
 
 

      ประกาศองค์การบริหารสวนต าบลคราช 

 รืไอง  สอบราคาจຌางครงการกอสรຌาง  จ านวน โ ครงการ 
ึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึ 

          ดຌวยองค์การบริหารสวนต าบลคราช  มีความประสงค์จะสอบราคาจຌางกอสรຌาง  จ านวน  โ  ครงการ   
ดังตอเปนีๅ   

1. ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก หมูทีไ 3 บຌานบสถ์ ิสายลียบทางรถไฟจากสนามกฬีา  
หมู 3  ถึงยกฉตัรทิพย์รีสอร์ท ี  ต าบลคราช  อ าภอสงูนิน  จังหวัดนครราชสีมา มีรายละอียดครงการ ดังนีๅ 
 กอสรຌางถนน คสล. กวຌาง 5 มตร ยาว โเโ มตร หนา เ.แ5 มตร หรือมพีืๅนทีไคอนกรีตเมนຌอยกวา 
แุเแเ ตารางมตร พรຌอมลงเหลทางหินคลุกกวຌางฉลีไยขຌางละ เ.5เ มตร หรือมีปริมาณหนิคลุกเมนຌอยกวา 
ไเ.ไเ ลูกบาศก์มตร กอสรຌางตามบบปลนทีไ อบต.ก าหนด  พรຌอมป้ายครงการ  แ  ป้าย งบประมาณ 
5ไ6ุเเเ  บาท  ราคากลาง  5ใ็ุเเเ  บาท  

2. ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก หมูทีไ 4 บຌานนาตะครก ิสายลียบทางรถไฟ จากยก 
ฉัตรทิพย์รีสอร์ท ถึงบຌานนายนรนิทร์  ฉไ าสูงนิน ี  ต าบลคราช  อ าภอสูงนิน  จังหวัดนครราชสีมา มีรายละอยีด
ครงการ ดังนีๅ 
 กอสรຌางถนน คสล. กวຌาง 6 มตร ยาว โ55 มตร หนา เ.แ5 มตร หรือมพีืๅนทีไคอนกรีตเมนຌอยกวา 
แุ5ใเ ตารางมตร พรຌอมลงเหลทางหินคลุกกวຌางฉลีไยขຌางละ เ.5เ มตร หรือมปีริมาณหินคลุกเมนຌอยกวา 5แ 
ลูกบาศก์มตร กอสรຌางตามบบปลนทีไ อบต.ก าหนด พรຌอมป้ายครงการ แ ป้าย  งบประมาณ ่แ็ุเเเ  บาท  
ราคากลาง  ่เโุเเเ  บาท  

 ผูຌมีสิทธิสนอราคาจะตຌองมีคุณสมบัติดังนีๅ 
 ํ.  ป็นผูຌมีอาชพีรับจຌางงานทีไสอบราคาจຌางดังกลาว   ซึไงมีผลงานกอสรຌางประภทดียวกันกับงานทีไสอบ
ราคาจຌาง  ละป็นผลงานทีไป็นคูสัญญาดยตรงกับสวนราชการหนวยงานตามกฎหมายวาดຌวยระบียบบริหารราชการ
สวนทຌองถิไน    หนวยงานอืไนซึไงมีกฎหมายบัญญัต฿ิหຌมีฐานะป็นราชการบริหารสวนทຌองถิไนรัฐวสิาหกิจ  หรือหนวยงาน
อกชน  ทีไองค์การบริหารสวนต าบลชืไอถือ  ฿นสัญญาดยีวกัน฿นวงงินดังนีๅ 
 ครงการทีไ แ ฿นวงงินเมนຌอยกวา โ็ใุเเเ  บาท 
 ครงการทีไ โ ฿นวงงินเมนຌอยกวา ไเุ่5เเ  บาท  

