
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 

เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนหินคลุก   
ภายในต าบลหาดขาม จ านวน 4 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  

          
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม  มีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและ
ถนนหินคลุก ภายในต าบลหาดขาม จ านวน 4 โครงการ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลครั้งนี้มี รายละเอียด
ดังนี้ 

โครงการ ที่ 1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยตาเบิ้ม หมู่ที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 3.50 
เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกท้ังสองข้าง กว้าง 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมปรับเกลี่ย หรือเนื้อที่เทคอนกรีตไม้น้อยกว่า 490.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดการก่อสร้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหาดขาม พร้อมป้ายโครงการ 
  ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลจ้าง เป็นเงิน 336,000.00 บาท  (-   สามแสนสาม
หม่ืนหกพันบาทถ้วน  -) 

โครงการที่ 2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโกรกกรือ หมู่ที่ 5 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 240.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกท้ังสองข้าง กว้าง 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม
ปรับเกลี่ย หรือเนื้อที่เทคอนกรีตไม้น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดการก่อสร้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหาดขาม พร้อมป้ายโครงการ 
  ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลจ้าง เป็นเงิน 735,000.00 บาท  (-   เจ็ดแสนสาม
หม่ืนห้าพันบาทถ้วน  -) 

โครงการที่ 3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนกลางน้อย หมู่ที่ 6 ผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 295.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกท้ังสองข้าง กว้าง 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมปรับเกลี่ย หรือเนื้อที่เทคอนกรีตไม้น้อยกว่า 1,180.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดการก่อสร้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหาดขาม พร้อมป้ายโครงการ 
  ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลจ้าง เป็นเงิน 731,000.00 บาท  (-   เจ็ดแสนสาม
หม่ืนหนึ่งพันบาทถ้วน  -) 

โครงการที่ 4. ก่อสร้างถนนหินคลุก รอบที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม กว้าง 5.00 
เมตร    ยาว 390.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือใช้จ านวนหินคลุกไม่น้อยกว่า 365.62 ลูกบาศก์เมตร พร้อมบด
อัดเกลี่ยเรียบ ตามรายละเอียดการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม   พร้อมป้ายโครงการ 
  ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลจ้าง เป็นเงิน 232,0 00.00 บาท                            
(-  สองแสนสามหม่ืนสองพันบาทถ้วน  -) 
 

/ ผู้มีสิทธิ.......... 
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ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
1. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ซึ่งมีผลงาน

ก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ดังต่อไปนี้ 
 โครงการที่ 1.  ในวงเงินไม่น้อยกว่า      168,000.00     บาท  

โครงการที่ 2.  ในวงเงินไม่น้อยกว่า      367,500.00     บาท 
โครงการที่ 3.  ในวงเงินไม่น้อยกว่า      365,500.00     บาท 
โครงการที่ 4.  ในวงเงินไม่น้อยกว่า      116,000.00     บาท 

2. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มครองกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของ

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
4. เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 
5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การ

บริหารส่วนต าบลหาดขาม ณ วันที่ประกาศประมูลจ้างด้วยวิธีกางทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลาง     ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

8.คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสาม
หมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

9.ทั้งนี้ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก และหากมีการท าสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 2,000,000 บาท       
(-สองล้านบาทถ้วน-) ขึ้นไป กับ องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม ให้รับจ่ายเงินผ่านบัญชีฝากกระแสรายวัน เว้นแต่
การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท สามารถรับจ่ายเงินเป็นเงินสดได้ และให้จัดท าบัญชีแสดง
รายรับรายจ่ายยื่นต่อกรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  

 ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่    29  เมษายน  2557  ระหว่างเวลา    09.00   น. ถึง    12.00    น.  
ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างภายในต าบลหาดขาม  และก าหนดรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่             
29  เมษายน  2557   เวลา   13.00   น. เป็นต้นไป ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม      .   

 ก าหนดยื่น ซองประมูล ด้วยวิธีการทางอเล็กทรอนิกส์  ใน วันที่     12 พฤษภาคม 2557    ระหว่าง           
เวลา   09.00   น. ถึง  10.00  น. ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ระดับอ าเภอ ศาลาประชาคมอ าเภอกุยบุรี (ชั้นที่ 2 ) ณ ที่ว่าการอ าเภอกุยบุรี   และประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ได้รับการ
คัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ 15 พฤษภาคม 2557  และก าหนดการเสนอราคาในวันที่ 19 พฤษภาคม 
2557     ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

/ ผู้สนใจ.......... 
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ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 
 โครงการที่ 1. ในราคาชุดละ   700.00 บาท 

โครงการที่ 2. ในราคาชุดละ 1,400.00 บาท 
โครงการที่ 3. ในราคาชุดละ 1,400.00 บาท 
โครงการที่ 4. ในราคาชุดละ   500.00 บาท 

ได้ที่    ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม    ระหว่างวันที่   22 เมษายน 2557   ถึงวันที่ 30 เมษายน 
2557  ตั้งแต่เวลา   08.30 น. ถึงเวลา  16.30 น. ดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ www.hadkham.go.th  หรือ  
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข      0-3282-2269 , 0-3282-2270     ใน
วันและเวลาราชการ 

ประกาศ ณ วันที่    22     เดือน     เมษายน     พ.ศ.    2557        . 
 
 

-บุญรอด เขียวเพชร- 
( นายบุญรอด   เขียวเพชร ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 
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