
 
 

      ประกาศองค์การบริหารสวนต าบลคราช 

 รืไอง  สอบราคาจຌางครงการกอสรຌาง จ านวน โ ครงการ 

ต าบลคราช  อ าภอสูงนิน  จังหวัดนครราชสีมา 

ึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึ 

          ดຌวยองค์การบริหารสวนต าบลคราช  มีความประสงค์จะสอบราคาจຌางกอสรຌาง  จ านวน  โ  ครงการ   
ดังตอเปนีๅ   

1. ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก  หมูทีไ โ  บຌานวังวน  ิสายสะพานคอนกรีตสริมหลใก  
ลียบล าตะคอง หมูทีไ โ บຌานวังวน ถึงสะพานคอนกรีตสริมหลใก หมูทีไ 6 บຌานหัวนา ิวัดสันติกาวาสี ี  

กอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก  ดยสริมดินบดทับนน  มีปริมาณดินถมเมนຌอยกวา  โเใ.็แ  
ลูกบาศก์มตร ขนาดผิวจราจรกวຌาง ไ.เเ มตร  หนา เ.แ5  มตร  ระยะทางทัๅงสิๅน ใ55 มตร หรือมีพืๅนทีไเมนຌอย
กวา แุไโเ ตารางมตร  รายละอียดตามบบทีไ อบต.คราช ก าหนด พรຌอมป้ายครงการ แ ป้าย  ดยก าหนด฿หຌ
ด านินงานลຌวสรใจภาย฿น  ใเ  วัน งบประมาณ  ็ใใุเเเ บาท  ราคากลาง  ็ใ5ุเเเ บาท   

2. ครงการกอสรຌางทอระบายน  าคอนกรีตสริมหลใกพรຌอมบอพักคอนกรีตสริมหลใก หมูทีไ ็  
บຌานกกกอก 
 วางทอคอนกรีตสริมหลใก  จ านวน  ใ้6 ทอน ละบอพักคอนกรีตสริมหลใก  จ านวน  โโ บอ  ละ 
ประตูระบายนๅ า ปิด-ปิด ใ ชุด ระยะทางรวม ไแ่ มตร รายละอียดตามบบทีไ อบต.คราช ก าหนด พรຌอมป้าย
ครงการ แ ป้าย  ดยก าหนด฿หຌด านินงานลຌวสรใจภาย฿น  6เ  วัน งบประมาณ  ่โใุเเเ บาท  ราคากลาง
่โเุเเเ บาท   

 ผูຌมีสิทธิสนอราคาจะตຌองมีคุณสมบัติดังนี  
 ํ.  ป็นผูຌมีอาชีพรับจຌางงานทีไสอบราคาจຌางดังกลาว   ซึไงมีผลงานกอสรຌางประภทดียวกันกับงานทีไสอบ
ราคาจຌาง  ละป็นผลงานทีไป็นคูสัญญาดยตรงกับสวนราชการหนวยงานตามกฎหมายวาดຌวยระบียบบริหารราชการ
สวนทຌองถิไน    หนวยงานอืไนซึไงมีกฎหมายบัญญัติ฿หຌมีฐานะป็นราชการบริหารสวนทຌองถิไนรัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงาน
อกชน  ทีไองค์การบริหารสวนต าบลชืไอถือ  ฿นสัญญาดียวกัน฿นวงงินดังนีๅ 
 ครงการทีไ แ ฿นวงงินเมนຌอยกวา ใ66ุ5เเ  บาท 
 ครงการทีไ โ ฿นวงงินเมนຌอยกวา ไแแุ5เเ  บาท  

2. เมป็นผูຌทีไถูกจຌงวียนชืไอป็นผูຌทิๅงงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยการบริหารราชการ 
สวนทຌองถิไน ฿นขณะทีไยืไนซองสอบราคา 
 ใ.  เมป็นผูຌเดຌรับอกสิทธิ์หรือความคุຌมกันซึไงอาจปฏิสธเมยอมขึๅนศาลเทย วຌนตรัฐบาลของผูຌประสงค์ 
จะสนอราคา  เดຌมีค าสัไง฿หຌสละสิทธิ์หรือความคุຌมกันชนวานัๅน 
 4.  เมป็นผูຌมีผลประยชน์รวมกันกับผูຌประสงค์จะสนอราคารายอืไนทีไขຌาสนอราคา฿หຌกองค์การ
บริหารสวนต าบลคราช ณ วนัทีไประกาศสอบราคา หรือเมป็นผูຌกระท าการอันป็นการขัดขวางการขงขันราคาอยาง
ป็นธรรม  ฿นการสอบราคาจຌางครัๅงนีๅ 
 5.  บุคคลหรือนิติบุคคลทีไจะขຌาป็นคูสัญญาตຌองเมอยู฿นฐานะป็นผูຌเมสดงรายรับรายจาย หรือสดง
บัญชีรายรับรายจายเมถูกตຌองครบถຌวน฿นสาระส าคัญ 
 
