
 
 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ 
เรื่อง   ประกาศสอบราคางานโครงการขยายทอจายน้ําระบบประปา หมู 1,3,8 

----------------------------------- 
  ดวยองคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ   มีความประสงคจะดําเนินการประกาศสอบราคางาน
โครงการขยายทอจายน้ําระบบประปา หมู 1,3,8 รายละเอียดดังนี้ 

1. โครงการขยายทอจายน้ําระบบประปา หมู 1 จากแนวทอเดิม ถึงบานนางสุจิตรา ดาวทอง  
ระยะทางยาว 2.100 กิโลเมตร พรอมปายโครงการ (รายละเอียดตามท่ี อบต.บอสุพรรณกําหนด)   
  2.  โครงการขยายทอจายน้ําระบบประปา หมู 3  จํานวน 2 จุด ดังนี้ 
   จุดท่ี 1 จากแนวทอประปาเดิมแยกทางเขาวัดรางเข็มทอง ถึงบานนายสมนึก วงยอด ระยะทาง
ยาว 0.980 กม. (รายละเอียดตามท่ี อบต.บอสุพรรณกําหนด) 
   จุดท่ี 2 จากแนวทอประปาเดิมบานนางสํารวย นุชชาติ ถึงบานนางสุด กกอู ระยะทางยาว 
0.387 กม. (รายละเอียดตามท่ี อบต.บอสุพรรณกําหนด)  
  3. โครงการขยายทอจายน้ําระบบประปาหมูบาน หมู 8 จากบานนายสุพรรณ แผนปน ถึงบานนาง
แปลก วงษทองคํา ระยะทางยาว 1.552 กิโลเมตร  (รายละเอียดตามท่ี อบต.บอสุพรรณกําหนด) 
  ราคากลางของงานกอสรางในครั้งนี้เปน 379,000.-บาท (-สามแสนเจ็ดหม่ืนเกาพันบาทถวน-) 
  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

1. เปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาท่ีมีอาชีพรับจางทํางานท่ีสอบราคาดังกลาว 
2. ไมเปนผูท่ีถูกแจงเวียนชื่อเปนผูท้ิงงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยการบริหารราชการ 

สวนทองถ่ิน ในขณะท่ียื่นซองสอบราคา 
3. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูเสนอ 

ราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันนั้น 
4. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขาเสนอราคาใหแกองคการบริหารสวน 

ตําบลบอสุพรรณ ณ วันประกาศสอบราคาจางกอสรางหรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรมในการสอบราคาจางกอสรางครั้งนี้ 

5. มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันในวงเงินไมนอยกวา   170,550.-บาท (-หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนหารอย 
หาสิบบาทถวน-) 
  6.  เปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับองคการบริหารสวนตําบลตองปฏิบัติดังนี้ 

6.1 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือ  
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

6.2 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับองคการบริหารสวนตําบลซ่ึงไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง 
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement: e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 
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6.3 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแตรายรับรายจายเงินแตละครั้งซ่ึงมี 

มูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได 
กําหนดย่ืนซองสอบราคาในวันท่ี  19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือ 



การจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ (ท่ีวาการอําเภอสองพ่ีนอง ชั้น 2) และกําหนดใหยื่นซองสอบราคา ณ 
ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณในวันท่ี 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2557 ถึงวันท่ี 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 
2557 ระหวางเวลา 8.30 น. - 16.30 น. (เวนวันหยุดราชการ) กําหนดเปดซองสอบราคา ในวันท่ี 21 เดือน พฤษภาคม 
พ.ศ. 2557 ตั้งแตเวลา 11.00 น. เปนตนไป ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือการจางขององคการบริหารสวนตําบล
ระดับอําเภอ (ท่ีวาการอําเภอสองพ่ีนอง ช้ัน 2) 

