
 

 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  (คร้ังท่ี ๓) 

เร่ือง   สอบราคาจางเหมา โครงการกอสรางศนูยพัฒนาเด็กเล็ก  ขนาดไมเกิน ๕๐ คน 
ตามแบบ สถ.ศพด.๑ แบบไมตอกเสาเข็ม บานหนองกก หมูท่ี ๗ ตําบลภูหลวง 

……………………………………………………………………………….. 
 

องคการบรหิารสวนตําบลภูหลวง   มีความประสงคจะสอบราคาจางเหมา โครงการกอสราง 
ศูนยพัฒนาเด็กเลก็ ตามแบบ  สถ.ศพด.๑  ขนาดไมเกิน ๕๐ คน  แบบไมตอกเข็ม  บานหนองกก  หมูที่  ๗  ตําบล
ภูหลวง  อําเภอปกธงชัย  จังหวัดนครราชสมีา   จํานวน  ๑  หลัง พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน ๑ ปาย
และปายโครงการ จํานวน ๑ ปาย 
 

   ราคางบประมาณในการดําเนินการกอสรางทัง้สิ้น  ๑,๕๒๔,๐๐๐.- บาท (หน่ึงลานหาแสนสอง
หมื่นสีพ่ันบาทถวน) กลางของงานกอสรางในการสอบราคาครั้งน้ีเปนเงินทั้งสิ้น   

 

 ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังน้ี 
๑.เปนผูมีอาชีพรับจางและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจาง ในวงเงินไม 

นอยกวา  ๗๖๒,๐๐๐.- บาท และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ  หนวยงานตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานเอกชนที่หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน
เช่ือถือ 

๒.ผูที่ประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการ 
และไดแจงเวียนช่ือแลว  หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ 

๓.ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผู 
เสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิความคุมกันน้ัน 

๔.ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกองคการบริหาร 
สวนตําบลภูหลวง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรมในการสอบราคาครั้งน้ี 

๕.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

 ๖.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย 
ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government  Procurement  :  e-GP)  ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลาง  ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
 

กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่  ๑๘ – ๒๙  ธันวาคม  เวลา  ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.  ณ  
ฝายพัสดุ กองคลงั  องคการบรหิารสวนตําบลภูหลวง  อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสมีา และย่ืนซองสอบราคา 
ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อการจางองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับอําเภอ    
ที่การอําเภอปกธงชัยช้ัน ๑ อําเภอปกธงชัย จงัหวัดนครราชสีมา  กําหนดเปดเซองสอบราคาในวันที่ ๓๐ ธันวาคม 
๒๕๕๗ ระหวางเวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อการจางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ระดับอําเภอ ที่วาการอําเภอปกธงชัยช้ัน ๑ อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสมีา 

           
          /ผูสนใจ................. 



 
-๒- 

 
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๑,๕๐๐.- บาท ไดที่ฝายพัสดุ   กองคลัง  

องการบรหิารสวนตําบลภูหลวง ระหวางวันที่ ๑๘ – ๒๙  ธันวาคม  ๒๕๕๗  หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข    
๐๔๔ – ๓๖๐๒๙๑ ในวันและเวลาราชการ     
 

             ประกาศ  ณ   วันที่    ๑๘  ธันวาคม   ๒๕๕๗ 
 
 
         
             (นายมนตรี   กรกิ่ง) 
                       นายกองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 
 
 

*******  หมายเหตุ  :  องคการบริหารสวนตําบล ขอสงวนสิทธิวาจะลงนามในสัญญาตอเม่ือ 
ไดรบัอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินแลวเทานั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
        
 

ประกาศองคการบรหิารสวนตําบลภูหลวง 
เรื่อง  การเปดเผยรายละเอียดคาใชจาย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง และการคํานวณราคากลาง 

…………………………………………………………………. 
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๐๓/๗ แหงพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน และ

ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่๒ )พ.ศ.๒๕๕๔ องคการบรหิารสวนตําบลภูหลวง จึงขอ
ประกาศรายละเอียดคาใชจาย เกี่ยวกบัการจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง และการคํานวณราคากลาง ดังน้ี 
         

๑.ชื่อโครงการ  กอสรางศูนยพฒันาเด็กเลก็ ขนาดไมเกิน ๕๐ คน 

   หนวยงานเจาของโครงการ กองชาง องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 

๒.วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  ๑,๕๒๔,๐๐๐.- บาท(หน่ึงลานหาแสนสองหมื่นสี่พันบาทถวน) 

๓.ลักษณะงาน 

  โดยสังเขป กอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไมเกิน ๕๐ คน(ตามแบบ สถ.ศพด.๑) แบบไมตอกเข็ม  

๔.ราคากลางคํานวณ ณ วันท่ี ๑๑  ธันวาคม ๒๕๕๗  เปนเงิน ๑,๗๒๕,๔๕๘.๕๑ บาท 

๕.บัญชีประมาณราคากลาง 

   ๕.๑แบบแสดงรายการปริมาณและราคา(แบบ ปร.๔), แบบสรุปคากอสราง(แบบ ปร.๕ ก) 

๖.รายชื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง 

   ๖.๑  นายเติมศักด์ิ  ฉาสูงเนิน      ตําแหนง  ผูอํานวยการกองชาง       ประธานกรรมการ 

   ๖.๒  จาเอกวัฒนวุฒิ  ขาวจันทร   ตําแหนง  เจาพนักงานปองกันฯ       กรรมการ 

   ๖.๓  นายวรินทร  ยนจอหอ        ตําแหนง  นักบริหารการศึกษา        กรรมการ 

 

 

จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ ณ วันที่  ๑๑  ธันวาคม  ๒๕๕๗ 

 

 

(นายมนตรี  กรกิง่) 

นายกองคการบรหิารสวนตําบลภูหลวง  

 

 



 

 

 

 

 

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง 
 

๑. ชื่อโครงการ  กอสรางศูนยพฒันาเด็กเลก็ ขนาดไมเกิน ๕๐ คน 
หนวยงานเจาของโครงการ  กองชาง องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 

๒. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  ๑,๕๒๔,๐๐๐.- บาท (หน่ึงลานหาแสนสองหมื่นสี่พันบาทถวน) 
๓. ลักษณะงาน 

โดยสังเขป  กอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไมเกิน ๕๐ คน (ตามแบบ สถ.ศพด.๑) แบบไมตอกเสาเข็ม 
๔. ราคากลางคํานวณ ณ วันท่ี  ๑๑  ธันวาคม  ๒๕๕๗  เปนเงิน ๑,๗๒๕,๔๕๘.๕๑ 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 จาเอกวัฒนวุฒิ  ขาวจันทร  ตําแหนง  เจาพนักงานปองกันฯ  กรรมการ 
 ๖.๓ นายวรินทร  ยนจอหอ  ตําแหนง  นักบรหิารการศึกษา  กรรมการ 
 

   

 

แบบ ป.ป.ช.๑ 


