายน  ๒๕๕๘ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือ nongyaplong 
pb@mail.com  และสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐–๓๒๔๙–๔๒๓๔ , ๐๘-๙๒๕๔–๘๗๖๐  ในวันและเวลา
ราชการ  (ตั งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.)  หากไม่สามารถมาซื อเอกสารสอบราคาด้วยตนเอง ให้น าหนังสือ
มอบอ านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายก าหนดมาด้วย  และน าเอกสารการลงทะเบียนผู้ค้าภาครัฐของ
กรมบัญชีกลางมาแสดงด้วย  

การสอบราคาครั งนี   จะด าเนินการโดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าปล้อง  สงวนสิทธิที่จะยกเลิกการสอบราคา  
หากไม่ได้รับเงินงบประมาณ  และในกรณีผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลิกแล้วไม่มาท าสัญญา
หรือข้อตกลงภายในเวลาราชการที่ก าหนด  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าปล้อง  จะพิจารณาเรียกร้องให้
ชดใช้ค่าเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) อาทิเช่น  ค่าเสียหายในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุดซึ่งทางราชการเรียกให้เข้ามาท า
สัญญาแล้วไม่มาท าสัญญา  อันส่งผลให้ราชการต้องจ้างกับผู้เสนอราคารายอ่ืนในราคาที่สูงกว่า  เป็นต้น  รวมทั ง
จะพิจารณาเป็นผู้ทิ งงานตามระเบียบของทางราชการด้วย   

 
 
 

                ประกาศ  วันที่  ๒๕  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

                                                              
                          (นางสาวจินตนา  เกษรสันติ์) 
                                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าปล้อง 
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