ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลสระสี่มุม
ประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็ กทรอนิก ส์ (e-AUCTION) จานวน 13 โครงการ
(พิจารณาแยกเป็นรายโครงการ)
-----------------------------------------------------------------------------------ด้ว ยองค์ ก ารบริ ห ารส่ วนต าบลสระสี่ มุม มี ความประสงค์ จ ะประมู ลจ้ า งด้ ว ยวิธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-AUCTION) จานวน 13 โครงการ (พิจารณาแยกเป็นรายโครงการ)
1. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิว จราจรแอสฟัลท์ ติก คอนกรีต หมู่ ที่ 11 ผิ วจราจร
กว้า ง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทางยาว ๓๐ เมตร พร้ อมป้า ยประชาสั มพั นธ์ โครงการ ตามแบบ
แปลนขององค์ การบริห ารส่ว นตาบลสระสี่ มุม โดยมี ราคากลางของทางราชการเป็นเงิน 780,395.14 บาท
งบประมาณในการจ้างครั้งนี้ เป็นเงิน 764,000 บาท (ตามงบประมาณที่มีอยู่)
2. โครงการก่อ สร้า งถนนลาดยางแบบผิวจราจรแอสฟัล ท์ติ กคอนกรีต หมู่ที่ 2 ผิว จราจร
กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทางยาว 150 เมตร พร้อ มป้า ยประชาสัมพั นธ์โ ครงการ ตามแบบ
แปลนขององค์ก ารบริห ารส่วนตาบลสระสี่มุม โดยมีร าคากลางของทางราชการเป็ นเงิน 333,331.31 บาท
งบประมาณในการจ้างครั้งนี้ เป็นเงิน 309,000 บาท (ตามงบประมาณที่มีอยู่)
3. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวจราจรแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต หมู่ที่ 8 ผิว จราจรกว้า ง
3.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 45 เมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตาบลสระสี่ มุม โดย
มีร าคากลางของทางราชการเป็ นเงิน 71,860.72 บาท งบประมาณในการจ้า งครั้งนี้ เป็น เงิ น 70,000
บาท (ตามงบประมาณที่มีอยู่)
4. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวจราจรแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต หมู่ที่ 5 ผิว จราจรกว้า ง
5.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 150 เมตร พร้ อมป้ ายประชาสัมพั นธ์โ ครงการ ตามแบบแปลนของ
องค์ ก าร บริ ห า รส่ ว นต าบลสระสี่ มุม โดยมี ร า คากลา งของทางรา ชการเป็ น เงิ น 244,099.95 บา ท
งบประมาณในการจ้างครั้งนี้ เป็นเงิน 230,000 บาท (ตามงบประมาณที่มีอยู่)
5. โครงการก่ อสร้ างถนนลาดยางแอสฟั ล ท์ติ ก คอนกรีต หมู่ ที่ 18 ขนาดผิ วจราจรกว้ า ง
3.00 เมตร ระยะทาง 135 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อ มป้า ยประชาสัมพัน ธ์โครงการ ตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนตาบลสระสี่มุม โดยมีราคากลางของทางราชการเป็นเงิน 258,000บาท
6. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟั ลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 9 เชื่อ มต่อหมู่ที่ 20 ขนาดผิ ว
จราจรกว้ าง 4.00 เมตร ระยะทาง 70 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนตาบลสระสี่มุม โดยมีราคากลางของทางราชการเป็นเงิน 175,000 บาท
7. โครงการซ่อมสร้ างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๒ ถึงหมู่ที่ ๑๘ ผิวจราจรกว้า ง
๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๔๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พร้ อมป้ ายประชาสัมพั นธ์โ ครงการ ตามแบบแปลน
ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ วนตาบลสระสี่ มุม โดยมี ราคากลางของทางราชการเป็ น เงิน 752,682.31 บาท
งบประมาณในการจ้างครั้งนี้ เป็นเงิน 731,000 บาท (ตามงบประมาณที่มีอยู่)
/8.โครงการ...