ผูสนใจติดตอขอรับ/ซ้ือเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 300.-บาท      ไดท่ีท่ีทําการองคการบริหารสวน 
ตําบลบอสุพรรณ ระหวางวันท่ี 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2557 ถึงวันท่ี 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557 และดู
รายละเอียดไดท่ีเวบไซต WWW.Gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 084 – 4147478 หรือ 
035 – 402279 ตอ 102 (เวนวันหยุดราชการ) และองคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเรียกลง
นามในสัญญาจางก็ตอเม่ือมีงบประมาณเพียงพอท่ีจะดําเนินการแลวเทานั้น 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  30  เดือน เมษายน พ.ศ. 2557 
 
 
      (ลงชื่อ) 
              นายธนวัน    ตันติเกษตรกิจ 
              นายกองคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ 
 
 
 

 



การเปดเผยราคากลางและการคํานวณราคากลางการจัดซื้อจัดจางงานกอสราง 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจางงานกอสราง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ช่ือโครงการ ติดต้ังไฟฟาสาธารณะ (ไฟขาว–ไฟเหลอืง) หมู 4,5,,7,14,15,17  

รวม 7 โครงการ 

๒. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 627,000.-บาท (-หกแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถวน-) 

3. ลักษณะงาน ติดต้ังไฟฟาสาธารณะ (ไฟขาว–ไฟเหลอืง) หมู 4,5,,7,14,15,17 รวม 7 

โครงการ  รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด 

 4.ราคากลางคํานวณ ณ วันที่  1 เมษายน 2558  

5.บัญชีประมาณราคากลาง 
5.1    ปร.4 รายละเอียดการประมาณราคา 
5.2    ปร.5 สรุปประมาณราคากอสราง 
 
6.รายช่ือคณะกรรมการกําหนดราคากลาง 
6.1 นายเตชิต  แสงสวาง 
6.2 นายภพกร ล้าํเลศิ 
6.3 นายนพดล  ประสาทกลาง 
6.4 นายธารณพุัฒส  ปงอุดม 
 
 
  
 



 

ลักษณะงานโดขสังเขปงานโครงการติดตั้งไฟฟาสาธารณะ (ไฟขาว ไฟเหลือง) หมู 
4,5,,7,14,15,17 รวม 7 โครงการ รายละเอียดดังน้ี 
  1. ติดต้ังไฟฟาสาธารณะ (ไฟขาว) หมู 4 บริเวณทางแยกเขาบานนายพิชัย โชค
ดํารงสุข จํานวน 3 จุด (รายละเอียดตามที่ อบต.บอสุพรรณกําหนด)  
  2. ติดต้ังไฟฟาสาธารณะ (ไฟขาว) หมู 5 จากบานนางมาลัย อินทรหลวงดี ถึงบาน
นายทองกราว อินทรหลวงดี (รายละเอียดตามที่ อบต.บอสุพรรณกําหนด)  
  3. ติดต้ังไฟฟาสาธารณะ (ไฟขาว) หมู 7 จํานวน 27 จุด จุดที่ 1 ดังน้ี 
   -บริเวณทางเขาบานนายพรอม ประจําเมอืง จํานวน 6 จุด 
   -บริเวณทางแยกเขาบานนางอัญชลี ชูกลิ่น จํานวน 3 จุด 
   -บริเวณบานนางทองพลู เดชพงษ ถึงบานนายเฉลิม จูชูเกตุ จํานวน 7 จุด 
   -บริเวณทางแยกเขาบานผูใหญเกรียง ผิวทองงาม จํานวน 5 จุด 
   -บริเวณบานนายเอกพล ศรีโพธิ์ จํานวน 1 จุด 
   -บริเวณบานนํ้าทพิย ล้ําเลิศ ถึงบานนายมนัส เดชรุง จํานวน 3 จุด 
   -บริเวณทางแยกบานนางชวย แกวบัวดี จํานวน 2 จุด (รายละเอยีดตามที่ 
อบต.บอสุพรรณกําหนด)  
  4. ติดต้ังไฟฟาสาธารณะ (ไฟขาว) หมู 14  จํานวน 2 จุด  จุดที่ 1 บริเวณหนา
ระบบประปา - บานนายสมจิตร นวกวงษ จุดที ่2 บริเวณบานนายประเสริฐ สาํเนียงสูง-บาน
นายออย ภูมาลัย (รายละเอียดตามที่ อบต.บอสุพรรณกําหนด)  
  5. ติดต้ังไฟฟาสาธารณะ (ไฟเหลอืง) หมู 14 จํานวน 2 จุด จุดที่ 1 บริเวณแยก
ศาลาเขียว     จํานวน 1 ตน จุดที่ 2 บริเวณเสาไฟฟาเกาบานนายแสวง สีนวล – ถนนลาดยาง
สายทุงคอก – ดอนตาเพชร จํานวน 1 ตน (รายละเอยีดตามที่ อบต.บอสุพรรณกําหนด) 
  6. ติดต้ังไฟฟาสาธารณะ (ไฟเหลอืง) หมู 15 จํานวน 2 จุด จุดที่ 1 บริเวณบาน
นายยิ้วฟู แซลี้ จํานวน 3 ตน จุดที่ 2 บริเวณบานนายวสันต พันธเรืองวงษ จํานวน 3 ตน 
(รายละเอยีดตามที่ อบต.บอสุพรรณกําหนด) 
  7. ติดต้ังไฟฟาสาธารณะที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบอสพุรรณ หมู 17  
- ไฟเหลอืง  จํานวน 7 จุด 
- ไฟขาว จํานวน 9 จุด (รายละเอยีดตามที่ อบต.บอสุพรรณกําหนด) 
 

