
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลหาดขาม 
เร่ือง  การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการก่อสร้างถนนหินแม่น้ํา จํานวน 9 โครงการ 

ตําบลหาดขาม อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
          

                       ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลหาดขาม   อําเภอกุยบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความประสงค์
ดําเนินการจัดจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนหินแม่น้ํา จํานวน 9 โครงการ โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
   โครงการท่ี 1. ก่อสร้างถนนหินแม่น้ํา สายทุ่งแฝกพัฒนา 1 หมู่ท่ี 2 ผิวจราจรกว้าง      
3.50 เมตร ยาว 900.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือใช้จํานวนหินแม่น้ําไม่น้อยกว่า 819.00 ลูกบาศก์เมตร       
พร้อมบดอัดเกลี่ยเรียบ ตามรายละเอียดการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตําบลหาดขาม พร้อมป้ายโครงการ  

ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เป็นเงิน 336,000.- บาท         
(-สามแสนสามหม่ืนหกพันบาทถ้วน-)      
                   โครงการท่ี 2. ก่อสร้างถนนหินแม่น้ํา สายทุ่งแฝกพัฒนา 2 หมู่ท่ี 2 ผิวจราจรกว้าง      
3.50 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือใช้จํานวนหินแม่น้ําไม่น้อยกว่า 637.00 ลูกบาศก์เมตร       
พร้อมบดอัดเกลี่ยเรียบ ตามรายละเอียดการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตําบลหาดขาม พร้อมป้ายโครงการ  

ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เป็นเงิน 262,000.- บาท         
(-สองแสนหกหม่ืนสองพันบาทถ้วน-)        
   โครงการท่ี 3. ก่อสร้างถนนหินแม่น้ํา สายทุ่งแฝกพัฒนา 3 หมู่ท่ี 2 ผิวจราจรกว้าง      
3.50 เมตร ยาว 650.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือใช้จํานวนหินแม่น้ําไม่น้อยกว่า 591.00 ลูกบาศก์เมตร        
พร้อมบดอัดเกลี่ยเรียบ ตามรายละเอียดการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตําบลหาดขาม พร้อมป้ายโครงการ  

ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เป็นเงิน 243,000.- บาท         
(-สองแสนสี่หม่ืนสามพันบาทถ้วน-)        

โครงการท่ี 4. ก่อสร้างถนนหินแม่น้ํา สายซอยสุขเจริญ 2 หมู่ท่ี 2 ผิวจราจรกว้าง       
4.00 เมตร ยาว 1,300.00 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือใช้จํานวนหินแม่น้ําไม่น้อยกว่า 1,352.00 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมบดอัดเกลี่ยเรียบ ตามรายละเอียดการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตําบลหาดขาม พร้อมป้ายโครงการ  

ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เป็นเงิน 340,000.- บาท         
(-สามแสนสี่หม่ืนบาทถ้วน-)    

      โครงการท่ี 5. ก่อสร้างถนนหินแม่น้ํา สายซอยตาโรจน์ หมู่ท่ี 2 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 500.00 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือใช้จํานวนหินแม่น้ําไม่น้อยกว่า 520.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมบดอัด
เกลี่ยเรียบ ตามรายละเอียดการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตําบลหาดขาม พร้อมป้ายโครงการ  

ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เป็นเงิน 132,000.- บาท         
(-หนึ่งแสนสามหม่ืนสองพันบาทถ้วน-)    
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โครงการท่ี 6. ปรับปรุงถนน สายหนองขนวน หมู่ท่ี 2 โดยงลงหินแม่น้ํา ผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือใช้จํานวนหินแม่น้ําไม่น้อยกว่า 1,144.00 ลูกบาศก์เมตร  
พร้อมบดอัดเกลี่ยเรียบ ตามรายละเอียดการปรับปรุงขององค์การบริหารส่วนตําบลหาดขาม พร้อมป้ายโครงการ  

ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เป็นเงิน 468,000.- บาท         
(-สี่แสนหกหม่ืนแปดพันบาทถ้วน-)    

โครงการท่ี 7. ปรับปรุงถนน สายข้างศาลาเอนกประสงค์ ช่วงท่ี 2 หมู่ท่ี 2 โดยงลงหินแม่น้ํา 
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 330.00 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือใช้จํานวนหินแม่น้ําไม่น้อยกว่า 343.00 
ลูกบาศก์เมตร  พร้อมบดอัดเกลี่ยเรียบ ตามรายละเอียดการปรับปรุงขององค์การบริหารส่วนตําบลหาดขาม  

ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เป็นเงิน 85,000.- บาท           
(-แปดหม่ืนห้าพันบาทถ้วน-)    

