
 
 
 
 
 

 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบึงปรือ 

เร่ือง สอบราคาจาง 
………………………………………………………… 

           ดวย  องคการบริหารสวนตําบลบึงปรือ  จะดําเนินการประกาศสอบราคา จํานวน  13 โครงการ ดังนี้ 
 

1.โครงการขุดลอกสระหนาวัดมะคาคุก บานมะคาคุก หมูท่ี 1 ตําบลบึงปรือ อําเภอเทพารักษ จังหวัดนครราชสีมา 
โดยดําเนินการ ขุดดินไมนอยกวา 4,036.37 ลบ.ม. ดานท่ี 1 ยาว 60 เมตร ดานท่ี 2 กวาง 30 เมตร ดานท่ี 3 ยาว
59 เมตร ดานท่ี 4 กวาง 22 เมตร (ดําเนินการตามแบบ อบต.บึงปรือกําหนด) พรอมปายโครงการ 1 ปาย        
ราคากลาง 152,000.- บาท  วงเงินตามผลงานในสัญญา ๕๐%(ของสัญญาเดียวกัน) จํานวน 76,0๐๐.- บาท   
ระยะเวลาในการกอสรางแลวเสร็จ 3๐ วัน เอกสารสอบราคาชุดละ 500.- บาท (-หารอยบาทถวน-) (เอกสารสอบ
ราคาจางเลขท่ี  3/๒๕๕๙) 
2.โครงการกอสรางหอถังสูงระบบประปาหมูบาน บานซับสําราญ หมูท่ี 2   ตําบลบึงปรือ อําเภอเทพารักษ   
จั งห วั ด น ค ร ร า ช สี ม า  โด ย ดํ า เนิ น ก า ร  ก ว า ง  3 .0 0  เม ต ร  ย าว  3 .0 0  เม ต ร  สู ง  5 .8 0  เม ต ร                                                 
(ดําเนินการตามแบบ อบต.บึงปรือกําหนด)  พรอมปายโครงการ 1 ปาย ราคากลาง 162,000.- บาท วงเงินตาม
ผลงานในสัญญา ๕๐% (ของสัญญาเดียวกัน) จํานวน 81,000.- บาท   ระยะเวลาในการกอสรางแลวเสร็จ 3๐ วัน 
เอกสารสอบราคาชุดละ   500.- บาท  (-หารอยบาทถวน-) (เอกสารสอบราคาจางเลขท่ี  4/๒๕๕๙) 
3.โครงการขุดลอกสระสายตะวันตกบาน ส.อบต.หวาน  โกฐกลางดอน หมูท่ี 3 ตําบลบึงปรือ อําเภอเทพารักษ   
จังหวัดนครราชสีมา โดยดําเนินการ กวาง 45 เมตร ยาว 38 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร หรือดินขุดไมนอยกวา 
2,958 ลบ.ม.   (ดําเนินการตามแบบ อบต.บึงปรือกําหนด) พรอมปายโครงการ 1 ปาย ราคากลาง 111,000.- 
บาท วงเงินตามผลงานในสัญญา ๕๐% (ของสัญญาเดียวกัน) จํานวน 55,5๐๐.- บาท   ระยะเวลาในการกอสรางแลว
เสร็จ 3๐ วัน เอกสารสอบราคาชุดละ   500.- บาท  (-หารอยบาทถวน-) (เอกสารสอบราคาจางเลขท่ี 5/๒๕๕๙) 
4.โครงการเจาะบอบาดาล 1 จุด บานเกาะแหลม หมูท่ี 3 ตําบลบึงปรือ อําเภอเทพารักษ  จังหวัดนครราชสีมา 
โดยดําเนินการ เจาะบอบาดาล PVCØ 4 “ ชั้น 13.5 ลึกไมนอยกวา 60 เมตร (ดําเนินการตามแบบ อบต.บึงปรือ
กําหนด) พรอมปายโครงการ 1 ปาย ราคากลาง 105,000.- บาท วงเงินตามผลงานในสัญญา ๕๐% (ของสัญญา
เดียวกัน) จํานวน 52,5๐๐.- บาท   ระยะเวลาในการกอสรางแลวเสร็จ 3๐ วัน เอกสารสอบราคาชุดละ   500.- บาท  
(-หารอยบาทถวน-) (เอกสารสอบราคาจางเลขท่ี  6/๒๕๕๙) 
5.โครงการขุดลอกคลองจากหัวสะพาน  คุมท่ี 2 – คุมท่ี 4 บานมะคางาม หมูท่ี 4 ตําบลบึงปรือ อําเภอเทพารักษ  
