
 

 

 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา 

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 11 สาย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
………………………………………………… 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนามีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จ านวน 11 สาย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๒๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)                        

๒.๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๓ ต.เชี่ยวเหลียง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร (หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตร.ม.) พร้อมไหล่ทางดินลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ราคากลาง 
๒๗๗,๐๐๐ บาท 
                     ๒๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๔ ต.เชี่ยวเหลียง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร (หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตร.ม.) พร้อมไหล่ทางดินลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ราคากลาง 
๒๗๗,๐๐๐ บาท 
                    ๒.๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๕เชื่อม หมู่ ๖  ต.เชี่ยวเหลียง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว๒๔๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๙๖๐ ตร.ม.) พร้อมไหล่ทางดินลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ราคา
กลาง ๕๕๑,๐๐๐ บาท 
                    ๒.๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๗ ต.เชี่ยวเหลียง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร (หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตร.ม.) พร้อมไหล่ทางดินลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ราคากลาง  
๒๗๗,๐๐๐ บาท 
                    ๒.๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๑  ต.บ้านนา ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร (หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตร.ม.) พร้อมไหล่ทางดินลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร  ราคากลาง 
๒๗๗,๐๐๐ บาท 
                    ๒.๖ โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๒ ต.บ้านนา ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร (หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตร.ม.) พร้อมไหล่ทางดินลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ราคากลาง 
๒๗๗,๐๐๐ บาท 
                    ๒.๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๔ ต.บ้านนา ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร (หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม.) พร้อมไหล่ทางดินลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ราคากลาง 
๒๒๔,๐๐๐ บาท 



                    ๒.๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๕ ต.บ้านนา ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร (หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตร.ม.) พร้อมไหล่ทางดินลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ราคากลาง 
๒๗๗,๐๐๐ บาท 
                    ๒.๙ โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๖ ต.บ้านนา ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร (หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม.) พร้อมไหล่ทางดินลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ราคากลาง 
๒๒๔,๐๐๐ บาท 
                    ๒.๑๐ โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๗ ต.บ้านนา ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร (หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตร.ม.) พร้อมไหล่ทางดินลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ราคากลาง 
๒๗๗,๐๐๐ บาท 
                    ๒.๑๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๘ ต.บ้านนา ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร (หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตร.ม.) พร้อมไหล่ทางดินลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ราคากลาง 
๒๗๗,๐๐๐ บาท          

          ผูมี้สทิธิเสนอราคาจะตอ้งมีคุณสมบตั ิดงัต่อไปนี้ 

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ซึ่ง
มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า  บาท 
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านนา ณ วันที่ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอัน
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                   ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
                   ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์( e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
                   ๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

          ก าหนดดสูถานทีก่่อสร้างในวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ 
หมู่ ๓,๔,๕,๖,๗ ต าบลเชี่ยวเหลียง หมู่ ๑,๒,๔,๖,๗,๘ ต าบลบ้านนา 

  



          ก าหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจา้งก่อสร้างด้วยวิธกีารทางอิเล็กทรอนกิส์ ในวันท่ี ๓๐ พฤษภาคม 
๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๓๐ น. ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ว่าการอ าเภอกะเปอร์ 
(ชั้น ๒) อ าเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง และก าหนดเสนอราคาในวันที่  ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. 
เป็นต้นไป 

          ผูส้นใจตดิต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจา้งก่อสร้างด้วยวิธกีารทางอิเล็กทรอนกิส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐ 
บาท ได้ท่ี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา ๗๕ หมู่ ๔ ต าบลบ้านนา อ าเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ใน
วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดู
รายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ www.bannasao.go.th www.ranong.go.th และ www.gprocurement.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๗๘๙๐๑๑๐ ในวันและเวลาราชการ 

ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  

          สงบ   จันทร์เขียว 
                      (นายสงบ จันทร์เขียว) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา 
  

 


