
 
 
 
                                             ประกาศเทศบาลต าบลกงรถ 
        เร่ือง  สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในพืน้ที่บ้านซ่าเลือด   
                     หมู่ที่  ๓ (๓ ช่วง)  ต าบลกงรถ   อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา   

    …………………………………………………………………………………. 
        ด้วยเทศบาลต าบลกงรถ อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะด าเนินการ
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.  จ านวน  ๑  โครงการ   รายละเอียดโครงการมีดังนี้ 
 

                  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในพื้นท่ีบ้านซ่าเลือด  หมู่ท่ี  ๓ (๓ ช่วง)  ต าบลกง
รถ  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา เพื่อด าเนินการก่อสร้างถนน คสล. 

                  ช่วงท่ี 1  กว้าง  ๔.00  เมตร ยาว ๑๒๒.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร หรือมีพื้นท่ีคอนกรีต
รวมไม่น้อยกว่า ๔๘๘.00 ตารางเมตร   

                  ช่วงท่ี 2  กว้าง  ๔.00  เมตร  ยาว  ๗๗.๐0  เมตร  หนา  0.15  เมตร หรือมีพื้นท่ีคอนกรีต
รวมไม่น้อยกว่า  ๓๐๘  ตารางเมตร   (ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลกงรถก าหนด)  

                  ช่วงท่ี ๓  กว้าง  ๕.00  เมตร  ยาว  ๔๕.๐0  เมตร  หนา  0.15  เมตร หรือมีพื้นท่ีคอนกรีต
รวมไม่น้อยกว่า  ๒๒๕.๐๐ ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ  ๑  ป้าย  (ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลกงรถ
ก าหนด)  

                         ราคางบประมาณ  ๕๑๔,๐๐๐.-บาท (-ห้าแสนหนึ่งหมื่นส่ีพันบาทถ้วน-)   

                     ราคากลาง         ๕๑๔,000.-บาท (-ห้าแสนหนึ่งหมื่นส่ีพันบาทถ้วน-)   
           

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้     
       ๑.  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีสอบราคาจ้างดังกล่าว  

๒.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้         
แจ้งเวียนช่ือแล้ว 

๓.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าส่ังให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

   ๔.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นท่ีเข้าเสนอราคา
ให้แก่เทศบาลต าบลกงรถ ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 

  5.  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

 



        6.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา และมีผลงานก่อสร้าง
ประเภทเดียวกันกับงานท่ีสอบราคาจ้างดังกล่าว    ในวงเงินไมน่้อยกว่า  ๒๕๗,000.- บาท    และเป็นผลงาน
ท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรง  กับส่วนทางราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนท่ีหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเช่ือถือ 

  ก าหนดดูสถานท่ีก่อสร้าง  ในวันท่ี  ๒๒  มิถุนายน  2559  ระหว่างเวลา  10.00 น. ถึง
เวลา 12.00 น. ณ ส านักงานเทศบาลต าบลกงรถ  และก าหนดรับฟังช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติม  ในวันท่ี  ๒๒  
มิถุนายน  2559  เวลา  13.00 น. เป็นต้นไป 

    ก าหนดซื้อซองสอบราคา  ระหว่างวันท่ี  1๐  มิถุนายน  ๒๕๕9 ถึง วันท่ี 2๔ มิถุนายน 
2559   ณ     ส านักงานเทศบาลต าบลกงรถ  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา     

   ก าหนดซื้อซองสอบราคา  ในวันท่ี  ๑๖  มิถุนายน  2559  ณ  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัด
จ้างอ าเภอห้วยแถลง    (ท่ีว่าการอ าเภอห้วยแถลง)   จังหวัดนครราชสีมา  

  ก าหนดยื่นซองสอบราคา  ในวันท่ี ๒๗  มิถุนายน  2559 ต้ังแต่เวลา  09.30 น. ถึง  เวลา  
๑๑.๐๐  น.  ส านักงานเทศบาลต าบลกงรถ  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา     

     ก าหนดเปิดซองสอบราคาจ้าง  ในวันท่ี ๒๘  มิถุนายน  2559 ต้ังแต่เวลา  09.30 น. เป็น
ต้นไป    ณ  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างอ าเภอห้วยแถลง    (ท่ีว่าการอ าเภอห้วยแถลง)   จังหวัด
นครราชสีมา   

   ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาละ  ๓00.-บาท  (-สามร้อยบาทถ้วน-)   และน า
ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจ ากัด  กรณีมอบอ านาจให้ยื่นหนังสือมอบอ านาจพร้อม
หลักฐาน  กรณีบุคคลธรรมดา  น าส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและทะเบียนบ้านพร้อมรับรองส าเนา  แสดง
ต่อเจ้าหน้าท่ีขายแบบรูปรายการ  ได้ท่ีกองคลัง  เทศบาลต าบลกงรถ  ระหว่างวันท่ี  1๐  มิถุนายน  ๒๕๕9 ถึง 
วันท่ี          ๒๔  มิถุนายน 2559   ณ     ส านักงานเทศบาลต าบลกงรถ  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัด
นครราชสีมา หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   ๐–๔๔๗๕–๖๕๑๔  หรือ www.kongrod.go.th 
,www.gprocurement.go.th  ในวันและเวลาราชการ  

  ท้ังนี้ต้ังแต่วันท่ี  1๐  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 255๙                                                   

              ประกาศ   ณ   วันท่ี   1๐    มิถุนายน  ๒๕๕9 

                                                                                

                                                                    (นายเฉลิมพร  หนูแก้ว)  
                                                                  นายกเทศมนตรีต าบลกงรถ  

 

http://www.kongrod.go.th/


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) 
ในงานจัดซ้ือจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

 
 
1.  ช่ือโครงการ    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรอมเหล็กในพื้นท่ีบ้านซ่าเลือด หมู่ท่ี 3 (3 ช่วง) 
                        ต าบลกงรถ  อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา                                                            
. 
2.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  514,000   บาท   (-ห้าแสนหนึ่งหมื่นส่ีพันบาทถ้วน-)                                        
. 
3.  วันที่ก าหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)   27 พฤษภาคม   2559                                    .. 
 
4.  แหล่งที่มาของราคากลาง 
                   ใช้ราคากลางพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา   จังหวัดบุรีรัมย์ เดือน เมษายน  2559  
         และราคาเฉล่ียตาม   ท้องตลาดในพื้นท่ี                          . 
        
5.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง ทุกคน) 
 

5.1 นางกณิศา  จันทร์งาม           รองปลัดเทศบาลต าบลกงรถ ประธานกรรมการ 
5.2 สิบเอกรังสรรค์  หอยสังข์        นักพัฒนาชุมชน                กรรมการ 
5.3 นายจ าเริญฤทธิ์  เทินกระโทก   นายช่างโยธา                    กรรมการ 

 
 
 
 
 
 







 
 
 
 
 

 