-28. โครงการซ่ อมสร้ างถนนลาดยางแอสฟั ลท์ ติก คอนกรีต หมู่ ที่ 18 ผิ วจราจรกว้า ง 6.00
เมตร ระยะทางยาว 150 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อ มป้ ายประชาสั มพั นธ์ โครงการ ตามแบบแปลนของ
องค์ ก ารบริ ห า รส่ ว นต าบลสระสี่ มุ ม โดยมี ร า คากลา งของทา งร าชการเป็ น เงิ น 461,115.80 บา ท
งบประมาณในการจ้างครั้งนี้ เป็นเงิน 447,000 บาท (ตามงบประมาณที่มีอยู่)
9. โครงการซ่ อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัล ท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 23 ผิวจราจรกว้าง 5.00
เมตร ระยะทางยาว450 เมตร พร้อมป้า ยประชาสั มพั นธ์โ ครงการ ตามแบบแปลนขององค์ก ารบริห ารส่ว น
ตาบลสระสี่ มุม โดยมีร าคากลางของทางราชการเป็ นเงิน 999,993.94 บาท งบประมาณในการจ้ างครั้ง นี้
เป็นเงิน 998,000 บาท (ตามงบประมาณที่มีอยู่)
10. โครงการก่ อ สร้ างถนนลาดยางแอสฟั ล ท์ ติ ก คอนกรี ต หมู่ที่ 2 โดยท าการ ก่ อ สร้ า ง
ถนนลาดยางแอสฟั ลท์ติก คอนกรีต จากไร่ นายสมชาย ดอนทองแดง ถึงไร่ นางสุรีพร กาญจนกุ ล ผิว จราจร
กว้า ง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 300 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้ อมป้ ายประชาสัมพั นธ์ โครงการ ตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนตาบลสระสี่มุม โดยมีราคากลางของทางราชการเป็นเงิน 593,000 บาท
11. โครงการก่ อสร้ างถนนลาดยางแอสฟั ลท์ ติ กคอนกรีต หมู่ที่ 23 ผิว จราจรกว้ าง 4.00
เมตร ระยะทางยาว 300 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อ มป้ ายประชาสั มพั นธ์ โครงการ ตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนตาบลสระสี่มุม โดยมีราคากลางของทางราชการเป็นเงิน 593,000 บาท
12. โครงการก่ อสร้ างถนนลาดยางแอสฟั ลท์ติ กคอนกรี ต หมู่ที่ 12 ผิ วจราจรกว้า ง 3.50
เมตร ระยะทางยาว 55 เมตร หนา 0.04 เมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริห ารส่วนตาบลสระสี่ มุม โดย
มีราคากลางของทางราชการเป็น เงิน 96,110.25 บาท งบประมาณในการจ้างครั้ งนี้ เป็ นเงิ น 78,000
บาท (ตามงบประมาณที่มีอยู่)
13. โครงการก่ อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 8 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
ระยะทางยาว 300 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพัน ธ์โครงการ ตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่ วนตาบลสระสี่มุม โดยมีราคากลางของทางราชการเป็นเงิน 731,749.28 บาท งบประมาณในการ
จ้างครั้งนี้ เป็นเงิน 702,600 บาท (ตามงบประมาณที่มีอยู่)
รวม 13 โครงการ ราคากลางของทางราชการเป็ นเงิน 6,090,338.70 บาท งบประมาณ
ในการจ้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 5,948,600 บาท (ตามงบประมาณที่มีอยู่)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมี คุณ สมบั ติ ดังนี้
๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิ เล็กทรอนิ กส์
2. ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาไม่ เป็ น ผู้ ที่ ถู ก ระบุ ชื่ อ ไว้ ในบั ญ ชี ร ายชื่ อ เป็ น ผู้ ทิ้ ง งานของทาง
ราชการ และได้ แจ้งเวีย นชื่อแล้ ว หรือไม่เป็นผู้ ที่ได้รับผลของการสั่งให้ นิติบุคคลหรอบุ คคลอื่น เป็นผู้ทิ้ง งานตาม
ระเบียบของทางราชการ
3. ผู้ป ระสงค์จ ะเสนอราคาไม่เป็น ผู้มีผ ลประโยชน์ร่ วมกั นกับ ผู้ป ระสงค์จะเสนอราคารายอื่ น
และ/ หรือ ต้องไม่ เป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่ วมกัน กับ ผู้ให้บ ริการตลาดกลางอิเล็ กทรอนิกส์ ณ วั นประกาศประมู ล
จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็ก ทรอนิก ส์ หรือไม่เป็น ผู้ กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่ งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ในการประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
/4. ผู้ประสงค์...

