
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลไม้เรียง 

เรื่อง   ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจํานวน  4 สาย 

ตําบลไม้เรียง อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

………………………………..…… 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลไม้เรียง มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์  องค์การบริหารส่วนตําบลไม้เรียง  จะดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กจํานวน  4 สาย ดังนี้ 

  1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนนนท์-น้ําตก  หมู่ที่ 10  

ตําบลไม้เรียง  อําเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม  

ขนาดผิดจราจรกว้าง 4.00 เมตร  หนา 0.15  เมตรระยะทางยาว 360 เมตร  หรือมีพ้ืนที่

คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,440  ตามรางเมตร  พร้อมลงดินไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 

0.50 เมตร  ตามแบบแปลนที่ อบต. ไม้เรียง กําหนด  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการจํานวน 1 ป้าย  เป็นเงิน 670,000.-บาท  โดยดําเนินการส่งงานจ้างงวดเดียว  

ระยะเวลาการก่อสร้าง 30 วัน 

  2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านนายลาภ-

ถนนลาดยาง  หมู่ที่ 5 ตําบลไม้เรียง  อําเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เริ่มจากถนนสาม

แยกถนนลาดยางถนนสายเขาศูนย์ปลายเส  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00  เมตร  หนา 0.15  

เมตร ระยะทางยาว 400  เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,600  ตาราง

เมตร  พร้อมลงดินไหล่ทางกว้างเฉล่ียข้างละ  0.50  เมตร  ตามแบบแปลนท่ี อบต.ไม้เรียง  

กําหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน  1  ป้าย  เป็นเงิน  740,000.-บาท  

โดยดําเนินการส่งงานจ้างงวดเดียว  ระยะเวลาการก่อสร้าง 30 วัน 

  3.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งคา  หมู่ที่ 10  ตําบล   

ไม้เรียง  อําเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหลก็เดิม  ขนาดผิว

จราจรกว้าง 3.00 เมตร  หนา 0.15  เมตร  ระยะทางยาว 290  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต

เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 870  ตารางเมตร  พร้อมลงดินไหล่ทางกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50  เมตร  

ตามแบบแปลนที่ อบต.ไม้เรียงกําหนด  ฝังท่อระบายน้ํา  คสล.ขนาด Ø0.30 x 1.00  เมตร  

จํานวน 1  จุด  ใช้ท่อ คสล.จํานวน 5 ท่อน รอยต่อท่อยาแนวด้วยปูนทรายพร้อมติดตั้งป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 1 ป้าย เป็นเงิน 410,000.-บาท โดยดําเนินการส่งงานจ้าง

งวดเดียว ระยะเวลาการก่อสร้าง 30  วัน  
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4.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสตรีอนุสรณ์  หมู่ที่ 2  

ตําบลไม้เรียง  อําเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม  

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร  ระยะทางยาว  390  เมตร  หรือมี

พ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  1,950  ตารางเมตร  พร้อมลงดินไหล่ทางกว้างเฉล่ีย

ข้างละ 0.50  เมตร  ตามแบบแปลนที่ อบต.ไม้เรียงกําหนด  พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการจํานวน  1  ป้าย  เป็นเงิน  910,000.-บาท  โดยดําเนินการส่งงานจ้างงวดเดียว  

ระยะเวลาการก่อสร้าง 30 วัน(รายละเอียดตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลไม้เรียงกําหนด)  

กําหนดราคากลางไว้เป็นเงิน  2,730,000.00 บาท (สองล้านเจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) 

ขายเอกสารชุดละ  5,000.00 บาท  ผลงานก่อสร้าง 1,365,000.00  บาท  กําหนดแล้ว

เสร็จ  30  วัน  ยืนราคา  90  วัน 

 ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

 ๒. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 

๒.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาจ้าง ด้วย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

๒.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทาง

ราชการและได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการส่ังให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืน

เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

๒.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอ

ราคารายอ่ืน และ /หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลาง

อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็น

ผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๘ 

๒.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เปน็ผู้ได้รบัเอกสิทธิห์รือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธ

ไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคําส่ังให้สละสิทธิ์และความ

คุ้มกันเช่นว่านั้น 

๒.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเปน็นิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้าง  ประเภทเดียวกัน

กับงานที ่ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า

๑,๓๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท และเป็นผลงานทีเ่ป็นคู่สัญญาโดยตรงกบัส่วนราชการ หน่วยงานตาม

กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่

องค์การบริหารส่วนตําบลเชื่อถือ 

๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลทีจ่ะเข้าเปน็คู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเปน็ผู้ไม่แสดงบญัชี

รายรบัรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 

/๒.๗บุคคล 
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๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลทีจ่ะเข้าเปน็คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซ่ึงได้ดําเนินการ 

จัดซ้ือจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียน

ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วนตําบลบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัด

จ้างภาครัฐ 

๒.๘ คู่สัญญาต้องรบัและจ่ายเงินผ่านบญัชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครัง้ซึ่งมี

มูลค่าไม่เกินสามหมืน่บาทคู่สัญญาอาจจ่ายเปน็เงินสดก็ได้ 
 

กําหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่   5   กรกฎาคม 2556  โดยให้ผู้ที่จะดูสถานที่มา

ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 13.30 น. – 14.30 น. เพ่ือเจ้าหน้าท่ีจะนําไปดูสถานที่ก่อสร้าง 

สําหรับผู้ที่ไม่ดูสถานที่ก่อสร้างให้ถือว่ารับทราบปัญหาและเข้าใจรายละเอียดดีแล้วจะโต้แย้งซ่ึง

สิทธิหรือประโยชน์ใด ๆ ของตนมิได้กําหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ใน

วันที่   11   กรกฎาคม 2556  ระหว่างเวลา 11.00 น  ถึง  12.00 น.   ณ  ศูนย์ข้อมูล

ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอําเภอ (ที่ว่าการอําเภอฉวาง) และประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ

ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา   ในวันที่  15 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. 

เป็นต้นไป เสนอราคาประมูลจ้างในวันที่ 19 กรกฎาคม2556 เวลา 11.00น – 11.30 น   

 ผู้สนใจติดต่อขอซ้ือเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   (e – Auction)                 

ในราคาชุดละ  5,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน)  ได้ที่ส่วนการคลัง  องค์การบริหารส่วน

ตําบลไม้เรียง  ระหว่างวันที่  25  มิถุนายน  2556  ถึงวันที่  4  กรกฎาคม  2556   

หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7567-1167 ในวันและเวลาราชการ หรือดู

รายละเอียดได้ทาง www.maireang.go.th  ,www.gprocurement.go.th 

ประกาศ ณ วันที่    25   เดือน  มิถุนายน    พ.ศ. 2556 

 

 

 


