
 

ประกาศองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองพันจันทร์ 

เรื่อง  สอบราคาจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองตาเล็ก-รางเสน่ห์ 

หมู่ที่ 8  บ้านหนองตาเล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 557 เมตร หนา 0.05 เมตร   

ต าบลหนองพันจันทร์   อ าเภอบ้านคา  จังหวัดราชบุรี 

    ……………………………………… 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเพื่อสอบราคา

ตามงบประมาณกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 แผนงานส่งเสริมการกระจาย

อ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ผลผลติจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น เงนิอุดหนุน

เฉพาะกิจ รายการเงนิอุดหนุนสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบ ารุงรักษาถนน รายการซ่อมสร้าง

ถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต สายหนองตาเล็ก-รางเสน่ห ์หมูท่ี่ 8   ตั้งไว้หน่วยงานกองช่าง แผนงานเคหะ

และชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง เพื่อด าเนินการตามโครงการซ่อมสร้าง

ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองตาเล็ก-รางเสน่ห์ หมู่ที่ 8  บ้านหนองตาเล็ก ต าบลหนอง

พันจันทร์ อ าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี กว้าง 6 เมตร ยาว 557 เมตร หนา 0.05 เมตร ก่อสร้างตามแบบ

ที่อบต.หนองพันจันทร์ก าหนด พร้อมจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย  
 

  ราคากลางในการสอบราคาครั้งน้ี คอื   1,620,000.- บาท 
 

  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 

  1. เป็นนิติบุคคล หรอืบุคคลธรรมดา ที่มอีาชีพรับจ้างท างานที่สอบราคาดังกล่าว ซึ่งมีผลงาน

ก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่นอ้ยกว่า   810,000 บาท (แปดแสนหนึง่หมื่นบาทถ้วน) ทั้งนีผ้ลงาน

ดังกล่าวจะต้องเป็นผลงานในสัญญาเดียวกันและเป็นผลงานที่เป็นสัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตาม

กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หนว่ยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใชเ้ป็นฐานะเป็นราชการ

ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน ที่องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์เชื่อถอื 

  2.   ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจง้เวียนชื่อแล้ว 

  3. ไม่เป็นผูร้ับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้

เสนอราคาได้มคี าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

  4. ไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้สนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองพันจันทร์  ณ  วันประกาศสอบราคาจ้าง  หรอืไม่เป็นผูก้ระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน

ราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจา้งครั้งนี้ 

  5. ผูเ้สนอราคาต้องเป็นบุคคลหรอืนิตบิุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ของ

กรมบัญชกีลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐ และจะต้องได้รับการอนุมัติแล้วเท่านัน้ 
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  6.ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมยื่นซองเสนอราคาโดยใช้หลักประกัน

ซองอย่างใดอย่างหนึ่งในอัตราร้อยละ 5  จ านวน 81,000.-บาท (แปดหมื่นหน่ึงพันบาทถ้วน) 

  7. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์ ขอสงวนสิทธวิ่า “จะลงนามในสญัญา

ต่อเมื่อได้รับอนุมัตเิงินประจ างวดจากกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่แลว้เท่านั้น 

เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วจะเร่งก่อหนี้ผูกพันใหแ้ล้วเสร็จโดยเร็ว” 
 

  ก าหนดดูสถานที่ก่อสรา้ง ในวันที่  15 มีนาคม 2559 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ 

สถานที่ก่อสรา้งแลก าหนดรับฟังค าช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่  -  เวลา – เป็นต้นไป ณ – หากผู้เสนอราคา

ไม่ไปดูสถานที่ก่อสรา้งให้ถือว่าผูเ้สนอราคายอมรับสภาพพื้นที่ที่จะก่อสร้างถูกกรณี 
 

  ก าหนดยื่นซองสอบราคาจา้ง ในวันที่ 1 มีนาคม 2559 ถงึวันที่ 15 มีนาคม 2559  ตั้งแตว่ันที่  

1 มีนาคม 2559 – 14 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ยื่นซอง ณ ส่วนการคลังองค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์ และก าหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่  15 มีนาคม 2559  ยื่นซอง ณ ศูนย์

รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรอืการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ ห้องส านักงานท้องถ่ิน

อ าเภอบ้านคา  ชั้น 1 ที่ว่าการอ าเภอบ้านคา  ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น. 

   ก าหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 16 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา  09.30 น. – 10.30 น.  ณ 

ศูนย์รวมขอ้มูลข่าวสารการซือ้หรอืการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ หอ้งส านักงานท้องถิ่น

อ าเภอบ้านคา ช้ัน 1 ที่วา่การอ าเภอบ้านคา  

  ผูส้นใจติดตอ่ขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้างในราคาชุดละ 1,000.-บาท ได้ที่องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลหนองพันจันทร์ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2559  ถงึวันที่   14 มีนาคม 2559  หรอืสอบถามทางโทรศัพท์

หมายเลข 032-731635 ต่อ 105   ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.  หรอืทางเว็บไซด์ 

www.gprocuriment.go.th,หรอื www.nongphunjung.go.th  
        

ประกาศ  ณ  วันที่   1    เดือน  มีนาคม    พ.ศ. 2559 

 

 

        (นายทองเจอื    อุดร) 

    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์ 

 

 

 

http://www.gprocuriment.go.th,หรือ
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รายละเอยีดแนบท้าย 

ประกาศองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองพันจันทร์ เรื่อง สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 4 สายทาง   ลงวันที่  25  มีนาคม 2559 

  

ที่ ชื่อโครงการ  / ปริมาณงาน ราคากลาง 

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายซอยบ้านนางสมใจ หมู่ที่ 4 บ้านหนองจอกบน 349,000.00 

 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 145 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรอืพืน้ที่เทคอกรีตไม่น้อยกว่า  

 580 ตร.ม. (ตามแบบที่ อบต.หนองพันจันทร์ก าหนด)  

   

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยหนองจอก-สระ 5 ไร่หมูท่ี่ 4 บ้านหนองจอกบน 373,000.00 

 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 155 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรอืพืน้ที่เทคอกรีตไม่น้อยกว่า  

 620 ตร.ม. (ตามแบบที่ อบต.หนองพันจันทร์ก าหนด)  

   

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายธนะลาภ-รางเสน่ห์ หมูท่ี่ 6 บ้านหนองพันจันทร์ 529,000.00 

 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 220 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรอืพืน้ที่เทคอกรีตไม่น้อยกว่า  

 880 ตร.ม. (ตามแบบที่ อบต.หนองพันจันทร์ก าหนด)  

   

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนิงอก  หมู่ที่ 7 บ้านหนองธง 710,000.00 

 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 295 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรอืพืน้ที่เทคอกรีตไม่น้อยกว่า  

 1,180 ตร.ม. (ตามแบบที่ อบต.หนองพันจันทร์ก าหนด)  

   

 ราคากลาง   1,961,000.00 

  (หนึ่งลา้นเก้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)  

 

 

                                                            (ลงช่ือ   



              ( นายทองเจอื   อุดร ) 

              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์ 

 


