
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้ 
เร่ือง  สอบราคาจ้าง  โครงการก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

……………………………………………………….. 
ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้     มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง   ดังต่อไปนี้  
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านดอนแจง ซอย ๒ (บ้านนางเผียน  ผ่องดี)  หมู่ที่ ๓ 

ต าบลโรงเข้   อ าเภอบ้านลาด   จังหวัดเพชรบุรี  เขตองค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้   ตามแบบและประมาณการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโรงเข้ก าหนด   

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านไร่นาดอน  (ซอยบ้านนายแสวง  เนียมเกิด) บ้านนาฉอก  
หมู่ที่  ๒   ต าบลโรงเข้   อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี  เขตองค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้ ตามแบบและประมาณการของ 
อบต.โรงเข้ก าหนด   

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านไร่นอก  (ซอยบ้านนายชัด  ปิ่นแก้ว) บ้านนาฉอก  หมู่ที่  
๒   ต าบลโรงเข้   อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี   เขตองค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้ ตามแบบและประมาณการของ อบต.
โรงเข้ก าหนด   

๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านไร่สะเดา  (ซอยบ้านนายยน  สะต้าน) บ้านนาฉอก  หมู่
ที่  ๒   ต าบลโรงเข้   อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี   เขตองค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้    ตามแบบและประมาณการของ 
อบต.โรงเข้ก าหนด   

โดยมีราคากลางของงานก่อสร้างพร้อมรายละเอียดโครงการตามเอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคานี้  

    ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ    ดังนี้ 
๑.ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  ที่มีอาชีพรับจ้างท างานที่สอบราคาดังกล่าว และมี

ผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า   ร้อยละ  ๔๕    ของวงเงินที่จะจัดจ้าง  ทั้งนี้จะต้อง
เป็นผลงานการก่อสร้างในสัญญาเดียวเท่านั้น 

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น    และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว   ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 
   ๓ . ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน   ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา 
ได้มีค าสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นว่านั้น   

 
 
 
 
 

๔.ไม่เป็นผู้มี/..... 
 
 
 
 



-๒- 
 
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้  ณ วันที่

ประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้  
๕.  บุคคลหรือนิติบุคลที่จะเข้าเป็นคู้สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ – รายจ่าย  หรือแสดงบัญชี

รายรับ – รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ  ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  

(e-Government: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  
๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง  ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญา

อาจจะจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  
          องค์การบริหารสว่นต าบลโรงเข้  ก าหนดดสูถานทีก่่อสร้างพร้อมชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม  (รายละเอียดตามแนบท้าย  
ประกาศสอบราคา)  ถ้าหากผู้ซื้อแบบรูปรายการ  ไม่ไปดูสถานที่  ที่ก่อสร้างด้วยตัวเอง  ให้ถือว่าได้ทราบสถานที่ตลอดจน
อุปสรรค  และปัญหาต่างๆในเวลาท างานแล้ว  จะน ามาอ้างอิงให้พ้นความผิดไม่ได้  
    ก าหนดการยื่นซอง/รับซองสอบราคา โดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา    ดังนี้    

 ๑.  ตั้งแต่วันที่   ๙  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗    ถึงวันที่    ๒๔  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๗   ในวันราชการระหว่างเวลา  
๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้  อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี 
  ๒. ในวันที่    ๑๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๗   ระหว่างเวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้างของ อบต. ระดับอ าเภอ ( ที่ว่าการอ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี   ชั้น ๒  )  ซองเสนอราคาท่ียื่นต่อองค์การ
บริหารส่วนต าบลโรงเข้  และลงทะเบียนรับซองแล้วจะถอนคืนมิได้ 

ก าหนดวันเปิดซองสอบราคา    
  ในวันที่   ๒๕  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๗    ระหว่างเวลา   ๐๙.๐๐ น.   เป็นต้นไป  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ
จัดจ้างของ อบต. ระดับอ าเภอ  ( ที่ว่าการอ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี ชั้น ๒ )    (รายละเอียดตามแนบท้าย  ประกาศสอบ
ราคา)   
 

ผู้สนใจติดต่อขอรับ / ซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง (รายละเอียด ตามแนบท้าย  ประกาศสอบราคา)   ได้ที่  ณ  ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้  ระหว่างวันที่  ๙  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๗  ถึงวันที่  ๒๔  กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗      หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   ๐-๓๒๕๘-๓๐๑๙      ในวันและเวลาราชการ      

