
 

 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางแค 
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 

  ต าบลบางแค อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 
---------------------------------------- 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบางแค จะด าเนินการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต กว้างเฉลี่ย  4 เมตร ยาว 530 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือคิดพ้ืนที่ลาดยาง
แอสฟัสติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,120 ตารางเมตร ติดตั้งการ์ดเลน 2 จุด หมู่ที่ 4 ตามแบบ อบต.บางแค เลขที่ 
7/2557  พ ร้อมป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการชั่วคราว ขนาด    ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร              
จ านวน   ๒  ป้าย ก าหนดส่งมอบงาน 45 วัน ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,310,๐๐๐ บาท 
(หน่ึงล้านสามแสนหน่ึงหม่ืนบาทถ้วน) 

    ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 
๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างท างานที่สอบราคาดังกล่าว 
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วย 

การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็น ผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือนิต ิ
บุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู ้
เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางแค ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
  ๕. ต้องมีผลงานประเภทเดียวกัน เป็นผลงานสัญญาเดียว  ในวงเงินไม่น้อยกว่า  655,๐๐๐.-  บาท  
(หกแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)   
   6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
  7.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government Procurement : e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เวปไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
    8.  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้าง และรับความค าชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม ในวันท่ี   28  ตุลาคม                
๒๕๕7 ระหว่างเวลา ๑๕.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. โดยมาพร้อมเพรียงกัน ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
บางแค ทั้งน้ีผู้ที่ไม่มาดูสถานที่ก่อสร้าง และรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม ตามวันและเวลาที่ได้ก าหนดไว้ 
หากได้มีการชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม ให้ถือว่าเสมือนว่าได้ยินยอมและรับทรายข้อมูลและค าชี้แจงดังกล่าว
แล้ว เมื่อมีอุปสรรค และปัญหาในเวลาท างานจะน ามาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบต่อองค์การบริหารส่วนต าบล
บางแค ไม่ได ้  
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ก าหนดยื่นซองสอบราคา 
ก าหนดยื่นซองสอบราคาต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา ในวันที่  21 – 31   ตุลาคม  2557   

ณ งานพัสด ุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบางแค ในวันและเวลาราชการ และในวันที่  24  ตุลาคม  2557 
ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ (ที่ว่าการอ าเภออัมพวา) 
ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึงเวลา  ๑๖.๓๐ น. และด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติในวันที่ 3  พฤศจิกายน 2๕๕7    
ตั้งแต่เวลา  ๐9.00 น. เป็นต้นไป   ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล
ระดับอ าเภอ (ที่ว่าการอ าเภออัมพวา) ชั้น ๒  อ าเภออัมพวา   จังหวัดสมุทรสงคราม  
            

  ก าหนดเปิดซองใบเสนอราคา  
- ก าหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันท่ี   3  พฤศจิกายน  ๒๕๕7  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็น 

ต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ (ที่ว่าการอ าเภอ
อัมพวา) 

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาโครงการได้ในราคาชุดละ  1,50๐.- บาท (หน่ึงพันห้าร้อย
บาทถ้วน)  ได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบางแค ระหว่างวันที่   21 – 30 ตุลาคม  2557   
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐๓๔-๗๗๒๕๓๗-๘  ต่อ  ๑๔ ในวันและเวลาราชการ หรือทางเวปไซต์องค์การ
บริหารส่วนต าบลบางแค BANGKAE.GO.THWWW.GPROCUREMENT.GO.TH   กรมบัญชีกลาง 
WWW.gprocurement.go.th 

ประกาศ   ณ   วันท่ี   21  ตุลาคม   ๒๕๕7 
 
 

(นายสมศักดิ์  แย้มป๋ิว) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางแค 

 
                                            

   
          

       
 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางแค 
เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 

  ต าบลบางแค อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 
---------------------------------------- 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบางแค จะด าเนินการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต กว้างเฉลี่ย  4 เมตร ยาว 530 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือคิดพ้ืนที่ลาดยาง
แอสฟัสติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,120 ตารางเมตร ติดตั้งการ์ดเลน 2 จุด หมู่ที่ 4 ตามแบบ อบต.บางแค เลขที่ 
7/2557  พ ร้อมป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการชั่วคราว ขนาด    ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร              
จ านวน   ๒  ป้าย ก าหนดส่งมอบงาน 45 วัน ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,310,๐๐๐ บาท 
(หน่ึงล้านสามแสนหน่ึงหม่ืนบาทถ้วน) 

    ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 
๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างท างานที่สอบราคาดังกล่าว 
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วย 

การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็น ผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือนิต ิ
บุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู ้
เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางแค ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
  ๕. ต้องมีผลงานประเภทเดียวกัน เป็นผลงานสัญญาเดียว  ในวงเงินไม่น้อยกว่า  655,๐๐๐.-  บาท  
(หกแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)   
   6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
  7.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government Procurement : e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เวปไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
    8.  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้าง และรับความค าชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม ในวันท่ี   28  ตุลาคม                
๒๕๕7 ระหว่างเวลา ๑๕.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. โดยมาพร้อมเพรียงกัน ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
บางแค ทั้งน้ีผู้ที่ไม่มาดูสถานที่ก่อสร้าง และรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม ตามวันและเวลาที่ได้ก าหนดไว้ 
หากได้มีการชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม ให้ถือว่าเสมือนว่าได้ยินยอมและรับทรายข้อมูลและค าชี้แจงดังกล่าว
แล้ว เมื่อมีอุปสรรค และปัญหาในเวลาท างานจะน ามาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบต่อองค์การบริหารส่วนต าบล
บางแค ไม่ได ้  
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ก าหนดยื่นซองสอบราคา 
ก าหนดยื่นซองสอบราคาต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา ในวันที่  21 – 30   ตุลาคม  2557   

ณ งานพัสด ุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบางแค ในวันและเวลาราชการ และในวันที่  24  ตุลาคม  2557 
ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ (ที่ว่าการอ าเภออัมพวา) 
ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา  ๑๖.๓๐ น. และด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติในวันที่ 31  ตุลาคม  2๕๕7    
ตั้งแต่เวลา  ๐9.00 น. เป็นต้นไป   ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล
ระดับอ าเภอ (ที่ว่าการอ าเภออัมพวา) ชั้น ๒  อ าเภออัมพวา   จังหวัดสมุทรสงคราม  
            

  ก าหนดเปิดซองใบเสนอราคา  
- ก าหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันท่ี   31  ตุลาคม  ๒๕๕7  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็น 

ต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ (ที่ว่าการอ าเภอ
อัมพวา) 

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาโครงการได้ในราคาชุดละ  1,50๐.- บาท (หน่ึงพันห้าร้อย
บาทถ้วน)  ได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบางแค ระหว่างวันที่   21 – 30 ตุลาคม  2557   
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐๓๔-๗๗๒๕๓๗-๘  ต่อ  ๑๔ ในวันและเวลาราชการ หรือทางเวปไซต์องค์การ
บริหารส่วนต าบลบางแค BANGKAE.GO.THWWW.GPROCUREMENT.GO.TH   กรมบัญชีกลาง 
WWW.gprocurement.go.th 

ประกาศ   ณ   วันท่ี   21  ตุลาคม   ๒๕๕7 
 
 

(นายสมศักดิ์  แย้มป๋ิว) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางแค 

 
                                            

   
 
 
 
 
 
 
 



  
 


