
 
 

      ประกาศองค์การบริหารสว่นต าบลโคราช 
 เรื่อง  สอบราคาจ้างกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู่ท่ี 4 บ้านนาตะโครก 

( สายสี่แยกร้านค้านางทิพย ์ถึงทางรถไฟฉัตรทิพย์รีสอรท์ ) ต าบลโคราช  อ าเภอสูงเนิน  จังหวดันครราชสมีา 
********************************** 

          ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลโคราช  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้าง  จ านวน  1  โครงการ   
ดังต่อไปน้ี   

1. โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บา้นนาตะโครก ( สายสี่แยกรา้นค้านางทิพย์  
ถึงทางรถไฟฉัตรทิพย์รีสอรท์)  ต าบลโคราช  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา มีรายละเอียดโครงการ ดังน้ี 
 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 580 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 3,480 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรอืมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 116 ลูกบาศก์เมตร 
ก่อสร้างตามแบบแปลนท่ี อบต.ก าหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย งบประมาณ  1,984,000 บาท  ราคากลาง 
1,931,000 บาท   

 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 ๑.  เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรบัจ้างงานท่ีสอบราคาจ้างดงักล่าว  

2. ไม่เป็นผู้ท่ีถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ท้ิงงานของทางราชการ รฐัวสิาหกิจ หรือหนว่ยการบริหารราชการส่วน 
ท้องถิ่น ในขณะท่ียื่นซองสอบราคา 
 3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรอืความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏเิสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รฐับาลของผู้ประสงค์ 
จะเสนอราคา  ได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์หรอืความคุ้มกันเช่นวา่นั้น 
 4.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชนร์่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นท่ีเข้าเสนอราคาใหแ้ก่องค์การบริหารสว่น
ต าบลโคราช ณ วันท่ีประกาศสอบราคา หรอืไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการ
สอบราคาจ้างครั้งนี ้
 5.  มีผลงานก่อสรา้งประเภทเดียวกันกับงานท่ีสอบราคาจา้ง   และเป็นผลงานที่เป็นคู่สญัญาโดยตรงกับ 
ส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน    หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มี
ฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถ่ินรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน  ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเชื่อถือ   ในสัญญา
เดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 992,000 บาท 
 6. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาตอ้งเป็นนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไขตามประกาศคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑแ์ละวธิีการจัดท าและแสดงบญัชีรายการรับจ่ายของโครงการที่
บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สญัญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  ดังนี้ 
    6.1 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงรายรับรายจ่าย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
               6.2 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิ เล็กทรอนิกส์  (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิ เล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
                      6.3 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงิน แต่ละครั้งซึ่งมูลค่าไม่
เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  
 

............./ 7. ก าหนดย่ืนซองฯ 
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 7.  ก าหนดยื่นซองสอบราคาตามวันเวลาและสถานท่ีดังตอ่ไปนี้      
                   7.๑  ระหวา่งวันท่ี  12 – 29 กรกฎาคม 2559  .ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.   
ณ  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา 

 7.๒  วันท่ี  1  สิงหาคม  2559  .ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ ศูนย์รวมข้อมลูข่าวสาร 
การซื้อหรอืการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ ณ  ท่ีว่าการอ าเภอสูงเนิน (ชั้น ๒) 
 8.  ก าหนดเปิดซองสอบราคาในวันท่ี    2  สิงหาคม  2559     . เวลา ๑๐.๐๐ น.  เป็นต้นไป 
ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรอืการจ้างขององค์การบริหารสว่นต าบล ระดับอ าเภอ   ณ   ท่ีว่าการอ าเภอสงูเนนิ  
(ชั้น ๒)  จังหวัดนครราชสีมา           

หลักฐานท่ีต้องน ามาในวันซือ้เอกสารสอบราคา มดีังนี ้
1.  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล / ส าเนาใบทะเบียนพาณชิย์ พร้อมรบัรองส าเนาถูกต้อง 

 2.  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 3.  หนงัสือมอบอ านาจติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย (กรณีมอบให้บุคคลอื่นซือ้เอกสารแทน) 
              และส าเนาบัตรประชาชนผู้มอบอ านาจ และผูร้ับมอบอ านาจ พรอ้มรับรองส าเนาถูกต้อง  

 ผู้สนใจติดตอ่ขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500 บาท  ได้ท่ีกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบล
โคราช ระหว่างวันท่ี  12  กรกฎาคม – 1  สิงหาคม  2559  ในวันและเวลาราชการ  ( ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 
16.30 น. )   ดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ของอบต.โคราช  www.koratsao.go.th ,  เวบ็ไซต์ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
www.koratdla.go.th , เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ท่ีหมายเลข 
๐-๔๔๒๔-๙๔๓๒  ในวันและเวลาราชการ 
 
  ประกาศ     ณ    วันที่  12  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

                                                               

( นายสุชาติ  ยาวิศิษฏ์ ) 
นายกองค์การบริหารสว่นต าบลโคราช        
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      ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโคราช 
เรื่อง   การเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางงานก่อสรา้ง 
โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4  บ้านนาตะโครก 

( สายสี่แยกร้านค้านางทิพย ์ถึงทางรถไฟฉัตรทิพย์รีสอรท์ ) 
---------------------------------------- 

 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลโคราช   จะด าเนินการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี  4   บ้านนาตะโครก   ( สายสี่แยกร้านคา้นางทิพย์ ถึงทางรถไฟฉัตรทิพย์รีสอร์ท )  ต าบลโคราช  
อ าเภอสงูเนิน  จังหวัดนครราชสีมา นั้น 
 คณะกรรมการก าหนดราคากลาง   ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลโคราช   ท่ี  131 / 2559   
ลงวันท่ี  4  กรกฎาคม  2559      ได้พิจารณาก าหนดราคากลางโครงการดังกล่าว      และเห็นชอบราคากลาง   
ในวงเงิน 1,931,000 บาท ( หนึ่งล้านเก้าแสนสามหม่ืนหนึ่งพันบาทถ้วน )   ตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณ 
ท่ีได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง  ท่ีแนบมาพร้อมน้ี 
 จึงขอประกาศเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว  ตามคู่มือแนว
ทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการค านวณราคากลางของศูนย์
ก ากับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  ส านักงาน  ป.ป.ช.   

 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 
 
   ประกาศ   ณ  วันท่ี  11 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

                                                           
( นายสุชาติ  ยาวิศิษฏ์ ) 

นายกองค์การบริหารสว่นต าบลโคราช        
 










