
 
 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลกงรถ 
            เรือ่ง  ตกลงราคาจ้างเหมาโครงการก่อสรา้ง  จ านวน  2  โครงการ

                                         …………………………………………………………………………………. 
            

   ด้วยเทศบาลต าบลกงรถ อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะ
ด าเนินการตกลงราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง  จ านวน  2  โครงการ  ดังน้ี 
 

1. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายจากบ้านนายเขียว – บ้านนางล าพึงง  บ้าน่่าเลออด หม่่ท่ี 
3  ต าบลกงรถ อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา  เพึอ่อก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 111.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ย 0.20 เมตร หรออมีพึอ้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 444 ตารางเมตร
พึร้อมวางท่อ คสล. ขนาด 0.30 เมตร จ านวน 6 ท่อน ป้ายโครงการ 1 ป้าย  จุดเร่ิมต้นโครงการจากถนนคอนกรีต
เดิม  จุดสิ้นสุดโครงการ  บ้านนางล าพึงง  แก้วพึะเนาว์  (รายละเอียดตามแบบท่ีเทศบาลต าบลกงรถก าหนด  แบบ
เลขท่ี ท.กร. 1/2558) 

2. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายจากบ้านนายหมั่น  สมร่าง – บ้านนายมัน  สุขสมัย  
บ้านโคกแค  หม่่ท่ี  7  ต าบลกงรถ  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา  เพึอ่อก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง 6.00 
เมตร ยาว 34.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรออมีพึอ้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 204.00 ตารางเมตร  ป้ายโครงการ 1 
ป้าย (รายละเอียดตามแบบท่ีเทศบาลต าบลกงรถก าหนด  แบบเลขท่ี ท.กร. 7/2558)   
       

  ผ่้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปน้ี     
  ๑.  ผ่้เสนอราคาต้องเป็นผ่้มีอาชีพึรับจ้างงานท่ีประกาศตกลงราคาจ้างดังกล่าว  

๒.  ผ่้เสนอราคาต้องไม่เป็นผ่้ท่ีถ่กระบุชอ่อไว้ในบัญชีรายชอ่อผ่้ท้ิงงานของทางราชการและได้    แจ้งเวียน
ชอ่อแล้ว 

๓.  ผ่้เสนอราคาต้องไม่เป็นผ่้ได้รับเอกสิทธิ์หรออความคุ้มกัน ่ง่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขง้นศาลไทย เว้น
แต่รัฐบาลของผ่้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 

   ๔.  ผ่้เสนอราคาต้องไม่เป็นผ่้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผ่้เสนอราคารายออ่นท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่
เทศบาลต าบลกงรถ ณ วันประกาศตกลงราคาหรออไม่เป็นผ่้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม ในการตกลงราคาจ้างครัง้น้ี 

  เมอ่อพึ้นก าหนดเวลายอ่น่องงานตกลงราคาแล้ว  จะไม่รับ่องเสนอราคา  โดยเด็ดขาด 

  ผ่้สนใจสามารถรับเอกสารและสอบถามรายละเอียดการเสนอราคาได้ท่ี  งานพึัสดุและทะเบียน
ทรัพึย์สิน กองคลังเทศบาลต าบลกงรถ  ในวันท่ี  27   มกราคม – 29  มกราคม ๒๕๕๘    ในวันและเวลาราชการ  
หรออสอบถามทางโทรศัพึท์หมายเลข ๐–๔๔๗๕–๖๕๑๔  

  ก าหนดยอ่นใบเสนอราคาในวันท่ี  1  กุมภาพึันธ์  2558  ต้ังแต่เวลา  10.00 น. ถงงเวลา  10.30  
น. ณ กองคลังเทศบาลต าบลกงรถ  และเปิด่องใบเสนอราคาในวันเดียวกัน  เวลา  10.30 เป็นต้นไป  

  จงงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ   ณ   วันท่ี   27   มกราคม  ๒๕๕9 

                                                                        
                                                                    (นายเฉลิมพึร  หน่แก้ว)  
                                                                  นายกเทศมนตรีต าบลกงรถ   

 



 

 
ตารางแสดงวงเงินรับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

 
1.ชอ่อโครงการ  โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายจากบ้านนายเขียว – บ้านนางล าพึงง บ้าน่่าเลออด หม่่ท่ี 3 

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ   กองช่าง  เทศบาลต าบลกงรถ 
2.วงเงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร        225,000.-  บาท 
3.ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายจากบ้านนายเขียว – บ้านนางล าพึงง บ้าน่่าเลออด 

หม่่ท่ี 3 ต าบลกงรถ  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 
 4.ราคากลางค านวณ ณ วันท่ี   15 มกราคม  2558 เป็นเงิน  223,000.-  บาท 
 5.บัญชีประมาณราคากลาง 
  5.1......ตารางประมาณราคา ตามแบบ ปร.4..... 
  5.2.......สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง ตามแบบ  ปร. 5 .... 
6.รายชอ่อเจ้าหน้าท่ีผ้่ก าหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ทุกคน 
             1.  นางสาวสุมนตรา  ลับโกษา      นักบริหารงานเกษตร              ประธานกรรมการ 
 ๒.  สิบเอกรังสรรค์  หอยสังข์        นักพึัฒนาชุมชน           กรรมการ 
 3.  นายจ าเริญฤทธิ์  เทินกระโทก  นายช่างโยธา                        กรรมการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตารางแสดงวงเงินรับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
 
 
1.ชอ่อโครงการ  โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายจากบ้านนายหมั่น  สมร่าง – บ้านนายมัน  สุขสมัย   

บ้านโคกแค หม่่ท่ี 7 
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ   กองช่าง  เทศบาลต าบลกงรถ 

2.วงเงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร       100,000.-  บาท 
3.ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายจากบ้านนายหมั่น  สมร่าง – บ้านนายมัน  สุขสมัย 
                            บ้านโคกแค  หม่่ท่ี 7  ต าบลกงรถ  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 
 4.ราคากลางค านวณ ณ วันท่ี   15 มกราคม  2558 เป็นเงิน  100,000.-  บาท 
 5.บัญชีประมาณราคากลาง 
  5.1......ตารางประมาณราคา ตามแบบ ปร.4..... 
  5.2.......สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง ตามแบบ  ปร. 5 .... 
6.รายชอ่อเจ้าหน้าท่ีผ้่ก าหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ทุกคน 
             1.  นางกณิศา  จันทร์งาม            รองปลัดเทศบาล                  ประธานกรรมการ 
 ๒.  นายจ าเริญฤทธิ์  เทินกระโทก  นายช่างโยธา           กรรมการ 
 3.  นางสุภาภรณ์  อุ่นประชา  สัตวแพึทย์                          กรรมการ  
 
 
 
 
 
 

       

 
 


