
 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน 

เรื่อง ประมูลงานจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้าง จ านวน 9 โครงการ   

---------------------------------------- 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน  อ าเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี มีความประสงค์จะประมูล
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการก่อสร้าง จ านวน 9 โครงการ ตามรายละเอียดดังนี้ 

โครงการที่ 1 โครงการปรับปรุงถนน คสล.เดิม เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อม

ฝังท่อและบ่อพักถนนสายหน้าโรงเรียนบางจานวิทยา หมู่ที่ 3 ต.บางจาน ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 

4.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 132.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร  ขนาดท่อระบายน้ า  0.40 เมตร บ่อพักขนาด 

0.60 x 0.60 x 1.00 เมตร    รายละเอียดตามแบบ อบต.บางจานก าหนด ราคากลาง 492,700.-บาท (-สี่แสน

เก้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-) 

โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ า   ซอย 4   บ้านดาบอเนก 

หมู่ที่ 7  ต.บางจาน ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาวเฉลี่ย 150.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 

เมตร ขนาดท่อระบายน้ า 0.40 เมตร บ่อพักขนาด 0.60 x 0.60 x 1.00 เมตร  รายละเอียดตามแบบ อบต.

บางจานก าหนด  ราคากลาง  457,300.-บาท  (-สี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน-) 

โครงการที่ 3  โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคลองโพหัก บ้าน ผญ.มานะ หมู่ที่ 2 (ต่อ

ยอด) ต.บางจาน ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 355.00 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.15 เมตร  ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 55.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี

พ้ืนที่ก่อสร้างทั้ง 2 ช่วงไม่น้อยกว่า 1,780 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.บางจาน ก าหนด   ราคา

กลาง 1,007,000.-บาท (-หนึ่งล้านเจ็ดพันบาทถ้วน-) 

โครงการที่ 4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นนาหัวช้าง  หมู่ที่ 4  ต.บางจาน ปริมาณงาน 

ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 325.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อย

กว่า 975 ตารางเมตร   รายละเอียดตามแบบที่ อบต.บางจาน ก าหนด   ราคากลาง 494,400.-บาท (-สี่แสน

เก้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน-) 

/โครงการที่ 5... 
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โครงการที่ 5 โครงการปรับปรุงถนน คสล.เดิม เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อม

ฝังท่อและบ่อพัก ซอย 2 หมู่ที่ 5  ต.บางจาน  ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 259.00 

เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร  ขนาดท่อระบายน้ า  0.40 เมตร บ่อพักขนาด 0.60 x 0.60 x 1.00 เมตร  

รายละเอียดตามแบบ อบต.บางจานก าหนด ราคากลาง 959,500.-บาท (-เก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาท

ถ้วน-) 

โครงการที่ 6 โครงการปรับปรุงถนน คสล.เดิม เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อม

ฝังท่อและบ่อพัก ซอย 6 หมู่ที่ 1  ต.บางจาน  ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 198.00 

เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร  ขนาดท่อระบายน้ า  0.40 เมตร บ่อพักขนาด 0.60 x 0.60 x 1.00 เมตร  

รายละเอียดตามแบบ อบต.บางจานก าหนด ราคากลาง 729,900.-บาท (-เจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อย

บาทถ้วน-) 

โครงการที่ 7  โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายกลางบ้าน หมู่ที่ 2 ต.บางจาน   ปริมาณงาน 

ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 722.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 

2,888 ตารางเมตร พร้อมวางท่อลอดถนนขนาด  0.40 เมตร จ านวน 8 จุด รายละเอียดตามแบบ  อบต.