 

 



 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ 
เรื่อง ประกาศผลผูชนะการสอบราคาจางงานโครงการติดตั้งไฟฟาสาธารณะ (ไฟขาว ไฟเหลือง) หมู 4,5,,7,14,15,17 รวม 7 โครงการ 

---------------------------- 
  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ  ไดดําเนินการประกาศสอบราคาเม่ือวันท่ี 7 เมษายน 2558 
เรื่อง สอบราคาจางงานโครงการติดตั้งไฟฟาสาธารณะ (ไฟขาว ไฟเหลือง) หมู 4,5,,7,14,15,17 รวม 7 โครงการ ซ่ึงไดทําการ
เปดซองสอบราคา และพิจารณาราคาเสร็จสิ้นแลวในวันท่ี 27 เมษายน 2558 มีผูเสนอราคาดังนี้ 
 
 1………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………. 
 2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 4……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 5……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  
  ซ่ึงปรากฏวา..………………………………………………………………………………..…………….. เปนผูเสนอราคาต่ําสุด 
ซ่ึงมีคุณสมบัติตรงตามประกาศขององคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณครั้งนี้ เสนอราคา......................................……..บาท 
(……………………..……….…..………….………….………………) ราคานี้ไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว  สามารถประหยัดงบประมาณได   
157,000.-บาท หรือคิดเปนรอยละ 25.03 ของเงินงบประมาณท่ีตั้งไว  จึงขอประกาศให บริษัท ไอ-คอนกรีต จํากัด เปนผู
ชนะการสอบราคาครั้งนี้   
   
  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 
   ประกาศ  ณ  วันท่ี 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558 
 
 
      (ลงชื่อ) 
                (นายธนวัน   ตันติเกษตรกิจ) 
        นายกองคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ 
 

470,000.- 

บริษัท ไอ-คอนกรีต จํากัด 

            -ส่ีแสนเจ็ดหม่ืนบาทถวน- 

หางหุนสวนจํากัด นาวาเลียน คอมโพสิท  เสนอราคาเปนเงิน 576,000.-บาท   

 บริษัท ไอ-คอนกรีต จํากัด    เสนอราคาเปนเงิน 470,000.-บาท  
 กิจการรวมคา ชินฤทธิ์ การโยธา    เสนอราคาเปนเงิน 620,000.-บาท   


