
                                                  
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลา 
เรื่อง  ประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (ครั้งที่ 2) 

โครงการปรับปรุงผิวจราจรจาก คสล. เป็นผิวถนนลาดยาง Asphaltic   
หมู่ที่ 8  บ้านหนองตาคง  ต.หนองบัวศาลา  อ.เมืองนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา (ครั้งที่ 2) 

************** 
 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลา  มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์  
  1. โครงการปรับปรุงผิวจราจรจากคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวถนนลาดยาง Asphaltic  
(จากหมู่บ้านเคียงเขต)  หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาคง  ต.หนองบัวศาลา  อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา รายละเอียด ดังนี้ 

-  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  หนา 0.04 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 130.00 เมตร   
หรือมีพื้นที่ผิวลาดยางไม่น้อยกว่า 520.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบที่  อบต.ก าหนด)   
ราคากลาง (ตามปริมาณงาน)  132,000.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)  งบประมาณ  110,000.-บาท   
(หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 
  2. โครงการปรับปรุงผิวจราจรจากคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวถนนลาดยาง Asphaltic  
(จากบ้านยายแจ้ง-แยกสระน้ าไปน้ าผึ้งแลนด์)  หมู่ที่ 8  บ้านหนองตาคง  ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา   
จ.นครราชสีมา   รายละเอียด  ดังนี้ 

-  ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  หนา 0.04 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 250.00 เมตร   
หรือมีพื้นที่ผิวลาดยางไม่น้อยกว่า 1,250.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด)   
ราคากลาง (ตามปริมาณงาน) 314,000.-บาท(สามแสนหนึ่งหม่ืนสี่พันบาทถ้วน) งบประมาณ  261,000.-บาท(สองแสน-
หกหม่ืนหนึ่งพันบาทถ้วน) 
  3. โครงการปรับปรุงผิวจราจรจากคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวถนนลาดยาง Asphaltic  
(จากหน้าวัดหนองตาคง-แยกน้ าผึ้งแลนด์)  หมู่ที่ 8  บ้านหนองตาคง  ต.หนองบัวศาลา  อ.เมืองนครราชสีมา   
จ.นครราชสีมา   รายละเอียด  ดังนี้ 

-  ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  หนา 0.04 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 308.00 เมตร   
หรือมีพื้นที่ผิวลาดยางไม่น้อยกว่า 1,540.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด)   
ราคากลาง (ตามปริมาณงาน)  388,000.-บาท (สามแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  งบประมาณ  322,000.-บาท  
(สามแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
  4. โครงการปรับปรุงผิวจราจรจากคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวถนนลาดยาง Asphaltic  
(จากหมู่บ้านสายลม-ถนนสาย ฉ)  หมู่ที่ 8  บ้านหนองตาคง  ต.หนองบัวศาลา  อ.เมืองนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา    
รายละเอียด  ดังนี้ 

-  ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  หนา 0.04 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 160.00 เมตร   
หรือมีพื้นที่ผิวลาดยางไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด)  
ราคากลาง (ตามปริมาณงาน) 205,000.-บาท (สองแสนห้าพันบาทถ้วน) งบประมาณ  220,000.-บาท (สองแสน-     
สองหมื่นบาทถ้วน) 

- ราคากลางในการประมูล  (ตามงบประมาณ)  693,000.-บาท (หกแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) 
- ราคากลางในการประมูล  (ตามปริมาณงาน)  205,000.-บาท (สองแสนห้าพันบาทถ้วน) 

รวมราคาในการประมูล   898,000.-บาท (แปดแสนเก้าหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) 
 

/ ผู้มีสิทธิเสนอราคา  ...... 
 



- 2 - 
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้ 

  1. เป็นนิติบุคคล  ผู้มีอาชีพรับจ้างงานประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว   
ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน   ในวงเงินไม่น้อยกว่า  ร้อยละ  50   
  2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
  3  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน   ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของ 
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
  4.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน ที่เข้าเสนอราคา  ณ  วันที่
ประกาศประมูลจ้างด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
  5.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
  6.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
  7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

ให้ผู้ซื้อหรือผู้ขอรับเอกสาร ไปดูสถานที่ก่อสร้างเอง โดยถือว่าผู้ซื้อหรือผู้รับแบบได้ทราบสถานที่
ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อมีปัญหาและอุปสรรคในเวลาท างาน จะน ามาอ้างให้พ้นความผิดต่อ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลา ไม่ได้ 
  ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 24 กรกฎาคม  2560 ระหว่างเวลา  09.30 น. - 14.30 น. 
ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลา  ต.หนองบัวศาลา  อ.เมืองนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา 
และก าหนดฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม  ในวันที่  24  กรกฎาคม  2560  เวลา  15.00 น. เป็นต้นไป  

ก าหนดยื่นซองประมูล  ในวันที่  31  กรกฎาคม  2560   ระหว่างเวลา 09.00 น.  ถึงเวลา   
12.00 น.  ณ  ห้องประชุม ชั้น 2  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลา   ต.หนองบัวศาลา   อ.เมือง
นครราชสีมา   จ.นครราชสีมา 
  ก าหนดเสนอราคา  ในวันที่  23  สิงหาคม  2560 ตั้งแต่เวลา 15.30 น. ถึง เวลา 16.00 น. 
 

  ผู้สนใจขอซ้ือเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์     ในราคาชุดละ      300.-บาท   
ได้ที่  ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ   กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลา  ต.หนองบัวศาลา   อ.เมือง
นครราชสีมา  จ.นครราชสีมา  ในวันที่  13-21 กรกฎาคม 2560  ตั้งแต่เวลา  08.30  น   ถึงเวลา 16.30 น.   
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์  www.gprocurement.go.th  ของกรมบัญชีกลาง  และ  www.nongbuasala.go.th  ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลา  และเว็บไซด์ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา   www.koratdla.go.th   หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   044-218122  ต่อ  103  ในวันและเวลาราชการ 

หมายเหตุ   อบต.ขอสงวนสิทธิใช้ราคาตามงบประมาณ  เป็นราคากลางในการประกาศ (จ านวน 3 สายทาง)  และ 
               ใช้ราคาตามปริมาณงาน  เป็นราคากลางในการประกาศ (จ านวน 1 สายทาง) 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  13   เดอืน   กรกฎาคม   พ.ศ.2560 
                          

 
 
       (นายจ าเริญ    เปล้ากระโทก) 
       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลา 

http://www.gprocurement.go.th/
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