
 

 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 

เรื่อง   สอบราคาจางเหมาโครงการขุดลอกสระน้ําบานหนองหวา  หมูที่  ๘  ตําบลภูหลวง  
…………………………………………………….……………………………………………….. 

 

        องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง   มีความประสงคจะสอบราคาจางเหมาโครงการขุดลอกสระนํ้า    
ปริมาณงาน  ขยายพื้นที่สระนํ้าขนาดกวาง  ๒๗.๐๐ เมตร  (ดานที่หน่ึง)  ขนาดกวาง ๒๓.๐๐ เมตร  (ดานที่สอง)  ยาว  
๗๗.๐๐  เมตร  ขุดลึกเฉลี่ย  ๖.๐๐  เมตร  หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา   ๑๐,๘๕๗.๐๐  ลบ.ม.   พรอมคันสระ   
๘.๐๐  เมตร   พื้นที่ดําเนินการบานหนองหวา  หมูที่  ๘  ตําบลภูหลวง   อําเภอปกธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  พรอม 
ปายประชาสัมพันธ   จํานวน  ๑  ปาย  และปายโครงการตามแบบปายมาตรฐาน  จํานวน  ๑  ปาย  รายละเอียดและ 
แบบแปลนที่ตาม  อบต.กําหนดให 
 

       ราคากลางในการกอสรางครั้งน้ี  ๓๗๙,๐๐๐.- บาท  (สามแสนเจ็ดหมื่นเกาพันบาทถวน) 
 

 ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังน้ี 
 

๑.เปนนิติบุคคลทีม่ีอาชีพรบัจางงานทีส่อบราคาจางดังกลาวซึ่งมผีลงานกอสรางประเภทเดียวกัน 
ในวงเงินไมนอยกวา  ๑๘๙,๕๐๐.-  บาท  และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ  หนวยงานตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบบรหิารราชการสวนทองถ่ิน  รัฐวิสาหกจิ  หรอืหนวยงานเอกชนทีอ่งคการบริหารสวนตําบลภูหลวงเช่ือถือ 

๒.ไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือในบัญชีรายช่ือผูทิง้งานของทางราชการและไดแจงเวียนช่ือแลว หรอืไม 
เปนผูที่ไดรบัผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิง้งานตามระเบียบของทางราชการ 

๓.ไมเปนผูมผีลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นทีเ่ขาเสนอราคาใหแกองคการบรหิาร 
สวนตําบลภูหลวง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมใน
การสอบราคาครั้งน้ี 

๔.ไมเปนผูไดรบัเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผู 
เสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิความคุมกันน้ัน 

๕.นิติบุคคลทีจ่ะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบญัชีรายรับรายจายหรือแสดง 
บัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
  ๖.นิติบุคคลทีจ่ะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซือ้จัดจางดวย 
ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government  Procurement  :  e-GP)  ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลาง  ที่เว็บไซตศูนยขอมลูจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
  ๗.คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร  เวนแต  การจายเงินแตละครั้งซึ่งมมีูลคาไมเกินสามหมื่น
บาทคูสญัญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 
 

กําหนดยื่นซองสอบราคา   ในวันท่ี....๒๖.....กุมภาพันธ – ....๘.....  มีนาคม   ๒๕๕๘   ระหวางเวลา    
๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา  ๑๖.๓๐ น.   ณ   ฝายพัสดุ   กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  อําเภอปกธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา    
 

ยื่นซองสอบราคา  ในวันท่ี...๙...มีนาคม  ๒๕๕๘  ระหวางเวลา  ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา  ๑๖.๓๐ น.  ณ 
ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อการจางองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับอําเภอ   ที่วาการอําเภอปกธงชัยช้ัน ๑  อําเภอ 
ปกธงชัย   จังหวัดนครราชสีมา   
                 / กําหนด........... 
 



