
 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 
เรื่อง   สอบราคาจางเหมาโครงการกอสรางอาคารศูนยบรกิารและถายทอดเทคโนโลยีทางเกษตร   

องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  หมูที่  ๕  ตําบลภูหลวง  
…………………………………………………….……………………………………………….. 

 

องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง   มีความประสงคจะสอบราคาจางเหมา โครงการกอสราง 
อาคารศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีทางเกษตร  องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  ปริมาณงาน   อาคาร  
คสล. ช้ันเดียว  ขนาดกวาง  ๑๐.๕๐  เมตร  ยาว  ๑๒  เมตร  หลังคาโครงเหล็กมุง  metal  sheet  หรือมีพื้นที่
กอสรางไมนอยกวา  ๑๓๖  ตารางเมตร  พื้นที่กอสราง  ณ  องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง   หมูที่   ๕   ตําบล
ภูหลวง   อําเภอปกธงชัย   จังหวัดนครราชสีมา   จํานวน  ๑  หลัง   พรอมปายประชาสัมพันธ   จํานวน  ๑  ปาย  
และปายโครงการตามแบบปายมาตรฐาน   จํานวน  ๑  ปาย   รายละเอียดและแบบแปลนที่ตาม  อบต.กําหนดให 
 

  ราคากลางในการสอบราคาครั้งน้ีเปนเงิน  ๖๕๒,๐๕๔.- บาท (หกแสนหาหมื่นสองพันหาสิบสี่
บาทถวน) 
  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังน้ี 

๑.เปนนิติบุคคลทีม่ีอาชีพรับจางและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจางใน
วงเงินไมนอยกวา  ๓๒๖,๐๒๗- บาท  และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ  หนวยงานตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานเอกชนที่องคการบริหารสวน
ตําบลภูหลวงเช่ือถือ 

๒.ผูที่ประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการและ
ไดแจงเวียนช่ือแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 

๓.ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผู 
เสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิความคุมกันน้ัน 

๔.ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกองคการบริหารสวน
ตําบลภูหลวง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ในการสอบราคาครัง้น้ี 

๕.นิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดง 
บัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

๖.นิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย 
ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government  Procurement  :  e-GP)  ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลาง  ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
  ๗.คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร  เวนแต  การจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน
สามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 
    

ยื่นซองสอบราคา   ในวันท่ี.......๑๐.......กุมภาพันธ  ๒๕๕๘  ระหวางเวลา  ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา   
๑๖.๓๐ น.   ณ   ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อการจางองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับอําเภอ   ที่วาการอําเภอ
ปกธงชัยช้ัน ๑   อําเภอปกธงชัย   จังหวัดนครราชสีมา   และ 
 
            /กําหนด............ 



       
 

-๒- 
 

กําหนดยื่นซองสอบราคา   ในวันท่ี.......๑๑ - ๒๐......กุมภาพันธ   ๒๕๕๘   ระหวางเวลา    
๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา  ๑๖.๓๐ น.   ณ   ฝายพัสดุ   กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  อําเภอปกธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา    

กําหนดเปดซองสอบราคาในวันท่ี.....๒๓......กุมภาพันธ  ๒๕๕๘    ระหวางเวลา  ๐๙.๐๐ น.  
เปนตนไป  ณ   ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อการจางองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับอําเภอ   ที่วาการอําเภอ
ปกธงชัยช้ัน ๑   อําเภอปกธงชัย   จังหวัดนครราชสีมา     
    

 ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ   ๖๐๐.- บาท   ไดที่ฝายพัสดุ  กองคลัง  องคการ
บริหารสวนตําบลภูหลวง   ระหวางวันท่ี.....๑๐ - ๒๐.....กุมภาพันธ   ๒๕๕๘  หรือสอบถามทางโทรศัพท
หมายเลข   ๐๔๔ – ๓๖๐๒๙๑    ในวันและเวลาราชการ  
 

            ประกาศ  ณ   วันที่    ๑๐    กุมภาพันธ   ๒๕๕๘ 
 
 
         
             (นายมนตรี   กรกิ่ง) 
                       นายกองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

        
         

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 

เรื่อง  การเปดเผยรายละเอียดคาใชจาย เก่ียวกับการจัดซือ้จัดจาง ราคากลาง และการคํานวณราคากลาง 

..................................................................... 

อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๐๓/๗แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ 

ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๕๔ องคการบรหิารสวนตําบลภูหลวง จึงขอ 

ประกาศรายละเอียดคาใชจาย เกี่ยวกบัการจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง และการคํานวณราคากลาง  ดังน้ี 

 

๑.ชื่อโครงการ  กอสรางอาคารศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร หมู ๕ 

      หนวยงานเจาของโครงการ  กองชาง  องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 

๒.วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  ๖๕๒,๐๕๔.-บาท (หกแสนหาหมื่นสองพันหาสบิสีบ่าทถวน) 

๓.ลักษณะงาน 

       โดยสังเขป  กอสรางอาคารศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร หมู ๕ แบบ คสล.๑ ช้ัน 

       ขนาดกวาง ๑๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๒ เมตร พรอมปายโครงการ ๑ ปาย ตามแบบที่ อบต.กําหนด 

๔.ราคากลางคํานวณ ณ วันท่ี ๒ กุมภาพันธ  ๒๕๕๘ เปนเงิน ๖๕๒,๐๕๔.-บาท 

๕.บัญชีประมาณราคากลาง 

        ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา(แบบปร.๔) , แบบสรุปคากอสราง(แบบ ปร๕ ก) 

๖.รายชื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง 

        ๖.๑  นายเติมศักด์ิ  ฉาสูงเนิน  ตําแหนง  ผูอํานวยการกองชาง        ประธานกรรมการ 

        ๖.๒  นายสุวิทย     ทับลา      ตําแหนง  นักบริหารงานการเกษตร   กรรมการ 

        ๖.๓  นายวรินทร    ยนจอหอ  ตําแหนง  นักบริหารการศึกษา         กรรมการ 

 

จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่   ๒ กุมภาพันธ  ๒๕๕๘ 

 

 

(นายมนตรี  กรกิง่) 

นายกองคการบรหิารสวนตําบลภูหลวง 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง 
 

๑. ชื่อโครงการ  กอสรางอาคารศูนยบรกิารและถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร หมู ๕ 
หนวยงานเจาของโครงการ  กองชาง องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 

๒. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  ๖๕๒,๐๕๔.- บาท (หกแสนหาหมื่นสองพันหาสบิสี่บาทถวน) 
๓. ลักษณะงาน 

โดยสังเขป  กอสรางอาคารศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร หมู ๕ 
แบบ คสล.๑ ช้ัน ขนาดกวาง ๑๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร พรอมปายโครงการ ๑ ปาย  
ตามแบบที่ อบต.กําหนด 

๔. ราคากลางคํานวณ ณ วันท่ี  ๒  กุมภาพันธ  ๒๕๕๘  เปนเงิน ๖๕๒.๐๕๔.- บาท 
๕.  บัญชีประมาณราคากลาง 

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔), แบบสรุปคากอสราง (แบบ ปร.๕ ก) 
     ๖.  รายชื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง 
 ๖.๑ นายเติมศักด์ิ  ฉาสูงเนิน ตําแหนง  ผูอํานวยการกองชาง  ประธานกรรมการ 
 ๖.๒ นายสุวิทย  ทับลา  ตําแหนง  นักบรหิารงานการเกษตร กรรมการ 
 ๖.๓ นายวรินทร  ยนจอหอ ตําแหนง  นักบรหิารการศึกษา  กรรมการ 
 
 

 
 

แบบ ป.ป.ช.๑ 