-34. ผู้ป ระสงค์จ ะเสนอราคาไม่เป็น ผู้ได้ รับเอกสิ ทธิ์ห รือความคุ้มกั น ซึ่ งอาจปฏิ เสธไม่ยอมขึ้ น
ศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอ ราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่น ว่านั้น
5. ผู้ป ระสงค์ จะเสนอราคาต้อ งผ่า นการคั ดเลือกผู้มีคุณสมบัติ เบื้อ งต้น ในการจ้า งของหน่ว ย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
6. ผู้ป ระสงค์จ ะเสนอราคาต้อ งมีผ ลงานก่อ สร้ างประเภทเดี ยวกัน กับ งานที่ ประมู ลจ้ างด้ว ย
วิธี การทางอิ เล็ กทรอนิ ก ส์ (รายละเอีย ดแนบท้า ยประกาศ) และเป็ น ผลงานที่เ ป็น คู่ สัญ ญาโดยตรงกั บส่ ว น
ราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิส าหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน
ที่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเชื่อถือ (พิจารณาแยกเป็นรายโครงการ)
7. บุ คคลหรื อนิ ติบุ คคลที่ จ ะเข้ าเป็น คู่สั ญ ญา ต้ องไม่ อยู่ ในฐานะเป็ นผู้ ไม่ แสดงบัญ ชี รายรั บ
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสัญญา
8. นิ ติ บุค คลที่ จะเข้ าเป็น คู่ สัญ ญากับ หน่ว ยงานของรัฐ ซึ่ งได้ด าเนิ นการจั ดซื้ อจั ด จ้า งด้ ว ย
ระบบอิ เล็ กทรอนิ กส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้ อ งลงทะเบีย นในระบบอิ เล็ กทรอนิ ก ส์ข อง
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
กาหนดดู สถานที่ ก่อ สร้า ง ในวัน ที่ 11 กรกฎาคม 2559 ระหว่างเวลา (รายละเอีย ด
แนบท้ ายประกาศ) และกาหนดรับ ฟั งคาชี้แ จงรายละเอี ยดเพิ่มเติ มในวัน ที่ 11 กรกฎาคม 2559 เวลา
16.30 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่ก่อสร้าง/ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลสระสี่มุม
กาหนดยื่ นซองเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
ระหว่างเวลา (รายละเอีย ดแนบท้ ายประกาศ) ณ ศู นย์ร วมข้ อมูล ข่าวสารการซื้อการจ้ างขององค์การบริ หาร
ส่วนตาบลระดับอาเภอ (ที่ว่าการอาเภอกาแพงแสน) ทั้ง 13 โครงการ
และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ ได้รับการคัด เลือกให้เข้าเสนอราคาในวั นที่ 18 กรกฎาคม ๒๕๕9
ตั้งแต่เวลา 09.๐๐ น.เป็นต้นไป
ผู้ ส น ใจติ ด ต่ อ ขอรั บ /ซื้ อ เอกสารประมู ล จ้ า งด้ ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใน ราคา
(รายละเอี ยดแนบท้า ยประกาศ) ได้ ที่ งานทะเบีย นทรัพย์สิ นและพัส ดุ องค์ การบริห ารส่ วนต าบลสระสี่ มุม
ระหว่า งวันที่ 27 มิ ถุนายน 2559 ถึงวันที่ วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 หรือ สอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข 0-๓๔๙๖-๒๖๙๓ ต่ อ ๖๐๔ ในวั น และเวลาราชการ หรื อทางเว็ บ ไซต์ หรื อดู รายละเอีย ดได้ ที่
เว็บไซต์ อบต.สระสี่ มุม www.sasimum.go.th เว็บไซต์ข องส านัก งานส่งเสริมการปกครองท้ องถิ่ นจั งหวั ด
นครปฐม www.ntplocal.go.th และ เว็บไซต์ของสานักงานจังหวัดนครปฐม www.nakhonpathom.go.th
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕9
(นายภูริ เนตรสุวรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสระสี่มุม