2. เมป็นผูຌทีไถูกจຌงวียนชืไอป็นผูຌทิๅงงานของทางราชการ รฐัวสิาหกิจ หรือหนวยการบริหารราชการ 
สวนทຌองถิไน ฿นขณะทีไยืไนซองสอบราคา 
 ใ.  เมป็นผูຌเดຌรับอกสิทธิ์หรอืความคุຌมกันซึไงอาจปฏิสธเมยอมขึๅนศาลเทย วຌนตรฐับาลของผูຌประสงค์ 
จะสนอราคา  เดຌมีค าสัไง฿หຌสละสิทธิ์หรอืความคุຌมกันชนวานัๅน 
 4.  เมป็นผูຌมีผลประยชนร์วมกันกับผูຌประสงค์จะสนอราคารายอืไนทีไขຌาสนอราคา฿หຌกองค์การ
บริหารสวนต าบลคราช ณ วนัทีไประกาศสอบราคา หรือเมป็นผูຌกระท าการอันป็นการขัดขวางการขงขันราคาอยาง
ป็นธรรม  ฿นการสอบราคาจຌางครัๅงนีๅ 
 5.  บุคคลหรือนิตบิุคคลทีไจะขຌาป็นคูสัญญาตຌองเมอยู฿นฐานะป็นผูຌเมสดงรายรับรายจาย หรือสดง
บัญชีรายรับรายจายเมถูกตຌองครบถຌวน฿นสาระส าคัญ 
 
 

........../ 6. บุคคลหรอืนิติบุคคลฯ 



 
- โ - 

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

 ก าหนดยืไนซองสอบราคาตามวันวลาละสถานทีไดังตอไปนีๅ      
                 แ.  ระหวางวันทีไ  ใเ สิงหาคม – แโ กันยายน โ55้  .ตัๅงตวลา ์๔.๏์ – ํ๖.๏์ น.   
ณ  กองคลัง  องค์การบริหารสวนต าบลคราช  อ าภอสูงนิน  จังหวัดนครราชสีมา 
 โ.  วันทีไ  13  กันยายน  โ55้  .ตัๅงตวลา ์๔.๏์ – ํ๖.๏์ น.   ณ   ศูนย์รวมขຌอมูลขาวสาร 
การซืๅอหรอืการจຌางขององค์การบริหารสวนต าบลระดับอ าภอ ณ  ทีไวาการอ าภอสูงนิน ิชัๅน ๎ี 

 ก าหนดปิดซองสอบราคา฿นวันทีไ    แไ กันยายน  โ55้     .  วลา ํ์.์์ น.  ปน็ตຌนเป  ณ   
ศูนย์รวมขຌอมูลขาวสารการซืๅอหรอืการจຌางขององค์การบรหิารสวนต าบล ระดับอ าภอ ณ  ทีไวาการอ าภอสูงนิน  
ิชัๅน ๎ี  จังหวัดนครราชสีมา   

 หลักฐานทีไตຌองน ามา฿นวันซืๅออกสารสอบราคา มดีังนีๅ 
1.  ส านาหนังสือรับรองการจดทะบียนนิติบุคคล / ส านา฿บทะบียนพาณชิย์ พรຌอมรบัรองส 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฿จติดตอขอซืๅออกสารสอบราคา฿นราคาชุดละ 5เเ บาท  เดຌทีไกองคลัง องค์การบริหารสวน
ต าบลคราช ระหวางวนัทีไ  ใเ สิงหาคม – แใ กันยายน  โ55้  ฿นวันละวลาราชการ  ิ ตัๅงตวลา เ่.ใเ น. 
ถึงวลา แ6.ใเ น. ี   ดูรายละอียดเดຌทีไวใบเซต์ของอบต.คราช  www.koratsao.go.th ,  วใบเซต์ทຌองถิไนจงัหวดั
นครราชสีมาwww.koratdla.go.th , วใบเซต์กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทาง
ทรศัพท์เดຌทีไหมายลข์-๐๐๎๐-๕๐๏๎  ฿นวันละวลาราชการ 
 
  ประกาศ     ณ    วันทีไ  ใเ  ดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 

                                                                
( 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 3  บຌานบสถ์ 

ิ สายลียบทางรถไฟ จากสนามกฬีา หมู 3 ถึงยกฉัตรทิพย์รีสอร์ท ี 
---------------------------------------- 

