
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลหาดขาม 

เร่ือง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนภายในตําบลหาดขาม จํานวน 7 โครงการ  
อําเภอกุยบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ด้วยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส ์ 
          

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลหาดขาม  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนภายใน    
ตําบลหาดขาม จํานวน 7 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดดังนี ้

  โครงการท่ี 1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนางกบ หมู่ท่ี 1  ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 310.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกท้ังสองข้าง กว้าง 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมปรับ
เกลี่ยเรียบหรือเนื้อท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,240.00 ตารางเมตร  ตามรายละเอียดการก่อสร้างขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลหาดขาม พร้อมป้ายโครงการ    
  ราคากลางของงานก่อสร้ างในการประกวดราคาจ้ าง  เ ป็น เ งิน  666,000.00 บาท                   
(-  หกแสนหกหม่ืนหกพันบาทถ้วน  -) 
 

โครงการท่ี 2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโป่งกะสัง – หนองกร่าง ช่วงท่ี 3 หมู่ท่ี 4         
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกท้ังสองข้าง กว้าง 0.50 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบหรือเนื้อท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 875.00 ตารางเมตร  ตามรายละเอียดการ
ก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตําบลหาดขาม พร้อมป้ายโครงการ    
  ราคากลางของงานก่อสร้ างในการประกวดราคาจ้ าง  เ ป็น เ งิน  468,000.00 บาท                    
(-  สี่แสนหกหม่ืนแปดพันบาทถ้วน  -) 
 

โครงการท่ี 3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 3 หมู่ท่ี 9 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกท้ังสองข้าง กว้าง 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมปรับเกลี่ย
เรียบหรือเนื้อท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,250.00 ตารางเมตร  ตามรายละเอียดการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วน
ตําบลหาดขาม พร้อมป้ายโครงการ    
  ราคากลางของงานก่อสร้ างในการประกวดราคาจ้ าง  เ ป็น เ งิน  667 ,000.00 บาท                    
(-  หกแสนหกหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน  -) 
 

โครงการท่ี 4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลุ่มหว้า หมู่ท่ี 10 ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร   
ยาว 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือเนื้อท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 455.00 ตารางเมตร  ตามรายละเอียดการ
ก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตําบลหาดขาม พร้อมป้ายโครงการ    
  ราคากลางของงานก่อสร้ างในการประกวดราคาจ้ าง  เ ป็น เ งิน  241,000.00 บาท                    
(-  สองแสนสี่หม่ืนหนึ่งพันบาทถ้วน  -) 

/ โครงการท่ี.......... 
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โครงการท่ี 5. ค่าปรับปรุงผิวจราจร AC ซอยสุขเจริญ หมู่ท่ี 2 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร           
ยาว 575.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือฟ้ืนท่ีปูผิว AC ไม่น้อยกว่า 2,875.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดการ
ปรับปรุงขององค์การบริหารส่วนตําบลหาดขาม พร้อมป้ายโครงการ    
  ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาจ้าง เ ป็นเ งิน 1,102,000.00 บาท                 
(-  หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองพันบาทถ้วน  -) 

โครงการท่ี 6. ค่าปรับปรุงผิวจราจร AC ซอยหน้าโรงเรียนยางชุมวิทยา หมู่ท่ี 6 ผิวจราจรกว้าง     
6.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือฟ้ืนท่ีปูผิว AC ไม่น้อยกว่า 1,140.00 ตารางเมตร ตาม
รายละเอียดการปรับปรุงขององค์การบริหารส่วนตําบลหาดขาม พร้อมป้ายโครงการ    
  ราคากลางของงานก่อสร้ างในการประกวดราคาจ้ าง  เ ป็น เ งิน  438,000.00 บาท                    
(-  สี่แสนสามหม่ืนแปดพันบาทถ้วน  -) 

