
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลขามเฒา
เรื่อง  สอบราคาจางเหมาโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
       บานหนองพลอง หมูที่ 4 – บานถนนหัก หมูที่ 12

  …………………………………..
ดวยองคการบริหารสวนตําบลขามเฒา อําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  มีความ

ประสงคจะสอบราคาจางเหมาโครงการกอสรางในเขตองคการบริหารสวนตําบลขามเฒา ดังนี้
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานหนองพลอง หมูที่ 4 – บาน

ถนนหัก หมูที่ 12 ลักษณะงานที่ทํา  ขนาดผิวจราจรกวาง  6.00  เมตร  ยาว  500.00 เมตร  หนา  
0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไมนอยกวา  3,000.00  ตารางเมตร  พรอมไหลทางหินคลุก 2 
ขาง ๆ ละ 0.00 – 0.25 เมตร  และติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย (รายละเอียดตามรูปแบบอบต.ขามเฒา 
กําหนด)  ราคากลาง 1,430,000.00  บาท  (-หนึ่งลานสี่แสนสามหมื่นบาทถวน-)

ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังนี้
1.  เปนผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่สอบราคาจางและตองไมเปนผูถูกแจง

เวียนชื่อ  ผูทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น  หรือหาม
ติดตอหรือหามเขาเสนอราคากับองคการบริหารสวนตําบล 
                     2. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาล
ไทยเวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น

3. ผูเสนอราคา  ตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อวาเปนคูสัญญาที่ไมไดแสดงบัญชีรายรับ
รายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญตามประกาศคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจาย
ของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2554 

4. ผูเสนอราคา จะตองเปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา  มีผลงานกอสรางประเภท
เดียวกันกับงานที่สอบราคาจางในวงเงินไมนอยกวารอยละ 50 ของโครงการ และเปนผลงานที่เปน
คูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการหนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น 
หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น  หรือรัฐวิสาหกิจ  หรือ
หนวยงานเอกชนที่องคการบริหารสวนตําบลเชื่อถือได

5.  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคา
ใหแกองคการบริหารสวนตําบลขามเฒา  ณ วันประกาศสอบราคา  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการสอบราคาจางครั้งนี้ 

6.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อ
จัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement:e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

7. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา
ไมเกิน 30,000.-บาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได

/กําหนดดูสถานที่......
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กําหนดดูสถานที่  ที่จะทําการกอสราง  ใหผูซื้อเอกสารสอบราคาไปดูสถานที่ดวยตนเอง  
โดยถือวาทราบสถานที่กอสรางตลอดจนอุปสรรคและปญหาตางๆ ดีแลว  เมื่อมีอุปสรรคและปญหาในเวลา
ทํางานจะนํามาอางใหพนความรับผิดชอบมิได

กําหนดยื่นซองใบเสนอราคา ดังนี้
1. ยื่นซองสอบราคาที่  สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลขามเฒา  ในวันที่ 22     

ตุลาคม 2558  ถึงวันที่  4 พฤศจิกายน  2558  ระหวางเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30  น. ในวันและ
เวลาราชการ

2. ยื่นซองสอบราคาที่ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบริหาร
สวนตําบลระดับอําเภอ ที่วาการอําเภอโนนสูง  ในวันที่   5 พฤศจิกายน 2558 ระหวางเวลา  08.30 น.
ถึง 16.30 น.

กําหนดเปดซองสอบราคา ในวันที่  6 พฤศจิกายน 2558  ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสาร
การซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ   ที่วาการอําเภอโนนสูง ตั้งแตเวลา 09.00 น. 
เปนตนไป

ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  500.-บาท ไดที่  ที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบลขามเฒา อําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  ระหวางวันที่ 22  ตุลาคม 2558  ถึงวันที่  
4 พฤศจิกายน  2558 ระหวางเวลา  08.30 น. – 16.30 น. และ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการ
จางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ ที่วาการอําเภอโนนสูง ในวันที่   5 พฤศจิกายน 2558
ระหวางเวลา  08.30 น. – 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข  0 – 4438 - 3571  ในวัน
และเวลาราชการ                   

ประกาศ   ณ   วันที่   22  ตุลาคม   พ.ศ. 2558

         พุม    สวัสดิ์กอนสกุล
(นายพุม    สวัสดิ์กอนสกุล)

นายกองคการบริหารสวนตําบลขามเฒา





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า

เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย

       บ้านหนองพลอง หมู่ที่ 4 – บ้านถนนหัก หมู่ที่ 12

  …………………………………..


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า ดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองพลอง หมู่ที่ 4 – บ้าน

ถนนหัก หมู่ที่ 12 ลักษณะงานที่ทำ  ขนาดผิวจราจรกว้าง  6.00  เมตร  ยาว  500.00 เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า  3,000.00  ตารางเมตร  พร้อมไหล่ทางหินคลุก 2 ข้าง ๆ ละ 0.00 – 0.25 เมตร  และติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามรูปแบบอบต.ขามเฒ่า กำหนด)  ราคากลาง 1,430,000.00  บาท  (-หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน-) 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้



1.  เป็นผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างและต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อ  ผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับองค์การบริหารส่วนตำบล 

                     2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3. ผู้เสนอราคา  ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับ

รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 

4. ผู้เสนอราคา จะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา  มีผลงานก่อสร้างประเภท

เดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของโครงการ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  หรือรัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือได้



5.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า  ณ วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 



6.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ



7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน 30,000.-บาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

/กำหนดดูสถานที่......
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กำหนดดูสถานที่  ที่จะทำการก่อสร้าง  ให้ผู้ซื้อเอกสารสอบราคาไปดูสถานที่ด้วยตนเอง  โดยถือว่าทราบสถานที่ก่อสร้างตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว  เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบมิได้

กำหนดยื่นซองใบเสนอราคา ดังนี้

1. ยื่นซองสอบราคาที่  สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า  ในวันที่  22      

ตุลาคม 2558  ถึงวันที่  4 พฤศจิกายน  2558  ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30  น. ในวันและเวลาราชการ

2. ยื่นซองสอบราคาที่  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอโนนสูง  ในวันที่   5 พฤศจิกายน 2558  ระหว่างเวลา  08.30 น.ถึง 16.30 น. 


กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่  6 พฤศจิกายน 2558  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

การซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ   ที่ว่าการอำเภอโนนสูง ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  500.-บาท ได้ที่  ที่ทำการองค์การ

บริหารส่วนตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  ระหว่างวันที่  22  ตุลาคม 2558  ถึงวันที่  4 พฤศจิกายน  2558 ระหว่างเวลา  08.30 น. – 16.30 น. และ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอโนนสูง ในวันที่   5 พฤศจิกายน 2558 ระหว่างเวลา  08.30 น. – 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0 – 4438 - 3571  ในวันและเวลาราชการ                   

ประกาศ   ณ   วันที่   22  ตุลาคม   พ.ศ. 2558

         พุ่ม    สวัสดิ์ก้อนสกุล

(นายพุ่ม    สวัสดิ์ก้อนสกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า

