
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลกงรถ 
            เร่ือง  ตกลงราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง  จ านวน  2  โครงการ

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

  ด้วยเทศบาลต าบลกงรถ อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะด าเนินการ
ตกลงราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง  จ านวน  2  โครงการ  ดังนี้ 
 

   1.  โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายจากบ้านนางเหวา  จิตรดี – บ้านนางไปล่  หาญกล้า    
หมู่ท่ี  9   ต าบลกงรถ อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา   เพื่อก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
112.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉล่ีย 0.50 เมตร หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
448.00 ตารางเมตร  พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด 0.40 เมตร จ านวน 6 ท่อน ป้ายโครงการ 1 ป้าย  
จุดเริ่มต้นโครงการ  จากบ้านนางบัว  เนืองนา  จุดส้ินสุดโครงการ  ถนนคอนกรีตหมู่ 9(เดิม )  (รายละเอียด
ตามแบบท่ีเทศบาลต าบลกงรถก าหนด  แบบเลขท่ี ท.กร. 8/2558) 

2.  โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายจากบ้านนางอริยา  วิเศษดี  บ้านนายทองออน  โพธิ์
เกตุ  บ้านหนองซ า   หมู่ท่ี  8  ต าบลกงรถ  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อก่อสร้างถนน คสล.  
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉล่ีย 0.30 เมตร  หรือมี
พื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  500.00  ตารางเมตร  ป้ายโครงการ 1 ป้าย  จุดเริ่มต้นโครงการ  จากบ้านนางอริ
ยา  วิเศษดี  จุดส้ินสุดโครงการบ้านนายทองออน  โพธิ์เกตุ  (รายละเอียดตามแบบท่ีเทศบาลต าบลกงรถ
ก าหนด  แบบเลขท่ี ท.กร. 2/2558)        

      

  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้     
  ๑.  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกาศตกลงราคาจ้างดังกล่าว  

๒.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้         
แจ้งเวียนช่ือแล้ว 

๓.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าส่ังให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

   ๔.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นท่ีเข้าเสนอราคา
ให้แก่เทศบาลต าบลกงรถ ณ วันประกาศตกลงราคาหรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม ในการตกลงราคาจ้างครั้งนี้ 

  เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองงานตกลงราคาแล้ว  จะไม่รับซองเสนอราคา  โดยเด็ดขาด 

  ผู้สนใจสามารถรับเอกสารและสอบถามรายละเอียดการเสนอราคาได้ท่ี  งานพัสดุและ
ทะเบียนทรัพย์สิน กองคลังเทศบาลต าบลกงรถ  ในวันท่ี  27   มกราคม – 29  มกราคม ๒๕๕๘    ในวันและ
เวลาราชการ  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐–๔๔๗๕–๖๕๑๔  

  ก าหนดยื่นใบเสนอราคาในวันท่ี  1  กุมภาพันธ์  2558  ต้ังแต่เวลา  10.30 น. ถึงเวลา  
11.00  น. ณ กองคลังเทศบาลต าบลกงรถ  และเปิดซองใบเสนอราคาในวันเดียวกัน  เวลา  11.00 เป็นต้น
ไป  

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน      
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ประกาศ   ณ   วันท่ี   27   มกราคม  ๒๕๕9 

     

                                                                     
                                                                    (นายเฉลิมพร  หนูแก้ว)  
                                                                  นายกเทศมนตรีต าบลกงรถ   
 
 

           ตารางแสดงวงเงินรับงบประมาณทีไ่ด้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
 
1.ช่ือโครงการ    โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายจากบ้านนางเหวา  จิตรดี – บ้านนางไปล่  หาญกล้า หมู่ 9   

หน่วยงานเจ้าของโครงการ   กองช่าง  เทศบาลต าบลกงรถ 
2.วงเงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร        232,000.-  บาท 
3.ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายจากบ้านนางเหวา  จิตรดี – บ้านนางไปล่  
หาญกล้า  

หมู่ 9  ต าบลกงรถ  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 
 4.ราคากลางค านวณ ณ วันท่ี  08/01/2559   เป็นเงิน  231,000.-  บาท 
 5.บัญชีประมาณราคากลาง 
 5.1......ตารางประมาณราคา ตามแบบ ปร.4..... 
 5.2.......สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง ตามแบบ  ปร. 5 .... 
6.รายช่ือเจ้าหน้าท่ีผู้ก าหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ทุกคน 
             1.  นายสันติสุข  หมั่นอุตส่าห์         นักบริหารการศึกษา               ประธานกรรมการ 
 ๒.  นายวุฒินันท์  จันทร์เขียว          จนท.วิเคราะห์นโยบายฯ          กรรมการ 
 3.  นายจ าเริญฤทธิ์  เทินกระโทก     นายช่างโยธา                        กรรมการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              



 

                งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
 
1.ช่ือโครงการ    โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายจากบ้านนางเหวา  จิตรดี – บ้านนางไปล่  หาญกล้า หมู่ 9   

หน่วยงานเจ้าของโครงการ   กองช่าง  เทศบาลต าบลกงรถ 
2.วงเงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร        250,000.-  บาท 
3.ลักษณะงานโดยสังเขป     โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายจากบ้านนางเหวา  จิตรดี 

     – บ้านนางไปล่  หาญกล้า หมู่ 9  ต าบลกงรถ  อ าเภอห้วยแถลง   
    จังหวัดนครราชสีมา 

 4.ราคากลางค านวณ ณ วันท่ี  08/01/2559   เป็นเงิน  249,000.-  บาท 
 5.บัญชีประมาณราคากลาง 
 5.1......ตารางประมาณราคา ตามแบบ ปร.4..... 
 5.2.......สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง ตามแบบ  ปร. 5 .... 
6.รายช่ือเจ้าหน้าท่ีผู้ก าหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ทุกคน 
             1.  นายนฤบล  มณีเนตร         นักบริหารงานสาธารณสุข                ประธานกรรมการ 
 ๒.  นายจ าเริญฤทธิ์  เทินกระโทก   นายช่างโยธา             กรรมการ 
 3.  นางสาวสุภาภรณ์ อุ่นประชา     สัตวแพทย์                         กรรมการ
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