โครงการท่ี 7 .  ค่าปรับปรุงผิวจราจร AC สายห้วยแห้ง – ย่านซื่อ หมู่ ท่ี 9 ผิวจราจรกว้าง              
7.00 เมตร ยาว 1,038.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือฟ้ืนท่ีปูผิว AC ไม่น้อยกว่า 7,266.00 ตารางเมตร ตาม
รายละเอียดการปรับปรุงขององค์การบริหารส่วนตําบลหาดขาม พร้อมป้ายโครงการ    
  ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาจ้าง เ ป็นเ งิน 2,780,000.00 บาท                 
(-  สองล้านเจ็ดแสนแปดหม่ืนบาทถ้วน  -) 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัต ิดังต่อไปนี้ 
1. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ซึ่งมี

ผลงาน ก่อสร้ า งประ เภท เดี ยว กัน  ท่ี สอบราคาจ้ า งดั งกล่ าว  ซึ่ ง มี ผลงานประ เภทเดี ย ว กัน  ในวง เ งิน ไ ม่                        
น้อยกว่า ดังต่อไปนี ้

 โครงการท่ี 1.  ในวงเงินไม่น้อยกว่า     333,000.00     บาท  
โครงการท่ี 2.  ในวงเงินไม่น้อยกว่า     234,000.00     บาท 
โครงการท่ี 3.  ในวงเงินไม่น้อยกว่า     333,500.00     บาท 
โครงการท่ี 4.  ในวงเงินไม่น้อยกว่า     120,500.00     บาท 
โครงการท่ี 5.  ในวงเงินไม่น้อยกว่า     551,000.00     บาท 
โครงการท่ี 6.  ในวงเงินไม่น้อยกว่า     219,000.00     บาท 
โครงการท่ี 7.  ในวงเงินไม่น้อยกว่า     1,390,000.00  บาท 

2. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มครองกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้

ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
4. เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการประกวดราคาจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล

หาดขาม 
5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่องค์การ

บริหารส่วนตําบลหาดขาม ณ วันท่ีประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีกางทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอัน
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี ้

 
 

/ กําหนดด.ู......... 
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 กําหนดดูสถานท่ีก่อสร้างในวันท่ี  27  มีนาคม  2555   ระหว่างเวลา     09.00     น. ถึง    10.00    น.  
ณ  บริเวณสถานก่อสร้างถนนภายในตําบลหาดขาม ตําบลหาดขาม   และกําหนดรับฟังคําชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม 
ในวันท่ี   27  มีนาคม  2555   เวลา  11.00  น. เป็นต้นไป ณ       ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหาดขาม      .   

 กําหนดยื่นเอกสารประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอเล็กทรอนิกส์ วันท่ี   10  เมษายน  2555   ระหว่าง        
เวลา   09.00   น. ถึง  10.00  น. ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล ระดับ
อําเภอ ศาลาประชาคมอําเภอกุยบุรี (ชั้นท่ี 2 ) ณ ท่ีว่าการอําเภอกุยบุรี และประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ได้รับการคัดเลือก
ให้เข้าเสนอราคาในวันท่ี 12 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. . 

ผู้สนใจติดต่อขอรับซื้อเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธรการทางอิเล็กทรอนิกส์  
 โครงการท่ี 1. ในราคาชุดละ 1,400.00 บาท 

โครงการท่ี 2. ในราคาชุดละ 1,000.00 บาท 
โครงการท่ี 3. ในราคาชุดละ 1,400.00 บาท 
โครงการท่ี 4. ในราคาชุดละ    500.00 บาท 
โครงการท่ี 5. ในราคาชุดละ 2,300.00 บาท 
โครงการท่ี 6. ในราคาชุดละ    900.00 บาท 
โครงการท่ี 7. ในราคาชุดละ 5,600.00 บาท 

ได้ท่ี  ณ ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหาดขาม   ระหว่างวันท่ี  21 มีนาคม  2555  ถึง              
วันท่ี   29  มีนาคม  2555    หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข     0-3282-2269 , 0-3282-2270    ในวัน
และเวลาราชการ 

 

ประกาศ ณ วันท่ี    21     เดือน     มีนาคม     พ.ศ.    2555        . 
 
 
 
 

 ( นายบุญรอด   เขียวเพชร ) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหาดขาม 

 