บางจานก าหนด ราคากลาง 1,478,000.-บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

โครงการที่ 8 โครงการปรับปรุงถนน คสล.เดิม เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อม

ฝังท่อและบ่อพัก ซอย 2 หมู่ที่ 6  ต.บางจาน  ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 222.00 

เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 888 ตารางเมตร  พร้อมวางท่อระบายน้ าขนาด

ท่อระบายน้ า  0.40 เมตร บ่อพักขนาด 0.60 x 0.60 x 1.00 เมตร   รายละเอียดตามแบบ อบต.บางจาน

ก าหนด ราคากลาง 819,600.-บาท  (-แปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน-) 

โครงการที่ 9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแม่ยายแว่น  หมู่ที่ 7 (ต่อยอด)  ต.บางจาน 

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 1,175.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนที่

ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 4,700 ตารางเมตร   รายละเอียดตามแบบที่ อบต.บางจานก าหนด   ราคากลาง 

2,323,000.-บาท (-สองล้านสามแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน-) 

/ผู้มีสิทธิเสนอราคา... 
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 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  
 1. เป็นผู้ที่มีอาชีพรับจ้างที่ประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
 2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  

3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้  
เสนอราคา  ได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน  

5.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การ
บริหารส่วนต าบลบางจาน ณ วันที่ประกาศประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการ
อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  

6. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล และมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ 
ประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 
  โครงการที่ 1 โครงการปรับปรุงถนน คสล.เดิม เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมฝังท่อ

และบ่อพักถนนสายหน้าโรงเรียนบางจานวิทยา หมู่ที่ 3 ต.บางจาน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 246,350.-บาท  

  โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ า   ซอย 4   บ้านดาบอเนก  

หมู่ที่ 7  ต.บางจาน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 228,650.-บาท 

 โครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคลองโพหัก บ้าน ผญ.มานะ หมู่ที่ 2 (ต่อยอด)        

ต.บางจาน  ในวงเงินไม่น้อยกว่า 503,500.-บาท 

  โครงการที่ 4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นนาหัวช้าง  หมู่ที่ 4  ต.บางจาน ในวงเงินไม่น้อยกว่า  

247,200.-บาท 

  โครงการที่ 5 โครงการปรับปรุงถนน คสล.เดิม  เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมฝังท่อ

และบ่อพัก ซอย 2 หมู่ที่ 5  ต.บางจาน  ในวงเงินไม่น้อยกว่า 479,750.-บาท 

   โครงการที่ 6 โครงการปรับปรุงถนน คสล.เดิม  เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมฝังท่อ

และบ่อพัก ซอย 6 หมู่ที่ 1  ต.บางจาน  ในวงเงินไม่น้อยกว่า 364,950.-บาท    

   โครงการที่ 7  โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายกลางบ้าน หมู่ที่ 2 ต.บางจาน   ในวงเงินไม่น้อย

กว่า 739,000.-บาท 

   โครงการที่ 8 โครงการปรับปรุงถนน คสล.เดิม  เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมฝังท่อ

และบ่อพัก ซอย 2 หมู่ที่ 6  ต.บางจาน  ในวงเงินไม่น้อยกว่า 409,800.-บาท 

/โครงการที่ 9... 
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  โครงการที่ 9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแม่ยายแว่น  หมู่ที่ 7 (ต่อยอด)  ต.บางจาน ใน
วงเงินไม่น้อยกว่า 1,161,500.-บาท 
ซึ่งเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน เชื่อถือ 

7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ  

8. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

9. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสาม
หมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

           ก าหนดดสูถานทีก่่อสร้างด้วยวิธกีารทางอิเล็กทรอนกิส์ ในวันท่ี         31  พฤษภาคม  2560       
ตั้งแต่เวลา  09.30 น.  ถึง  11.30   น.  ณ. บริเวณสถานที่ก่อสร้าง โดยให้ผู้ประสงค์จะดูสถานที่ก่อสร้างเข้ามา 
ณ องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน เพ่ือประสานกองช่างและน าท่านไปดูสถานที่ก่อสร้าง   และก าหนดรับฟัง
ค าชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่     31  พฤษภาคม 2560       ตั้งแต่เวลา   13.00   น. เป็นต้นไป (การดู
สถานที่ก่อสร้างเป็นภาระ/หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้ซื้อเอกสารประมูลการจ้างที่จะไปดูสถานที่ก่อสร้าง
และรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยตัวเอง/หรือจะดูสถานท่ีก่อสร้างและรับฟังค าชี้แจงเพ่ิมเติมหรือไม่ก็
ได้ โดยทางองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน จะถือว่าผู้ซื้อเอกสารประมูลการจ้างได้ทราบสถานที่ ตลอดจน
อุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาท างานจะน ามาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบ
และ/หรือจะยกเป็นข้อต่อสู้กับองค์การบริหารส่วนต าบลบางจานไม่ได้) 
 ก าหนดยื่นซองเอกสาร ประมูลการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่   8  มิถุนายน  2560      

