
 
 
 

  ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสระส่ีมุม 
ประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-AUCTION)  จ านวน  13  โครงการ  

(พิจารณาแยกเป็นรายโครงการ) 
------------------------------------------------------------------------------------ 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่ มุม  มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-AUCTION)  จ านวน  13  โครงการ (พิจารณาแยกเป็นรายโครงการ) 
  1.  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 ผิวจราจร
กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทางยาว ๓๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ   ตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่ มุม  โดยมีราคากลางของทางราชการเป็นเงิน  780,395.14 บาท 
งบประมาณในการจ้างครั้งน้ี เป็นเงิน 764,000 บาท (ตามงบประมาณท่ีมีอยู่) 
  2.  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2  ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทางยาว 150 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ   ตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม โดยมีราคากลางของทางราชการเป็นเงิน  333,331.31 บาท 
งบประมาณในการจ้างครั้งน้ี เป็นเงิน 309,000 บาท (ตามงบประมาณท่ีมีอยู่) 
  3. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 ผิวจราจรกว้าง
3.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 45 เมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่ มุม โดย
มีราคากลางของทางราชการเป็นเงิน  71,860.72 บาท งบประมาณในการจ้างครั้งน้ี เป็นเงิน 70,000 
บาท (ตามงบประมาณท่ีมีอยู่) 
  4. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 ผิวจราจรกว้าง
5.00 เมตร หนา 0.04 เมตร  ระยะทาง 150 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนของ
องค์การบริ หา รส่วนต าบลสระสี่ มุม  โดย มีรา คากลา งของทางรา ชการเป็ นเงิน   244,099.95 บา ท 
งบประมาณในการจ้างครั้งน้ี เป็นเงิน 230,000 บาท (ตามงบประมาณท่ีมีอยู่) 
  5. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 18  ขนาดผิวจราจรกว้าง 
3.00 เมตร ระยะทาง 135 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม โดยมีราคากลางของทางราชการเป็นเงิน 258,000บาท 
  6.  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 เชื่อมต่อหมู่ที่ 20 ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 70 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม โดยมีราคากลางของทางราชการเป็นเงิน  175,000 บาท  
  7. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ ถึงหมู่ที่ ๑๘ ผิวจราจรกว้าง 
๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๔๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่ มุม โดยมีราคากลางของทางราชการเป็นเงิน  752,682.31  บาท 
งบประมาณในการจ้างครั้งน้ี เป็นเงิน 731,000 บาท (ตามงบประมาณท่ีมีอยู่) 
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  8. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 18  ผิวจราจรกว้าง 6.00 
เมตร ระยะทางยาว 150 เมตร หนา 0.05 เมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนของ
องค์การบริหา รส่วนต าบลสระสี่ มุม โดยมีรา คากลา งของทา งร าชการเป็ นเงิน  461,115.80   บา ท 
งบประมาณในการจ้างครั้งน้ี เป็นเงิน 447,000 บาท (ตามงบประมาณท่ีมีอยู่) 
  9. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 23    ผิวจราจรกว้าง 5.00 
เมตร ระยะทางยาว450 เมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสระสี่ มุม โดยมีราคากลางของทางราชการเป็นเงิน  999,993.94 บาท งบประมาณในการจ้างครั้ง น้ี 
เป็นเงิน 998,000 บาท (ตามงบประมาณท่ีมีอยู่) 
  10. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2  โดยท าการ ก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  จากไร่นายสมชาย ดอนทองแดง ถึงไร่  นางสุรีพร  กาญจนกุล ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 300 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม โดยมีราคากลางของทางราชการเป็นเงิน  593,000 บาท  
  11. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 23 ผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ระยะทางยาว 300 เมตร หนา 0.05 เมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม โดยมีราคากลางของทางราชการเป็นเงิน  593,000 บาท 
  12.  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 12 ผิวจราจรกว้าง 3.50 
เมตร ระยะทางยาว 55  เมตร หนา 0.04 เมตร  ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่ มุม โดย
มีราคากลางของทางราชการเป็นเงิน  96,110.25 บาท  งบประมาณในการจ้างครั้งน้ี เป็นเงิน 78,000 
บาท (ตามงบประมาณท่ีมีอยู่) 
  13. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 300 เมตร หนา 0.05 เมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสระสี่มุม โดยมีราคากลางของทางราชการเป็นเงิน  731,749.28 บาท  งบประมาณในการ
จ้างครั้งน้ี เป็นเงิน 702,600 บาท (ตามงบประมาณท่ีมีอยู่) 
  รวม 13 โครงการ ราคากลางของทางราชการเป็นเงิน   6,090,338.70 บาท งบประมาณ
ในการจ้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น   5,948,600 บาท (ตามงบประมาณท่ีมีอยู่)  

  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
  ๑.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
  2.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทาง
ราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรอบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ 
  3.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน 
และ/ หรือต้องไม่เป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกัน   กับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูล
จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็น ผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
ในการประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
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  4.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอ  ราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
  5.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  
  6.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ)  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วน
ราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน
ที่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเชื่อถือ  (พิจารณาแยกเป็นรายโครงการ) 
  7.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสัญญา  
  8.  นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงได้ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 
  ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  ในวันที่  11  กรกฎาคม  2559  ระหว่างเวลา  (รายละเอียด
แนบท้ายประกาศ)  และก าหนดรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมในวันที่ 11  กรกฎาคม  2559   เวลา 
16.30 น. เป็นต้นไป  ณ สถานที่ก่อสร้าง/ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม 
  ก าหนดยื่นซองเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  15  กรกฎาคม  2559 
ระหว่างเวลา  (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ) ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซ้ือการจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลระดับอ าเภอ (ที่ว่าการอ าเภอก าแพงแสน) ทั้ง  13  โครงการ  
  และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ 18 กรกฎาคม ๒๕๕9  
ต้ังแต่เวลา 09.๐๐ น.เป็นต้นไป 
                    ผู้สน ใจติด ต่อขอรับ / ซ้ือ เอกสารประมูลจ้า งด้วยวิธี การทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ ใน ราคา 
(รายละเอียดแนบท้ายประกาศ)  ได้ที่ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่ มุม 
ระหว่างวันที่  27  มิถุนายน  2559   ถึงวันที่ วันที่   8  กรกฎาคม  2559   หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข 0-๓๔๙๖-๒๖๙๓  ต่อ  ๖๐๔   ในวันและเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์ หรือดูรายละเอียดได้ที่
เว็บไซต์    อบต.สระสี่ มุม  www.sasimum.go.th  เว็บไซต์ของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
นครปฐม www.ntplocal.go.th  และ เว็บไซต์ของส านักงานจังหวัดนครปฐม  www.nakhonpathom.go.th 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน   

  ประกาศ  ณ  วันที่  22  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕9   
 

(นายภูริ  เนตรสุวรรณ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม 