  

     ประกาศ    ณ  วันที่  ๙   เดือน   กันยายน   พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

                          (ลงชื่อ)………………………………….. 
                       ( นายไพฑูรย์    สีรุ้ง ) 

                       นายกองค์การบริหารสว่นต าบลโรงเข้   
 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศสอบราคา  เลขที่  4/2557 
โครงการ ก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2557  ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้   เลขที่ 4/2557  ลงวันที่   9   กันยายน   2557 

โครงก
ารที่ 

ช่ือโครงการ ราคากลาง 
(บาท) 

ก าหนดดู
สถานที่ก่อสร้าง  
พร้อมช้ีแจง
รายละเอียด
เพิ่มเติม 

ก าหนดวันเวลาที่ยื่น
ซอง/รับซองสอบราคา 

ก าหนดวันเวลา
เปิดซองสอบ

ราคา 

ก าหนดเวลา
ก าหนดการ
ก่อสร้าง 

การรับประกัน
ความช ารุด
บกพร่อง 

ราคาค่า
เอกสาร
สอบราคา 

หมายเหต ุ

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายบ้านดอนแจง ซอย 2 (บ้าน
นางเผียน  ผ่องดี)  หมู่ที่ 3 ต าบลโรงเข้   
อ าเภอบ้านลาด   จังหวัดเพชรบุรี  เขต
องค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้  
ปริมาณงาน  ถนนกว้าง 3.00  เมตร  
ยาว 130  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  
คิดเป็นปริมาตรคอนกรีต  58.50 
ลูกบาศก์เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  
390  ตารางเมตร     ตามแบบและ
ประมาณการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโรงเข้ก าหนด   

174,000.-   24  กันยายน 
2557 

เวลา  09.30-
10.00  น. 

1. ตั้งแต่วันที่ 9 
กันยายน   2557  ถึง
วันที่  24  กันยายน 
2557 ในวันราชการ
ระหว่างเวลา  09.00 – 
16.30 น.  ณ  ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลโรงเข้  อ าเภอบ้าน
ลาด  จังหวัดเพชรบุร ี
  
2. ในวันที่ 18 กันยายน 
2557   ระหว่างเวลา   
09.00  -  16.30  น.   
ณ ศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อจัด
จ้างของ อบต. ระดับ
อ าเภอ  (ที่ว่าการอ าเภอ
บ้านลาด  จังหวัด
เพชรบุรี    ช้ัน 2  ) 

 

ในวันที่   25 
กันยายน  2557  
ระหว่างเวลา   

09.00  น.    
เป็นต้นไป   

60  วัน 2  ปี 200.-  บาท 1. ราคากลางของงานก่อสร้าง
ที่ได้ประมาณราคากลางไว้  
หากปรากฏว่าการเสนอราคา 
ก่อสร้างมีราคาที่แตกต่างไป
จากราคากลางที่ได้ประกาศไว้ 
ราคาดังกล่าวไม่มีผลผูกพัน
ให้ต้องปฎิบัติตามราคากลาง
นั้น และผู้เสนอราคาจะต้อง
รับผิดชอบในการถอดแบบ
และค านวณราคากลางจะน า
ราคากลางของทางราชการมา
ปฏิเสธความรับผิดชอบหรือ
เรียกร้องค่าก่อสร้างใน
ภายหลังมิได้ 
2.ผู้ชนะการสอบราคาจะต้อง
จัดท าแผนการปฏิบัติงาน
ก่อสร้างโครงการดังกล่าว  
ให้กับองค์การบริหารส่วน
ต าบลโรงเข้ 
 



 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศสอบราคา  เลขที่ 4 /2557 
โครงการ  ก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2557   ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้   เลขที่  4/2557     ลงวันที่  9   กันยายน   2557 

โครงก
ารที่ 

ช่ือโครงการ ราคากลาง 
(บาท) 