จังหวัดนครราชสีมา โดยดําเนินการ กวาง 15 เมตร ยาว 250 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือดินขุดไมนอยกวา 
5,675 ลบ.ม.  (ดําเนินการตามแบบ อบต.บึงปรือกําหนด) พรอมปายโครงการ 1 ปาย ราคากลาง 201,000.- บาท 
วงเงินตามผลงานในสัญญา ๕๐% (ของสัญญาเดียวกัน) จํานวน 100,5๐๐.- บาท   ระยะเวลาในการกอสรางแลว
เสร็จ 3๐ วัน เอกสารสอบราคาชุดละ   500.- บาท  (-หารอยบาทถวน-) (เอกสารสอบราคาจางเลขท่ี  7/๒๕๕๙) 
6.โครงการขุดลอกคลองน้ํา 2 จุด บานดอยเจดีย หมูท่ี 5 ตําบลบึงปรือ อําเภอเทพารักษ  จังหวัดนครราชสีมา    
โดยดําเนินการ กวาง 20 เมตร ยาว 125 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือดินขุดไมนอยกวา 5812.50 ลบ.ม. 
(ดําเนินการตามแบบ อบต.บึงปรือกําหนด) พรอมปายโครงการ 1 ปาย ราคากลาง 203,000.- บาท วงเงินตาม
ผลงานในสัญญา ๕๐% (ของสัญญาเดียวกัน) จํานวน 101,5๐๐.- บาท   ระยะเวลาในการกอสรางแลวเสร็จ 3๐ วัน 
เอกสารสอบราคาชุดละ   500.- บาท  (-หารอยบาทถวน-) (เอกสารสอบราคาจางเลขท่ี  8/๒๕๕๙) 
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7.โครงการขุดลอกคลองใตฝายหลวงพองามคลองสะพานเลียบ หมูท่ี 6 ตําบลบึงปรือ อําเภอเทพารักษ  จังหวัด 
นครราชสีมา โดยดําเนินการ กวาง 10 เมตร ยาว 410 เมตร ลึกเฉลี่ย 2 เมตร หรือดินขุดไมนอยกวา 5,740 ลบ.ม. 
(ดําเนินการตามแบบ อบต.บึงปรือกําหนด) พรอมปายโครงการ 1 ปาย ราคากลาง 200,000.- บาท วงเงินตาม
ผลงานในสัญญา ๕๐% (ของสัญญาเดียวกัน) จํานวน 100,0๐๐.- บาท   ระยะเวลาในการกอสรางแลวเสร็จ 3๐ วัน 
เอกสารสอบราคาชุดละ   500.- บาท  (-หารอยบาทถวน-) (เอกสารสอบราคาจางเลขท่ี  9/๒๕๕๙) 
8.โครงการขุดลอกคลองสานตะวันตก(จากไรนายสมศักดิ์  ผงาดนอก – นายทองดี พาขุนทด) บานบึงปรือ หมูท่ี 7 
ตําบลบึงปรือ อําเภอเทพารักษ  จังหวัดนครราชสีมา โดยดําเนินการ  กวาง 9 เมตร ยาว 570 เมตร ลึกเฉลี่ย 
1.50 เมตร หรือดินขุดไมนอยกวา 5,771.25 ลบ.ม. (ดําเนินการตามแบบ อบต.บึงปรือกําหนด) พรอมปายโครงการ 
1 ปาย  ราคากลาง 201,000.- บาท วงเงินตามผลงานในสัญญา ๕๐% (ของสัญญาเดียวกัน) จํานวน 100,500.- 
บาท   ระยะเวลาในการกอสรางแลวเสร็จ 3๐ วัน เอกสารสอบราคาชุดละ   500.- บาท (-หารอยบาทถวน-) (เอกสาร
สอบราคาจางเลขท่ี  10/๒๕๕๙) 
9.โครงการขุดลอกคลองขางวัดหวยน้ําเค็ม หมูท่ี 8 ตําบลบึงปรือ อําเภอเทพารักษ  จังหวัดนครราชสีมา  
โดยดําเนินการ กวาง  15 เมตร ยาว 395 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร หรือดินขุดไมนอยกวา 7,702.50 ลบ.ม.                                     
