
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา 

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน ๑๓ สาย และโครงการก่อสร้าง
ก าแพงกันดินแบบตอกเสาเข็ม จ านวน ๑ โครงการ ด้วยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

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

                 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน ๑๓ สาย และโครงการก่อสร้างก าแพงกันดินแบบตอกเสาเข็ม จ านวน ๑ 
โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้
เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๘๘๗,๖๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านแปดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) 

                 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
                   ๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวงแหวนบางนา ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง  ๑๑๐  เมตร หรือพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า  ๔๔๐  ตารางเมตร 
ไม่มีไหล่ทาง พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์  จ านวน ๑ ป้าย ชนิดถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ในหมู่บ้านแบบมีรอยต่อกลาง  หมู่ที่ ๑ ต าบลบ้านนา อ าเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง  ก่อสร้างตามแบบ
มาตรฐาน     เลขท่ี ท๑-๐๑  และข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา ราคากลาง ๒๘๘,๔๐๐ บาท 
                   ๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยนา  ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 
๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง  ๑๓๐  เมตร หรือพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า  ๕๒๐  ตารางเมตร ไหล่
ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร  พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์  จ านวน ๑ ป้าย ชนิด
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในหมู่บ้านแบบมีรอยต่อกลาง  หมู่ที่ ๒ บ้านกลาง  ต าบลบ้านนา อ าเภอกะเปอร์ จังหวัด
ระนอง  ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน  เลขที่ ท๑-๐๑ และข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา ราคา
กลาง ๓๔๒,๗๐๐ บาท 
                   ๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามัคคีธรรม  ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง  ๑๓๐  เมตร หรือพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า  ๕๒๐  ตารางเมตร 
ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร  พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์  จ านวน ๑ ป้าย 
ชนิดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในหมู่บ้านแบบมีรอยต่อกลาง  หมู่ที่ ๓ บ้านทองหลาง  ต าบลบ้านนา อ าเภอ
กะเปอร์ จังหวัดระนอง  ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน  เลขที่ ท๑-๐๑  และข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านนา ราคากลาง ๓๔๒,๗๐๐ บาท 



                   ๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยเคียนนอก  ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๐ เมตร หรือพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า  ๕๒๐ ตารางเมตร 
ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร  พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์  จ านวน ๑ ป้าย 
ชนิดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในหมู่บ้านแบบมีรอยต่อกลาง  หมู่ที่ ๔  บ้านแพรกซ้าย ต าบลบ้านนา อ าเภอ
กะเปอร์ จังหวัดระนอง  ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน  เลขที่ ท๑-๐๑  และข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านนา ราคากลาง ๓๔๒,๗๐๐ บาท 
                   ๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวังหวนใน  ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 
๐.๑๕ เมตร กว้าง  ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๕ เมตร หรือพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า  ๕๒๕ ตารางเมตร ไม่มี
ไหล่ทาง  พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์  จ านวน ๑ ป้าย ชนิดถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ในหมู่บ้านแบบมีรอยต่อกลาง  หมู่ที่ ๕ บ้านแพรกขวา  ต าบลบ้านนา อ าเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง  
ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน  เลขที่ ท๑-๐๑  และข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา ราคากลาง 
๓๔๐,๕๐๐ บาท 
                    ๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทุ่งคา   ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 
๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐เมตร ระยะทาง ๑๓๐ เมตร หรือพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า  ๕๒๐  ตารางเมตร  ไหล่
ทางลูกรังข้างละ ๐.๕  เมตร  พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์  จ านวน ๑ ป้าย ชนิด
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในหมู่บ้านแบบมีรอยต่อกลาง  หมู่ที่ ๖  บ้านนาเดิม  ต าบลบ้านนา อ าเภอกะเปอร์ 
จังหวัดระนอง  ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน  เลขที่ ท๑-๐๑  และข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา 
ราคากลาง ๓๔๒,๗๐๐ บาท 
                    ๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามัคคีวงแหวน  ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๓ เมตร หรือพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า  ๕๓๒  ตารางเมตร  
ไม่มีไหล่ทาง พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์  จ านวน ๑ ป้าย ชนิดถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ในหมู่บ้านแบบมีรอยต่อกลาง  หมู่ที่ ๗  บ้านทองหลางล่าง  ต าบลบ้านนา อ าเภอกะเปอร์ จังหวัด
ระนอง  ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน  เลขที่ ท๑-๐๑  และข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา ราคา
กลาง ๓๔๘,๑๐๐ บาท 
                    ๘ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมใจพัฒนา  ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๕ เมตร หรือพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า  ๕๒๕  ตารางเมตร  
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ  ๐.๕ เมตร  พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์  จ านวน ๑ 
ป้าย ชนิดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในหมู่บ้านแบบมีรอยต่อกลาง  หมู่ที่ ๘  บ้านทรัพย์สมบูรณ์  ต าบลบ้านนา 
อ าเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง  ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน  เลขที่ ท๑-๐๑  และข้อก าหนดขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านนา ราคากลาง ๓๔๒,๓๐๐ บาท 
                    ๙ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคลองลา ๑  ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 
๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๐  เมตร หรือพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า  ๕๒๐  ตารางเมตร  ไหล่
ทางลูกรังกว้างข้างละ  ๐.๕ เมตร  พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์  จ านวน ๑ ป้าย 



ชนิดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในหมู่บ้านแบบมีรอยต่อกลาง  หมู่ที่ ๑  บ้านน้ าแดง  ต าบลเชี่ยวเหลียง  อ าเภอ
กะเปอร์ จังหวัดระนอง  ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน  เลขที่ ท๑-๐๑  และข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านนา ราคากลาง ๓๔๒,๗๐๐ บาท 
                   ๑๐ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขสบาย (คชเดช)  ผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๐  เมตร หรือพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า  ๕๒๐  ตาราง
เมตร  ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ  ๐.๕ เมตร  พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์  
จ านวน ๑ ป้าย ชนิดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในหมู่บ้านแบบมีรอยต่อกลาง หมู่ที่ ๓ บ้านเชี่ยวเหลียง  ต าบลเชี่ยว
เหลียง  อ าเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง  ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน  เลขที่ ท๑-๐๑  และข้อก าหนดขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านนา ราคากลาง ๓๔๒,๗๐๐ บาท       
                   ๑๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยขุนรอง  ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 
๐.๑๕เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๐  เมตร หรือพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า  ๕๒๐  ตารางเมตร  ไหล่
ทางลูกรังกว้างข้างละ  ๐.๕ เมตร  พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์  จ านวน ๑ ป้าย 
ชนิดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในหมู่บ้านแบบมีรอยต่อกลาง  หมู่ที่  ๔  บ้านขุนรอง  ต าบลเชี่ยวเหลียง  อ าเภอ
กะเปอร์ จังหวัดระนอง  ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน  เลขที่ ท๑-๐๑  และข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านนา  ราคากลาง ๓๔๒,๗๐๐ บาท  
                    ๑๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยชลประทาน   ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๐  เมตร หรือพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า  ๕๒๐  ตารางเมตร  
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ  ๐.๕ เมตร  พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์  จ านวน ๑ 
ป้าย ชนิดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในหมู่บ้านแบบมีรอยต่อกลาง  หมู่ที่  ๕  บ้านนาใน  ต าบลเชี่ยวเหลียง  อ าเภอ
กะเปอร์ จังหวัดระนอง  ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน  เลขที่ ท๑-๐๑  และข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านนา ราคากลาง ๓๔๒,๗๐๐ บาท   
                    ๑๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยสะพานแขวนบางมุด   ผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๐  เมตร หรือพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า  ๕๒๐  
ตารางเมตร  ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ  ๐.๕ เมตร  พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์  
จ านวน ๑ ป้าย ชนิดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในหมู่บ้านแบบมีรอยต่อกลาง หมู่ที่  ๖ บ้านหล่อไหล  ต าบลเชี่ยวเห
ลียง  อ าเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง  ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน  เลขที่ ท๑-๐๑  และข้อก าหนดขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านนา ราคากลาง ๓๔๒,๗๐๐ บาท 
                    ๑๔ โครงการก่อสร้างก าแพงกันดินแบบตอกเสาเข็ม  หมู่ที่  ๒  ต าบลเชี่ยวเหลียง  อ าเภอ
กะเปอร์   จังหวัดระนอง  ยาว ๓๓.๐๐ เมตร  พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์  
จ านวน ๑ ป้าย  และรายละเอียดอ่ืน ๆ  ตามแบบที่องค์การบริหารส่ วนต าบลบ้านนา ก าหนด ราคากลาง 
๔๘๔,๐๐๐ บาท 
 