ก าหนดดู
สถานที่ก่อสร้าง  
พร้อมช้ีแจง
รายละเอียด
เพิ่มเติม 

ก าหนดวันเวลาที่ยื่น
ซอง/รับซองสอบราคา 

ก าหนดวันเวลา
เปิดซองสอบ

ราคา 

ก าหนดเวลา
ก าหนดการ
ก่อสร้าง 

การรับประกัน
ความช ารุด
บกพร่อง 

ราคาค่า
เอกสาร
สอบราคา 

หมายเหต ุ

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายบ้านไร่นาดอน  (ซอยบ้าน
นายแสวง  เนียมเกิด) บ้านนาฉอก  หมู่
ที่  2 ต าบลโรงเข้   อ าเภอบ้านลาด  
จังหวัดเพชรบุรี  เขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโรงเข้ ปริมาณงาน  ถนน
กว้าง 3.00  เมตร   ยาว 100  เมตร  
หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  คิดเป็นปริมาตร
คอนกรีต  45  ลูกบาศก์เมตร  หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า  300  ตารางเมตร   
ตามแบบและประมาณการของ อบต.
โรงเข้ก าหนด   

133,000.- 24  กันยายน 
2557 

เวลา  10.00-
10.30  น. 

1. ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน   
2557  ถึงวันที่  24  
กันยายน 2557 ในวัน
ราชการระหว่างเวลา  
09.00 – 16.30 น.  ณ  ที่
ท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโรงเข้  อ าเภอ
บ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี 
  
2. ในวันที่ 18 กันยายน 
2557   ระหว่างเวลา   
09.00  -  16.30  น.   
ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื้อจัดจ้างของ 
อบต. ระดับอ าเภอ  (ที่ว่า
การอ าเภอบ้านลาด  
จังหวัดเพชรบุรี    ชั้น 2  ) 

 

ในวันที่   25 
กันยายน  2557  
ระหว่างเวลา   

09.00  น.    
เป็นต้นไป   

60  วัน 2  ปี 200.-บาท 1. ราคากลางของงานก่อสร้าง
ที่ได้ประมาณราคากลางไว้  
หากปรากฏว่าการเสนอราคา 
ก่อสร้างมีราคาที่แตกต่างไป
จากราคากลางที่ได้ประกาศไว้ 
ราคาดังกล่าวไม่มีผลผูกพัน
ให้ต้องปฎิบัติตามราคากลาง
นั้น และผู้เสนอราคาจะต้อง
รับผิดชอบในการถอดแบบ
และค านวณราคากลางจะน า
ราคากลางของทางราชการมา
ปฏิเสธความรับผิดชอบหรือ
เรียกร้องค่าก่อสร้างใน
ภายหลังมิได้ 
2.ผู้ชนะการสอบราคาจะต้อง
จัดท าแผนการปฏิบัติงาน
ก่อสร้างโครงการดังกล่าว  
ให้กับองค์การบริหารส่วน
ต าบลโรงเข้ 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศสอบราคา  เลขที่  4/2557 
โครงการ  ก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2557  ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้   เลขที่  4/2557  ลงวันที่    9    กันยายน   2557 

โครงก
ารที่ 

ช่ือโครงการ ราคากลาง 
(บาท) 

ก าหนดดู
สถานที่ก่อสร้าง  
พร้อมช้ีแจง
รายละเอียด
เพิ่มเติม 

ก าหนดวันเวลาที่ยื่น
ซอง/รับซองสอบ

ราคา 

ก าหนดวันเวลาเปิด
ซองสอบราคา 

ก าหนดเวลา
ก าหนดการ
ก่อสร้าง 

การ
รับประกัน
ความช ารุด
บกพร่อง 

ราคาค่า
เอกสาร
สอบราคา 

หมายเหต ุ

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายบ้านไร่นอก  (ซอยบ้านนาย
ชัด  ปิ่นแก้ว) บ้านนาฉอก  หมู่ที่  2   
ต าบลโรงเข้   อ าเภอบ้านลาด  จังหวัด
เพชรบุรี   เขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลโรงเข้ ปริมาณงาน  ถนนกว้าง 
3.00  เมตร   ยาว 50  เมตร  หนาเฉลี่ย  
0.15  เมตร  คิดเป็นปริมาตรคอนกรีต  
22.50  ลูกบาศก์เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 150  ตารางเมตร  ตามแบบ
และประมาณการของ อบต.โรงเข้
ก าหนด   

66,000.- 24  กันยายน 
2557 

เวลา  10.30-
11.00  น. 