(ดําเนินการตามแบบ อบต.บึงปรือกําหนด) พรอมปายโครงการ 1 ปาย ราคากลาง 272,000.- บาท วงเงินตาม
ผลงานในสัญญา ๕๐% (ของสัญญาเดียวกัน) จํานวน 136,000.- บาท   ระยะเวลาในการกอสรางแลวเสร็จ 3๐ วัน 
เอกสารสอบราคาชุดละ   500.- บาท  (-หารอยบาทถวน-) (เอกสารสอบราคาจางเลขท่ี   11/๒๕๕๙) 
10.โครงการยายคันดินเดิมพรอมกอสรางคันดินใหม เพ่ือกักเก็บน้ํา บานน้ําโตน หมูท่ี 9 ตําบลบึงปรือ อําเภอ 
เทพารักษ   จังหวัดนครราชสีมา โดยดําเนินการ กวาง 5.00 เมตร ยาว 75 เมตร สูงเฉลี่ย 5.00 เมตร                               
(ดําเนินการตามแบบ อบต.บึงปรือกําหนด)พรอมปายโครงการ 1 ปาย ราคากลาง 167,000.- บาท วงเงินตาม
ผลงานในสัญญา ๕๐% (ของสัญญาเดียวกัน) จํานวน 83,500.- บาท   ระยะเวลาในการกอสรางแลวเสร็จ 3๐ วัน 
เอกสารสอบราคาชุดละ   500.- บาท  (-หารอยบาทถวน-) (เอกสารสอบราคาจางเลขท่ี  12/๒๕๕๙) 
11.โครงการกอสรางระบบประปา ติดตั้งมอเตอรไฟฟาพรอมเจาะบอบาดาล คุมบน บานเขาแตงโม หมูท่ี 10 
ตําบลบึงปรือ อําเภอเทพารักษ  จังหวัดนครราชสีมา โดยดําเนินการ  ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร    
สูง 4.80 เมตร พรอมซับเมอร 1.5 แรง(ดําเนินการตามแบบ อบต.บึงปรือกําหนด) พรอมปายโครงการ 1 ปาย ราคา
กลาง 262,000.- บาท วงเงินตามผลงานในสัญญา ๕๐% (ของสัญญาเดียวกัน) จํานวน 131,000.- บาท   
ระยะเวลาในการกอสรางแลวเสร็จ 3๐ วัน เอกสารสอบราคาชุดละ   500.- บาท  (-หารอยบาทถวน-) (เอกสารสอบ
ราคาจางเลขท่ี  13/๒๕๕๙) 
12.โครงการขุดลอกคลองหางประปาหมูบาน  บานสันติสุข หมูท่ี 11 ตําบลบึงปรือ อําเภอเทพารักษ  จังหวัด 
นครราชสีมา โดยดําเนินการ กวาง 11 เมตร ยาว 240 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร หรือดินขุดไมนอยกวา 3,840 
ลบ.ม. (ดําเนินการตามแบบ อบต.บึงปรือกําหนด) พรอมปายโครงการ 1 ปาย ราคากลาง 139,000.- บาท วงเงิน
ตามผลงานในสัญญา ๕๐% (ของสัญญาเดียวกัน) จํานวน 69,5๐๐.- บาท   ระยะเวลาในการกอสรางแลวเสร็จ 3๐ 
วัน เอกสารสอบราคาชุดละ   500.- บาท  (-หารอยบาทถวน-) (เอกสารสอบราคาจางเลขท่ี  14/๒๕๕๙) 
13.โครงการขุดลอกคลองขางบานนายมูล  บานสันติสุข หมูท่ี 11 ตําบลบึงปรือ อําเภอเทพารักษ จังหวัด
นครราชสีมา โดยดําเนินการ   กวาง 11 เมตร ยาว 75 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือดินขุดไมนอยกวา
1,462.50 ลบ.ม. (ดําเนินการตามแบบ อบต.บึงปรือกําหนด) พรอมปายโครงการ 1 ปาย ราคากลาง 52,000.- 
บาท วงเงินตามผลงานในสัญญา ๕๐% (ของสัญญาเดียวกัน) จํานวน 26,0๐๐.- บาท   ระยะเวลาในการกอสรางแลว
เสร็จ 3๐ วัน เอกสารสอบราคาชุดละ   200.- บาท  (-สองรอยบาทถวน-) (เอกสารสอบราคาจางเลขท่ี   15/๒๕๕๙)  
 