โครงการท่ี 8. ปรับปรุงถนน สายโกรกกรือ หมู่ท่ี 5 โดยงลงหินแม่น้ํา ผิวจราจรกว้าง    
5.00 เมตร ยาว 1,800.00 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือใช้จํานวนหินแม่น้ําไม่น้อยกว่า 1,755.00 ลูกบาศก์
เมตร  พร้อมบดอัดเกลี่ยเรียบ ตามรายละเอียดการปรับปรุงขององค์การบริหารส่วนตําบลหาดขาม พร้อมป้าย
โครงการ  

ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เป็นเงิน 446,000.- บาท         
(-สี่แสนสี่หม่ืนหกพันบาทถ้วน-)    

โครงการท่ี 9. ก่อสร้างถนนหินแม่น้ํา สายหนองตาเจอะ หมู่ท่ี 6 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 2,100.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือใช้จํานวนหินแม่น้ําไม่น้อยกว่า 2,184.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมบดอัดเกลี่ย
เรียบ ตามรายละเอียดการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตําบลหาดขาม พร้อมป้ายโครงการ  

ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เป็นเงิน 891,000.- บาท         
(-แปดแสนเก้าหม่ืนหนึ่งพันบาทถ้วน-)    

ผู้เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
 1.  เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้าง ทํางานท่ีประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ดังกล่าว 

  2.  ไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการ   หรือของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถ่ิน  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  
         3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย       เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
  4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วน
ตําบลหาดขาม และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา  กับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ.
วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี ้

5.  เป็นผู้ยื่นเอกสารต้องลงนามในหนังสือแสดงเงื่อนไขการจ้างโดยการประมูล ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (สัญญา 3 ฝ่าย) 
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  6.  ต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน   กับงานท่ีประกาศจ้างก่อสร้าง 
���������	 1      ����������������     168,000.-��� 

���������	 2      ����������������     131,000.-���   

���������	 3      ����������������     121,500-���   

���������	 4      ����������������     170,000.-���  

 ���������	 5      ����������������      66,000.-��� 

���������	 6      ����������������     234,000.-���   

���������	 7      ����������������        42,500-���   

���������	 8      ����������������     223,000.-���   

���������	 9      ����������������     445,500.-���   

 
  ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ หากปรากฏว่าการเสนอราคาก่อสร้าง มีราคา
ท่ีแตกต่างหรือไม่แตกต่างไปจากราคากลางท่ีประกาศไว้ราคาดังกล่าวไม่มีผลผูกพัน ไปตามราคากลางนั้น ผู้เสนอราคา
จะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคํานวณราคากลางเอง จํานําราคากลางของทางราชการหรือสาเหตุอ่ืนมาปฏิเสธ
ความรับผิดชอบ หรือเรียกร้องค่าก่อสร้างเพ่ิมในภายหลังมิได ้

  กําหนดดูสถานท่ีก่อสร้าง ในวันท่ี  30  เดือน สิงหาคม  พ.ศ.  2554 เวลา  9.00  น. ถึง 11.30 น. 
ณ. สถานท่ีก่อสร้างถนนหินแม่น้ํา หมู่ท่ี 2, หมู่ท่ี 5 และ หมู่ท่ี 6 ตําบล  หาดขาม   อําเภอ  กุยบุรี  จังหวัด 
ประจวบคีรีขันธ์ และกําหนดรับฟังคําชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม ในวันท่ี 30 สิงหาคม 2554 ระหว่างเวลา 13.00 น. 
เป็นต้นไป ณ.หอประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลหาดขาม 
 

         กําหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ใน วันท่ี  13  เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2554
ระหว่างเวลา   10.00  น.  ถึง  11.00   น.  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตําบล   ระดับอําเภอ ศาลาประชาคมอําเภอกุยบุรี (ชั้นบน) ท่ีว่าการอําเภอกุยบุรี  และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับ
การคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันท่ี 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2554 เวลา 10.00   น.   
         

    ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
���������	  1      �����$%&'(       700.-  ��� 

���������	  2      �����$%&'(       600.-  ��� 

���������	  3      �����$%&'(       500.-  ��� 

���������	  4      �����$%&'(         700.-  ��� 

���������	  5      �����$%&'(       300.-  ��� 
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���������	  6      �����$%&'(       1,000.- ��� 

���������	  7      �����$%&'(       200.-  ��� 

���������	  8      �����$%&'(         900.-  ��� 

���������	  9      �����$%&'(         1,800.- ��� 

ได้ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหาดขาม ระหว่างวันท่ี  26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2554  ถึงวันท่ี                   
5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2554 ดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ www.hadkham.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข  0-3282-2269-71   ในวันและเวลาราชการ 

 

 
ประกาศ    ณ    วันท่ี   26   เดือน    สิงหาคม    พ.ศ.     2554 

 
 
 
 
 

 ( นายบุญรอด  เขียวเพชร ) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหาดขาม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