1. ตั้งแต่วันที่ 9 
กันยายน   2557  ถึง
วันที่  24  กันยายน 
2557 ในวันราชการ
ระหว่างเวลา  09.00 – 
16.30 น.  ณ  ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลโรงเข้  อ าเภอ
บ้านลาด  จังหวัด
เพชรบุร ี
  
2.ในวันที่ 18 กันยายน 
2557   ระหว่างเวลา   
09.00  -  16.30  น.   
ณ ศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อจัด
จ้างของ อบต. ระดับ
อ าเภอ (ที่ว่าการอ าเภอ
บ้านลาด  จังหวัด
เพชรบุรีช้ัน 2  ) 

 

ในวันที่   25 กันยายน  
2557  ระหว่างเวลา   

09.00  น.    
เป็นต้นไป   

60  วัน 2 ป ี 100.-บาท 1. ราคากลางของงาน
ก่อสร้างที่ได้ประมาณราคา
กลางไว้  หากปรากฏว่าการ
เสนอราคา ก่อสร้างมีราคาที่
แตกต่างไปจากราคากลางที่
ได้ประกาศไว้ ราคาดังกล่าว
ไม่มีผลผูกพันให้ต้องปฎิบัติ
ตามราคากลางนั้น และผู้
เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบ
ในการถอดแบบและค านวณ
ราคากลางจะน าราคากลาง
ของทางราชการมาปฏิเสธ
ความรับผิดชอบหรือ
เรียกร้องค่าก่อสร้างใน
ภายหลังมิได้ 
2.ผู้ชนะการสอบราคา
จะต้องจัดท าแผนการ
ปฏิบัติงานก่อสร้างโครงการ
ดังกล่าว  ให้กับองค์การ
บริหารส่วนต าบลโรงเข้ 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศสอบราคา  เลขที่  4/2557 
โครงการ ก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2557  ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้   เลขที่ 4/2557  ลงวันที่  9    กันยายน    2557 

โครงก
ารที่ 

ช่ือโครงการ ราคากลาง 
(บาท) 

ก าหนดดู
สถานที่ก่อสร้าง  
พร้อมช้ีแจง
รายละเอียด
เพิ่มเติม 

ก าหนดวันเวลาที่ยื่น
ซอง/รับซองสอบราคา 

ก าหนดวันเวลา
เปิดซองสอบ

ราคา 

ก าหนดเวลา
ก าหนดการ
ก่อสร้าง 

การรับประกัน
ความช ารุด
บกพร่อง 

ราคาค่า
เอกสารสอบ

ราคา 

หมายเหต ุ

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายบ้านไร่สะเดา  (ซอยบ้าน
นายยน  สะต้าน) บ้านนาฉอก  หมู่ที่  2   
ต าบลโรงเข้   อ าเภอบ้านลาด  จังหวัด
เพชรบุรี   เขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลโรงเข้ ปริมาณงาน  ถนนกว้าง 
3.00  เมตร   ยาว 70  เมตร  หนาเฉลี่ย  
0.15  เมตร  คิดเป็นปริมาตรคอนกรีต  
31.50  ลูกบาศก์เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 210  ตารางเมตร  ตามแบบ
และประมาณการของ อบต.โรงเข้
ก าหนด   

93,000.- 24  กันยายน 
2557 

เวลา  11.00-
11.30  น. 

1. ตั้งแต่วันที่ 9 
กันยายน   2557  ถึง
วันที่  24  กันยายน 
2557 ในวันราชการ
ระหว่างเวลา  09.00 – 
16.30 น.  ณ  ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลโรงเข้  อ าเภอบ้าน
ลาด  จังหวัดเพชรบุร ี
  
2. ในวันที่ 18 กันยายน 
2557   ระหว่างเวลา   
09.00  -  16.30  น.   
ณ ศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อจัด
จ้างของ อบต. ระดับ
อ าเภอ  (ที่ว่าการอ าเภอ
บ้านลาด  จังหวัด
เพชรบุรี    ช้ัน 2 ) 

 