 

........../ 6. บุคคลหรือนิติบุคคลฯ 
 



 
- โ - 

 
  6.  บุคคลหรือนิติบุคคลทีไจะขຌาป็นคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึไงเดຌด านินการจัดซืๅอจัดจຌางดຌวยระบบ
อิลใกทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ตຌองลงทะบียน฿นระบบอิลใกทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางทีไ
วใบเซต์ศูนย์ขຌอมูลจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐ 
             ็.  คูสัญญาตຌองรับละจายงินผานบัญชีธนาคาร วຌนตการรับจายงิน ตละครัๅงซึไงมูลคาเมกินสาม
หมืไนบาทคูสัญญาอาจรับจายป็นงินสดกใเดຌ  
 

 ก าหนดยืไนซองสอบราคาตามวันวลาละสถานทีไดังตอเปนี       
                 แ.  ระหวางวันทีไ  แ6 – โ้  พฤษภาคม  โ56เ  .ตัๅงตวลา ์๔.๏์ – ํ๖.๏์ น.   
ณ  กองคลัง  องค์การบริหารสวนต าบลคราช  อ าภอสูงนิน  จังหวัดนครราชสีมา 
 โ.  วันทีไ  ใเ  พฤษภาคม  โ56เ  .ตัๅงตวลา ์๔.๏์ – ํ๖.๏์ น.   ณ   ศูนย์รวมขຌอมูลขาวสาร 
การซืๅอหรือการจຌางขององค์การบริหารสวนต าบลระดับอ าภอ ณ  ทีไวาการอ าภอสูงนิน ิชัๅน ๎ี 

 ก าหนดปิดซองสอบราคา฿นวันทีไ    ใแ  พฤษภาคม  โ56เ     .  วลา ํ์.์์ น.  ป็นตຌนเป  ณ   
ศูนย์รวมขຌอมูลขาวสารการซืๅอหรือการจຌางขององค์การบริหารสวนต าบล ระดับอ าภอ ณ  ทีไวาการอ าภอสูงนิน  
ิชัๅน ๎ี  จังหวัดนครราชสีมา   

 หลักฐานทีไตຌองน ามา฿นวันซื ออกสารสอบราคา มีดังนี  
1.  ส านาหนังสือรับรองการจดทะบียนนิติบุคคล / ส านา฿บทะบียนพาณิชย์ พรຌอมรับรองส านาถูกตຌอง 

 โ.  ส านา฿บทะบียนภาษีมูลคาพิไม  พรຌอมรับรองส านาถูกตຌอง 
 ใ.  หนังสือมอบอ านาจติดอากรสตมป์ตามกฎหมาย ิกรณีมอบ฿หຌบุคคลอืไนซืๅออกสารทนี 
              ละส านาบัตรประชาชนผูຌมอบอ านาจ ละผูຌรับมอบอ านาจ พรຌอมรับรองส านาถูกตຌอง 
 4.  กรณีบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลทีไมิ฿ชนิติบุคคล น าส านาบัตรประจ าตัวประชาชน / ส านาขຌอตกลง 
              ทีไสดงถึงการขຌาป็นหุຌนสวน ิถຌามีี พรຌอมรับรองส านาถูกตຌอง 
  5.  บบสดงการลงทะบียน฿นระบบ e-GP  

 ผูຌสน฿จติดตอขอซื ออกสารสอบราคา฿นราคาชุดละ 5เเ บาท  เดຌทีไกองคลัง องค์การบริหารสวน
ต าบลคราช ระหวางวันทีไ แ6 – ใเ  พฤษภาคม  โ56เ  ฿นวันละวลาราชการ  ิ ตัๅงตวลา เ่.ใเ น. ถึงวลา 
แ6.ใเ น. ี   ดูรายละอียดเดຌทีไวใบเซต์ของอบต.คราช  www.koratsao.go.th ,  วใบเซต์ทຌองถิไนจังหวัด
นครราชสีมาwww.koratdla.go.th , วใบเซต์กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทาง
ทรศัพท์เดຌทีไหมายลข์-๐๐๎๐-๕๐๏๎  ฿นวันละวลาราชการ 
 
  ประกาศ   ณ  วันทีไ  แ6  ดอืน พฤษภาคม  พ.ศ. 2560 

                                                                     
( นายสุชาติ  ยาวิศิษฏ์ ี 

นายกองค์การบริหารสวนต าบลคราช        
 

http://www.koratsao.go.th/
http://www.koratdla.go.th/
http://www.gprocurement.go.th/