 
 -๒- 

 

กําหนดเปดซองสอบราคาในวันท่ี...๑๐...มีนาคม  ๒๕๕๘   ระหวางเวลา  ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป  ณ    
ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อการจางองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับอําเภอ   ที่วาการอําเภอปกธงชัยช้ัน ๑   อําเภอ 
ปกธงชัย   จังหวัดนครราชสมีา     
    

  ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ   ๕๐๐.- บาท   ไดที่ฝายพัสดุ  กองคลัง  องคการ
บริหารสวนตําบลภูหลวง   ระหวางวันท่ี....๒๖...กุมภาพันธ  -  .....๙....มีนาคม   ๒๕๕๘  หรือสอบถามทางโทรศัพท
หมายเลข   ๐๔๔ – ๓๖๐๒๙๑    ในวันและเวลาราชการ  
 

  กําหนดดูสถานที่กอสรางและรับฟงคําช้ีแจงรายละเอียดในวันท่ี...๖...มีนาคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 
ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง / จุดกอสราง   หากผูซื้อหรือผูขอรับแบบและรายการไมไดมาในวันเวลา
ดังกลาว  ใหถือวาผูซื้อหรือผูขอรับแบบรายการไดทราบสถานที่  ตลอดจนอุปสรรคและปญหาตาง ๆ ดีแลว  เมื่อมีอุปสรรค
และปญหาในเวลาทํางาน  จะนํามาอางใหพนความผิดตอองคการบริหารสวนตําบลภูหลวงไมได   
 

            ประกาศ  ณ   วันที่   ๒๖   กุมภาพันธ   ๒๕๕๘ 
 
 
         
             (นายมนตรี   กรกิ่ง) 
                       นายกองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
        
 

ประกาศองคการบรหิารสวนตําบลภูหลวง 
เรื่อง  การเปดเผยรายละเอียดคาใชจาย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง และการคํานวณราคากลาง 

…………………………………………………………………. 
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๐๓/๗ แหงพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน และปราบปรามการ

ทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม(ฉบบัที่๒ )พ.ศ.๒๕๕๔ องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง จึงขอประกาศรายละเอียด
คาใชจาย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง และการคํานวณราคากลาง ดังน้ี 
         

๑.ชื่อโครงการ  ขุดลอกสระนํ้าบานหนองหวา หมู ๘ 

  หนวยงานเจาของโครงการ กองชาง องคการบรหิารสวนตําบลภูหลวง 

๒.วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  ๓๗๙,๐๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นเกาพันบาทถวน) 

๓.ลักษณะงาน   

   โดยสังเขป ขยายพื้นที่สระนํ้าขนาดกวาง ๒๗.๐๐ เมตร(ดานที่หน่ึง) ขนาดกวาง ๒๓.๐๐ เมตร(ดานที่สอง) 

   ยาว ๗๗.๐๐ เมตร ขุดลึกเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา ๑๐,๘๕๗.๐๐ ลบ.ม. 

๔.ราคากลางคํานวณ ณ วันท่ี  ๒๓ กุมภาพันธ  ๒๕๕๘  เปนเงิน  ๓๗๙,๐๐๐.- 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  นักบริหารงานการเกษตร   กรรมการ 
   ๖.๓  นายวรินทร  ยนจอหอ       ตําแหนง  นักบริหารการศึกษา         กรรมการ 

 

 

จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ ณ วันที่  ๒๓  กุมภาพันธ  ๒๕๕๘ 

 

 

(นายมนตรี  กรกิง่) 
        นายกองคการบรหิารสวนตําบลภูหลวง 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง 
 

๑. ชื่อโครงการ  ขุดลอกสระนํ้าบานหนองหวา  หมู ๘ 
หนวยงานเจาของโครงการ  กองชาง องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 

๒. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  ๓๗๙,๐๐๐.- บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นเกาพันบาทถวน) 
๓. ลักษณะงาน 

โดยสังเขป  ขยายพื้นที่สระนํ้าขนาดกวาง ๒๗.๐๐ เมตร(ดานที่ หน่ึง) ขนาดกวาง ๒๓.๐๐ เมตร 
(ดานที่ สอง) ยาว ๗๗.๐๐ เมตร ขุดลึกเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร   หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา ๑๐,๘๕๗.๐๐ ลบ.ม. 

๔. ราคากลางคํานวณ ณ วันท่ี  ๒๓  กุมภาพันธ  ๒๕๕๘  เปนเงิน ๓๗๙,๐๐๐.- 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 