ในวันที่   25 
กันยายน  2557  
ระหว่างเวลา   

09.00  น.    
เป็นต้นไป   

60  วัน 2  ปี 100.-  บาท 1. ราคากลางของงาน
ก่อสร้างที่ได้ประมาณราคา
กลางไว้  หากปรากฏว่าการ
เสนอราคา ก่อสร้างมีราคา
ที่แตกต่างไปจากราคากลาง
ที่ได้ประกาศไว้ ราคา
ดังกล่าวไม่มีผลผูกพันให้
ต้องปฎิบัติตามราคากลาง
นั้น และผู้เสนอราคาจะต้อง
รับผิดชอบในการถอดแบบ
และค านวณราคากลางจะ
น าราคากลางของทาง
ราชการมาปฏิเสธความ
รับผิดชอบหรือเรียกร้องค่า
ก่อสร้างในภายหลังมิได้ 
2.ผู้ชนะการสอบราคา
จะต้องจัดท าแผนการ
ปฏิบัติงานก่อสร้าง
โครงการดังกล่าว  ให้กับ
องค์การบริหารส่วนต าบล
โรงเข้ 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศสอบราคา  เลขที่  4/2557 
โครงการ ก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2557  ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้   เลขที่ 4/2557  ลงวันที่   30    มกราคม  2557 

โครงก
ารที่ 

ช่ือโครงการ ราคากลาง 
(บาท) 

ก าหนดดู
สถานที่ก่อสร้าง  
พร้อมช้ีแจง
รายละเอียด
เพิ่มเติม 

ก าหนดวันเวลาที่ยื่น
ซอง/รับซองสอบราคา 

ก าหนดวันเวลา
เปิดซองสอบ

ราคา 

ก าหนดเวลา
ก าหนดการ
ก่อสร้าง 

การรับประกัน
ความช ารุด
บกพร่อง 

ราคาค่า
เอกสารสอบ

ราคา 

หมายเหต ุ

5. โครงการก่อสร้างระบบกระจายเสียง
ทางไกลอัตโนมัติชนิดไร้สาย  ทุกหมู่  
ต.โรงเข้  ,ต.ลาดโพธ์ิ,ต.สะพานไกร  
ในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนต าบล
โรงเข้   อ.บ้านลาด  จ.เพชรบุรี ปริมาณ
งาน  แบ่งเป็นภาคส่งสัญญาณ  (ชุดแม่
ข่าย)  พร้อมเสาส่ง  ภาครับสัญญาณ  
(ชุดลูกข่าย) พร้อมเสารับ  รวมมิเตอร์
ไฟฟ้า  เครื่องส่ง UHF  420.200  ก าลัง
ส่งไม่น้อยกว่า  10  วัตต์  ล าโพงฮอร์น   
ก าลังขับไม่น้อยกว่า   120 วัตต์/ดอก  
รายละเอียดอุปกรณ์และคุณลักษณะ
ทางเทคนิค   ตามที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโรงเข้ก าหนด 

160,000.- 17  กุมภาพันธ ์
2557 

เวลา  11.00-
11.30  น. 

1. ตั้งแต่วันที่ 30 
มกราคม   2557  ถึง
วันที่  13      กุมภาพันธ์  
2557  ในวันราชการ
ระหว่างเวลา  09.00 – 
16.00 น.  ณ  ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลโรงเข้  อ าเภอบ้าน
ลาด  จังหวัดเพชรบุร ี
  
2. ในวันที่ 17  
กุมภาพันธ์ 2557  
ระหว่างเวลา  09.00  -  
16.00  น.  ณ  ศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้างของ อบต. 
ระดับอ าเภอ  (ที่ว่าการ
อ าเภอบ้านลาด  จังหวัด
เพชรบุรี    ช้ัน 2  ) 

 

ในวันที่   18 
กุมภาพันธ์ 2557  
ระหว่างเวลา   

09.00  น.    
เป็นต้นไป   

60  วัน 2  ปี 100.-  บาท 1. ราคากลางของงาน
ก่อสร้างที่ได้ประมาณ
ราคากลางไว้  หาก
ปรากฏว่าการเสนอราคา 
ก่อสร้างมีราคาที่แตกต่าง
ไปจากราคากลางที่ได้
ประกาศไว้ ราคาดังกล่าว
ไม่มีผลผูกพันให้ต้อง
ปฎิบัติตามราคากลางนั้น 
และผู้เสนอราคาจะต้อง
รับผิดชอบในการถอด
แบบและค านวณราคา
กลางจะน าราคากลางของ
ทางราชการมาปฏิเสธ
ความรับผิดชอบหรือ
เรียกร้องค่าก่อสร้างใน
ภายหลังมิได้ 

 