ในเวลา ดังต่อไปนี้  

     โครงการที่ 1 และ โครงการที่ 2 ยื่นซองประมูล ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา  09.30   น. 

โครงการที่ 3 และ โครงการที่ 4  ยื่นซองประมูล ตั้งแต่เวลา  09.40  น. ถึงเวลา 10.40  น. 

โครงการที่ 5 และ โครงการที่ 6 ยื่นซองประมูล ตั้งแต่เวลา  10.50  น. ถึงเวลา  11.50 น. 

โครงการที่ 7 และ โครงการที่ 8 ยื่นซองประมูล ตั้งแต่เวลา  13.00  น. ถึงเวลา  14.00 น. 

โครงการที่ 9           ยื่นซองประมูล ตั้งแต่เวลา  14.10   น. ถึงเวลา 14.40  น. 

/ณ ศูนย์รวมข้อมูล... 
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ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอเมืองเพชรบุรี  และ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่       13  มิถุนายน  2560  และก าหนด

เสนอราคาประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  20  มิถุนายน  2560    ในเวลา ดังต่อไปนี้ 

  โครงการที่ 1 และ โครงการที่ 2  ท าการประมูล ตั้งแต่เวลา 09.15 น. – 09.45 น. 

  โครงการที่ 3 และ โครงการที่ 4  ท าการประมูล ตั้งแต่เวลา 10.15 น. – 11.00 น. 

  โครงการที่ 5 และ โครงการที่ 6  ท าการประมูล ตั้งแต่เวลา 11.15 น. – 11.45 น. 

  โครงการที่ 7 และ โครงการที่ 8   ท าการประมูล  ตั้งแต่เวลา  13.45 น.  – 14.15 น. 

  โครงการที่ 9              ท าการประมูล  ตัง้แตเ่วลา  14.45 น.  – 15.15 น. 

 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสาร ประมูลการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในราคาดังต่อไปนี้ 
   โครงการที่ 1 ในราคาชุดละ  400.-บาท  
   โครงการที่ 2 ในราคาชุดละ  400.-บาท  
   โครงการที่ 3 ในราคาชุดละ         1,000.-บาท  
   โครงการที่ 4 ในราคาชุดละ  400.-บาท  
   โครงการที่ 5 ในราคาชุดละ         1,000.-บาท  
   โครงการที่ 6 ในราคาชุดละ            700.-บาท  
   โครงการที่ 7 ในราคาชุดละ         1,500.-บาท  
   โครงการที่ 8 ในราคาชุดละ            800.-บาท  
   โครงการที่ 9 ในราคาชุดละ          2,500.-บาท  

ได้ที่  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน     ในวันที่      22  พฤษภาคม  2560        ถึงวันที่     
31  พฤษภาคม  2560       ตั้งแต่เวลา   08.30    น. ถึงเวลา   16.30   น. ดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์  
www.bangchanphet.go.th   และ  www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข    
0-3277-0005  ในวันและเวลาราชการ 
 
                                                       ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน พฤษภาคม   พ.ศ. 2560 
  
   
 
     (นายเสถียร  นิลทะสิน)  
                                                               นายกองค์การบริหารสว่นต าบลบางจาน 
 

http://www.gprocurement.go.th/