 



 
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                 ๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นท่ีเข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านนา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงิน
ไม่น้อยกว่า ที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนาก าหนด รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
                                      ๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวงแหวนบางนา หมู่ ๑ ต าบล
บ้านนา อ าเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๔๔,๒๐๐ บาท  
                                     ๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยนา หมู่ที่ ๒ บ้านกลาง  
ต าบลบ้านนา อ าเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๗๑,๓๕๐ บาท   
                                     ๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามัคคีธรรม  หมู่ที่ ๓ บ้าน
ทองหลาง  ต าบลบ้านนา อ าเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง  ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๗๑,๓๕๐ บาท   
                                     ๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยเคียนนอก  หมู่ที่ ๔  บ้าน
แพรกซ้าย ต าบลบ้านนา อ าเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง  ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๗๑,๓๕๐ บาท   
                                     ๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวังหวนใน  หมู่ที่ ๕ บ้านแพรก
ขวา  ต าบลบ้านนา อ าเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง  ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๗๐,๒๕๐ บาท   
                                     ๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทุ่งคา   หมู่ที่ ๖  บ้านนาเดิม  
ต าบลบ้านนา อ าเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง  ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๗๑,๓๕๐ บาท   



                                     ๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามัคคีวงแหวน   หมู่ที่ ๗  บ้าน
ทองหลางล่าง  ต าบลบ้านนา อ าเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง  ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๗๔,๐๕๐ บาท   
                                     ๘ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมใจพัฒนา   หมู่ที่ ๘  บ้าน
ทรัพย์สมบูรณ์  ต าบลบ้านนา อ าเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง  ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๗๑,๑๕๐ บาท   
                                     ๙ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคลองลา ๑  หมู่ที่ 1๑  บ้านน้ าแดง  
ต าบลเชี่ยวเหลียง  อ าเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง  ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๗๑,๓๕๐ บาท   
                                     ๑๐ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขสบาย (คชเดช)   หมู่ที่ ๓ 
บ้านเชี่ยวเหลียง  ต าบลเชี่ยวเหลียง  อ าเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง  ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๗๑,๓๕๐ บาท        
                                     ๑๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยขุนรอง  หมู่ที่  ๔ บ้านขุนรอง  
ต าบลเชี่ยวเหลียง  อ าเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง  ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๗๑,๓๕๐ บาท   
                                     ๑๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยชลประทาน  หมู่ที่  ๕  บ้าน
นาใน  ต าบลเชี่ยวเหลียง  อ าเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง  ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๗๑,๓๕๐ บาท     
                                     ๑๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยสะพานแขวนบางมุด   หมู่ที่  
๖ บ้านหล่อไหล  ต าบลเชี่ยวเหลียง  อ าเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง  ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๗๑,๓๕๐ บาท   
                                     ๑๔ โครงการก่อสร้างก าแพงกันดินแบบตอกเสาเข็ม  หมู่ที่  2  ต าบลเชี่ยวเหลียง  
อ าเภอกะเปอร์   จังหวัดระนอง  ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๔๒,๐๐๐ บาท   
และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
นาเชื่อถือ 
                     ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
                     (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" 
ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน าผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดง
เป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ 
                     (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วม
ค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วม
ค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ
หลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัช และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคา
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลัก
รายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้ 
                     ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
                 ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 



                 ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 
                 ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
                 ๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนด 
                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
                ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่าน
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และช าระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน 
๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากช าระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา 
                ผู้ ส น ใ จ ส า ม า ร ถ ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด ไ ด้ ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต์  www.bannasao.go.th ห รื อ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๗๘๙๐๑๑๐ ในวันและเวลาราชการ 
                ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถาม
มายัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา ผ่านทางอีเมล์ 0 ffice@bannasao.go.th หรือช่องทางตามที่
กรมบัญชีกลางก าหนดภายในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนาจะชี้แจง
รายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.bannasao.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๒๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐  
  
              ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
  
                                             ธิติวุฒิ  ก้องสุนทรวงศ์ 

(นายธิติวุฒิ ก้องสุนทรวงศ์) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา 
 

 
หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ 
๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 