 ตามทีไองค์การบริหารสวนต าบลคราช   จะด านินการสอบราคาจຌางครงการกอสรຌางถนนคอนกรีต 
สริมหลใก หมูทีไ ใ บຌานบสถ ์ิ สายลียบทางรถเฟ จากสนามกีฬา หมู ใ ถึงยกฉัตรทิพย์รีสอร์ท ี ต าบลคราช  
อ าภอสงูนิน  จังหวัดนครราชสีมา ฿นวงงินงบประมาณ 5ไ6ุเเเ บาท ิ หຌาสนสีไหมืไนหกพันบาทถຌวน ี นัๅน 
 คณะกรรมการก าหนดราคากลาง   ตามค าสัไงองค์การบริหารสวนต าบลคราช   ทีไ  166 / 2559   
ลงวันทีไ  แ6  สิงหาคม  โ55้      เดຌพิจารณาก าหนดราคากลางครงการดังกลาว      ละหในชอบราคากลาง   
฿นวงงิน 5ใ็ุเเเ บาท ิ หຌาสนสามหมืไนจใดพันบาทถຌวน )  ตามตารางสดงวงงินงบประมาณทีไเดຌรับละ
รายละอียดคา฿ชຌจาย฿นการจຌางกอสรຌาง  ทีไนบมาพรຌอมนีๅ 
 จึงขอประกาศปิดผยราคากลางละการค านวณราคากลางงานกอสรຌางดังกลาว  ตามคูมือนว
ทางการปิดผยรายละอียดคา฿ชຌจายกีไยวกับการจัดซืๅอจัดจຌางราคากลางละการค านวณราคากลางของศูนย์
ก ากับดูลการจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐ  ส านักงาน  ป.ป.ช.   
 

 จึงประกาศมาพืไอทราบดยทัไวกัน 
 

ประกาศ   ณ  วันทีไ  โ5 ดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 

                                               
( นายสุชาติ  ยาวิศิษฏ์ ี 

นายกองคก์ารบริหารสวนต าบลคราช        
 











 

 
 

      ประกาศองค์การบริหารสวนต าบลคราช 

รืไอง   การปิดผยราคากลางละการค านวณราคากลางงานกอสรຌาง 
ครงการกอสรຌางถนนคอนกรีตสริมหลใก หมูทีไ 4  บຌานนาตะครก  

ิ สายลียบทางรถไฟ จากยกฉัตรทิพยร์ีสอร์ท ถึงบຌานนายนรินทร ์ ฉไ าสูงนิน ี 
 ---------------------------------------- 

 ตามทีไองค์การบริหารสวนต าบลคราช  จะด านินการสอบราคาจຌางครงการกอสรຌางถนนคอนกรีต 
สริมหลใก    หมูทีไ  ไ   บຌานนาตะครก    ิ สายลียบทางรถเฟ จากยกฉัตรทิพย์รีสอร์ท   ถึงบຌานนายนรินทร์              
ฉไ าสูงนิน ี ต าบลคราช  อ าภอสูงนิน  จังหวัดนครราชสมีา ฿นวงงินงบประมาณ ่แ็ุเเเ บาท ิ ปดสน
หนึไงหมืไนจใดพันบาทถຌวน ี นัๅน 
 คณะกรรมการก าหนดราคากลาง   ตามค าสัไงองค์การบริหารสวนต าบลคราช   ทีไ  166 / 2559   
ลงวันทีไ  แ6  สิงหาคม  โ55้      เดຌพิจารณาก าหนดราคากลางครงการดังกลาว     ละหในชอบราคากลาง   
฿นวงงิน ่เโุเเเ บาท ิ ปดสนสองพันบาทถຌวน )  ตามตารางสดงวงงินงบประมาณทีไเดຌรับละ
รายละอียดคา฿ชຌจาย฿นการจຌางกอสรຌาง  ทีไนบมาพรຌอมนีๅ 
 จึงขอประกาศปิดผยราคากลางละการค านวณราคากลางงานกอสรຌางดังกลาว  ตามคูมือ 
นวทางการปิดผยรายละอยีดคา฿ชຌจายกีไยวกับการจัดซืๅอจัดจຌางราคากลางละการค านวณราคากลาง 
ของศูนย์ก ากับดูลการจัดซืๅอจัดจຌางภาครฐั  ส านักงาน  ป.ป.ช.   
 

 จึงประกาศมาพืไอทราบดยทัไวกัน 
 

   ประกาศ   ณ  วันทีไ  โ5 ดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 

                                                            
( นายสุชาติ  ยาวิศิษฏ์ ี 

นายกองค์การบริหารสวนต าบลคราช        
 