 
 



-3- 
 

๑.  ผูมีสิทธิเสนอราคา จะตองมีคุณสมบัติ ดังนี ้
๑.๑  เปนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา  ท่ีมีอาชีพรับจางทํางานท่ีสอบราคาดังกลาว 
๑.๒  ไมเปนผูถูกแจงเวียนชื่อเปนผูท้ิงงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานบริหาร 

ราชการสวนทองถ่ิน 
๑.๓  ตองมีผลงานการขายพรอมติดตั้งในระบบงานชนิดดังกลาวขางตน กับ หนวยงานบริหาร 

ราชการสวนทองถ่ิน อ่ืนๆ ในวงเงินไมนอยกวารอยละ 50% และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานบริหาร
ราชการสวนทองถ่ิน นั้นๆ      

๒. กําหนดดูสถานท่ีกอสราง  ในวันท่ี    15  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ตั้งแตเวลา ๑๐.๓๐ น.    
ถึง เวลา ๑๒.๐๐ น.  ณ  ตําบลบึงปรือ   อําเภอเทพารักษ  จังหวัดนครราชสีมา  กําหนดรับฟงคําช้ีแจง
รายละเอียดเพ่ิมเติมในวันเดียวกัน  เวลา ๑๓.๐๐ น.  เปนตนไป ณ  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลบึงปรือ หาก
ไมไดไปดูสถานท่ีและรับฟงคําชี้แจงถือวาทานไดทราบสถานท่ีตลอดจนปญหาและอุปสรรคตางๆ ดีแลว  เม่ือมีปญหา
และอุปสรรคในการทํางาน จะนํามาอางใหพนจากความรับผิดชอบตอองคการบริหารสวนตําบลบึงปรือภายหลังไมได)  

๓.  กําหนดย่ืนซองสอบราคา  
๓.๑.  วันท่ี  11, 12, 13 ,14 ,15 ,21 , 25 ,26 ,27   เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2559     

และเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง  เวลา ๑๖.๓๐ น.  ณ  องคการบริหารสวนตําบลบึงปรือ  อําเภอเทพารักษ     จังหวัด
นครราชสีมา   

๓.๒.  วันท่ี  22  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ระหวาง เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง  เวลา ๑๖.๓๐ น.               
ณ    ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัดจางระดับอําเภอ  อําเภอเทพารักษ     จังหวัดนครราชสีมา   
ในวันและเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท ๐๔๔-๗๕๖๒๙๕-๖   

๔.  กําหนดการเปดซองสอบราคา   
4.1  วันท่ี 28  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา  09.๐๐ น.  โครงการลําดับท่ี 1 – 7        

ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัดจางระดับอําเภอ  อําเภอเทพารักษ  จังหวัดนครราชสีมา 
4.2  วันท่ี 29  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา  09.๐๐ น.  โครงการลําดับท่ี 8 – 13    

ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัดจางระดับอําเภอ  อําเภอเทพารักษ  จังหวัดนครราชสีมา 
๕.  ผูสนใจติดตอขอซ้ือเอกสารสอบราคา   

5.๑.  วันท่ี   11, 12, 13 ,14 ,15 ,21 , 25 ,26 ,27   เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2559        
ระหวาง   เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง  เวลา ๑๖.๓๐ น.  ณ  องคการบริหารสวนตําบลบึงปรือ  อําเภอเทพารักษ     
จังหวัดนครราชสีมา   

5.๒.  วันท่ี    22  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ระหวาง เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น.    
ณ    ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัดจางระดับอําเภอ  อําเภอเทพารักษ     จังหวัดนครราชสีมา  ในวันและเวลา
ราช ก าร   ส าม ารถดู ร ายล ะ เอี ยด ได ท่ี  www.gprocurement.go.th ขอ งก รม บั ญ ชี ก ล าง  ห รื อ  เว็ ป ไซ ต 
www.koratdla.go.th  ของจังหวัดนครราชสีมา และเว็บไซต ww.bungprue.go.th ขององคการบริหารสวนตําบลบึง
ปรือ หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๔๔-๗๕๖๒๙๕-๖ 
 

ประกาศ  ณ   วันท่ี    11     เดือน กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๕๙ 
      
     ลงชื่อ 

 
(นายศุภโชค  ภูมิโคกรักษ) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลบึงปรือ 


