
 
 
 

  
ประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลสระส่ีมุม 

เรื่อง สอบราคาจ้างจ านวน  2  โครงการ  
(พิจารณาแยกเป็นรายโครงการ) 

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

              ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างจ านวน  2  โครงการ  
(พิจารณาแยกเป็นรายโครงการ) ดังนี้ 
 1. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 2  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 - ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ระยะทางยาว 
200 เมตร  หนา 0.05 เมตร  จากบ้านนายชูชาติ  สระทองทา  ถึงบ้านนางสุนันท์ บุญทองสุข  หมู่ที่ 2 
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่ มุมก าหนด  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
งบประมาณจ านวน   503,000  บาท  ราคากลางงานก่อสร้าง จ านวน  430,000  บาท 
 2. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 14 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 - ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว     
303 เมตร หนา 0.05 เมตร จากสามแยกถนนดอนเตาอิฐ-เกาะไผ่เถื่อน ถึงบ้านนายจ าปี เพชรทัด  รายละเอียด
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุมก าหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
งบประมาณจ านวน   573,000  บาท  ราคากลางงานก่อสร้าง จ านวน  348,600       บาท 
 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 
                ๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา  ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซ่ึงมีผลงานก่อสร้าง
ประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่าดังนี้ 
 โครงการที่  1  ในวงเงินไม่น้อยกว่า  215,000  บาท (-สองแสนหนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน-) 
 โครงการที่  2  ในวงเงินไม่น้อยกว่า  174,300  บาท (-หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนสี่พันสามร้อยบาทถ้วน-) 
                  ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
                  ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธ์ิความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                  ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วน
ต าบลสระสี่มุม ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 
 5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซ่ึงได้ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างด้วย
ระบบอิ เล็ กทรอนิ กส์  (e-Government Procurement:e-GP)ต้องลงทะเบี ยน ในระบบ อิเล็กทรอนิ กส์ ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 
           ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 7 กรกฎาคม  2560 ระหว่างเวลา ๑0.0๐ น. ถึงเวลา 12.00 น.   
ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม   และก าหนดรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมในวันที่  7  
กรกฎาคม  2560  เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม 
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           ก าหนดยื่นซองสอบราคา  ในวันที่  26  มิถุนายน  2560 ถึงวันที่  7  กรกฎาคม 2560  ต้ังแต่
เวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึงเวลา  ๑6.๓๐ น. ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่ มุม และ ในวันที่ 30  มิถุนายน  
2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา ๑6.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซ้ือการจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลระดับอ าเภอ (ที่ว่าการอ าเภอก าแพงแสน)  และก าหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  12 กรกฎาคม 2560  
 โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 2 เวลา ๑๐.00 น.  
 โครงการที่ 2 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 14 เวลา ๑1.00 น.  
ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซ้ือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ (ที่ว่าการอ าเภอก าแพงแสน)  
 ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ ซ้ือเอกสารสอบราคาจ้าง  ในราคาชุดละ 1,0๐๐.-บาท (-หนึ่งพันบาทถ้วน-)   
ได้ที่  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่ มุม ระหว่างวันที่ 26  มิถุนายน 2560 ถึงวันที่  7 กรกฎาคม  
2560  หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ อบต.สระสี่มุม  www.sasimum.go.th  เว็บไซต์ของส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้ องถิ่ น จั งหวั ดนครปฐม www.ntplocal.go.thและ เว็ บ ไซ ต์ของส า นั ก งา นจั งหวั ดนครปฐม  
www.nakhonpathom.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข  ๐-๓๔๙๖-๒๖๙๓  ในวันและเวลาราชการ  
ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.  

ประกาศ ณ วันที่ 26  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 
 

 (นายภูริ เนตรสุวรรณ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม 
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