 
 

 
 

      ประกาศองค์การบริหารสวนต าบลคราช 

รืไอง   การปิดผยราคากลางละการค านวณราคากลางงานกอสรຌาง 

ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก  หมูทีไ โ  บຌานวังวน 

ิสายสะพานคอนกรีตสริมหลใก ลียบล าตะคอง หมูทีไ โ บຌานวังวน ถึงสะพานคอนกรีตสริมหลใก หมูทีไ 6 
บຌานหัวนา ิวัดสันติกาวาสี ี  

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

 ตามทีไองค์การบริหารสวนต าบลคราช จะด านินการจัดจຌางครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริม
หลใก  หมูทีไ โ  บຌานวังวน  ิสายสะพานคอนกรีตสริมหลใก ลียบล าตะคอง หมูทีไ โ บຌานวังวน ถึงสะพาน
คอนกรีตสริมหลใก หมูทีไ 6 บຌานหัวนา ิวัดสันติกาวาสี ี  ต าบลคราช  อ าภอสูงนิน  จังหวัดนครราชสีมา นัๅน 
 

 คณะกรรมการก าหนดราคากลาง   ตามค าสัไงองค์การบริหารสวนต าบลคราช   ทีไ  แเ้ / 2560   
ลงวันทีไ  5 พฤษภาคม โ56เ  เดຌพิจารณาก าหนดราคากลางครงการดังกลาว ละหในชอบราคากลาง  ฿นวงงิน 
็ใ5ุเเเ บาท ิ จใดสนสามหมืไนหຌาพันบาทถຌวน )   ตามตารางสดงวงงินงบประมาณทีไเดຌรับละรายละอียด
คา฿ชຌจาย฿นการจຌางกอสรຌาง  ทีไนบมาพรຌอมนีๅ 
 

 จึงขอประกาศปิดผยราคากลางละการค านวณราคากลางงานกอสรຌางดังกลาว ตามคูมือนวทาง 
การปิดผยรายละอียดคา฿ชຌจายกีไยวกับการจัดซืๅอจัดจຌางราคากลางละการค านวณราคากลางของศูนย์ก ากับ
ดูลการจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐ  ส านักงาน  ป.ป.ช.   
 

 จึงประกาศมาพืไอทราบดยทัไวกัน 
 
   ประกาศ   ณ  วันทีไ  แ5  ดอืน พฤษภาคม  พ.ศ. 2560 

                                                                 
( นายสุชาติ  ยาวิศิษฏ์ ี 

นายกองค์การบริหารสวนต าบลคราช        
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      ประกาศองค์การบริหารสวนต าบลคราช 

รืไอง   การปิดผยราคากลางละการค านวณราคากลางงานกอสรຌาง 
ครงการกอสรຌางทอระบายน  าคอนกรีตสริมหลใกพรຌอมบอพักคอนกรีตสริมหลใก หมู ็ บຌานกกกอก 

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

 ตามทีไองค์การบริหารสวนต าบลคราช จะด านินการจัดจຌางครงการกอสรຌางทอระบายน  าคอนกรีต
สริมหลใกพรຌอมบอพักคอนกรีตสริมหลใก หมู ็ บຌานกกกอก  ต าบลคราช  อ าภอสูงนิน  จังหวัดนครราชสีมา 
นั น 
 

 คณะกรรมการก าหนดราคากลาง   ตามค าสัไงองค์การบริหารสวนต าบลคราช   ทีไ  แเ9 / 2560   
ลงวันทีไ  5 พฤษภาคม โ56เ  เดຌพิจารณาก าหนดราคากลางครงการดังกลาว ละหในชอบราคากลาง  ฿นวงงิน 
่โเุเเเ บาท ิ ปดสนสองหมืไนบาทถຌวน )   ตามตารางสดงวงงินงบประมาณทีไเดຌรับละรายละอียด
คา฿ชຌจาย฿นการจຌางกอสรຌาง  ทีไนบมาพรຌอมนี  
 

 จึงขอประกาศปิดผยราคากลางละการค านวณราคากลางงานกอสรຌางดังกลาว ตามคูมือนวทาง 
การปิดผยรายละอียดคา฿ชຌจายกีไยวกับการจัดซื อจัดจຌางราคากลางละการค านวณราคากลางของศูนย์ก ากับ
ดูลการจัดซื อจัดจຌางภาครัฐ  ส านักงาน  ป.ป.ช.   
 

 จึงประกาศมาพืไอทราบดยทัไวกัน 
 
   ประกาศ   ณ  วันทีไ  แ5  ดอืน พฤษภาคม  พ.ศ. 2560 

                                                                  
( นายสุชาติ  ยาวิศิษฏ์ ี 

นายกองค์การบริหารสวนต าบลคราช        
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