
 
 
 

 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลฉลอง 
เร่ือง  ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตําบลฉลอง   

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
------------------------- 

  องค์การบริหารส่วนตําบลฉลอง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีความประสงค์จะประมูลจ้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จํานวน  5  โครงการ  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแสงแดด หมู่ที่ 9    ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร   ยาว 200 
เมตร   หนา 0.15 เมตร   หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร   พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 
0.50 เมตร  รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตําบลฉลองกําหนด  พร้อมติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย  ระยะเวลาดําเนินการ  60  วัน  ราคากลางการก่อสร้าง  507,000.- บาท    
( -ห้าแสนเจ็ดพันบาทถ้วน- )  
  2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยสถิต – บ้านนายหนูเชียร หมู่ที่ 3    ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร   ยาว 200 เมตร  หนา 0.15 เมตร   หรือพืน้ที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร  พร้อมไหล่ทางหิน
คลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร  รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตําบลฉลองกําหนด  
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย  ระยะเวลาดําเนินการ  60  วัน  ราคากลางการก่อสร้าง  
402,000.- บาท  ( -ส่ีแสนสองพันบาทถ้วน- ) 
  3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายต้นไทร – ทางหลวงชนบท หมู่ที่ 11   ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 
เมตร   ยาว 200 เมตร   หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร  พร้อมไหล่ทางหินคลุก
กว้างข้างละ 0.50 เมตร  รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตําบลฉลองกําหนด  พร้อม
ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย  ระยะเวลาดําเนินการ  60  วัน  ราคากลางการก่อสร้าง  
507,000.- บาท  ( -ห้าแสนเจ็ดพันบาทถ้วน- ) 
  4. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสบาย – รร.บ้านน้ําขาว หมู่ที่ 2   ขนาดผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร   ยาว 200 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร   พร้อมไหล่ทาง
หินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร  รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตําบลฉลองกําหนด  
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย  ระยะเวลาดําเนินการ  60  วัน  ราคากลางการก่อสร้าง  
507,000.- บาท  ( -ห้าแสนเจ็ดพันบาทถ้วน- ) 
  5. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหมอวี – ม่วงข้าวแพง หมู่ที่ 6   ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร   ยาว 250 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร   พร้อมไหล่ทางหินคลุก
กว้างข้างละ 0.50 เมตร  รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตําบลฉลองกําหนด  พร้อม
ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย  ระยะเวลาดําเนินการ  60  วัน  ราคากลางการก่อสร้าง   
502,000.- บาท  ( -ห้าแสนสองพันบาทถ้วน- ) 
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  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
  1.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
  2.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้
แจ้งเวียนช่ือแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการส่ังให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
  3.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน และ/
หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ในครั้งน้ี 
  4.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคําส่ังให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่า น้ัน 

5.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบลฉลอง 

๖. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานท่ี
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  ของราคากลางแต่ละโครงการ เป็นผลงานท่ีเป็น
สัญญาเดียว   และเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วน
ท้องถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตําบลฉลองเช่ือถือ 

7.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ   

8.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซ่ึงได้ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
  9. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืน
บาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

  

กําหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังรายละเอียดเพิ่มเติม  ในวันที่  20  กรกฎาคม  2558  ณ 
องค์การบริหารส่วนตําบลฉลอง 
  -  โครงการที่ ๑  เวลา 09.๐๐ น. ถึงเวลา 10.๐๐ น. 
  -  โครงการที่ ๒  เวลา 10.๐๐ น. ถึงเวลา 11.๐๐ น. 
  -  โครงการที่ 3  เวลา 11.00 น. ถึงเวลา 12.00 น.  
  -  โครงการที่ 4  เวลา 13.00 น. ถึงเวลา 14.00 น. 
  -  โครงการที่ 5  เวลา 14.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. 

ผู้ซื้อเอกสารรายใดไม่ไปดูสถานที่ และรับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น 
องค์การบริหารส่วนตําบลฉลอง จะถือว่าได้รับทราบคําช้ีแจงตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและ
ปัญหาในการทํางานจะนํามาอ้างให้พ้นผิดต่อองค์การบริหารส่วนตําบลฉลองไม่ได้ 
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   กําหนดย่ืนเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ในวันที่  29  กรกฎาคม  2558 
   - โครงการที่ 1  ระหว่างเวลา  09.00 – 09.30 น.   

- โครงการที่ 2  ระหว่างเวลา  09.30 – 10.00 น.   
- โครงการที่ 3  ระหว่างเวลา  10.00 – 10.30 น.   
- โครงการที่ 4  ระหว่างเวลา  10.30 – 11.00 น.   
- โครงการที่ 5  ระหว่างเวลา  11.00 – 11.30 น.   

  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซ้ือหรือการจ้างระดับอําเภอ ที่ว่าการอําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
และจะแจ้งรายช่ือผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา (ผู้ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค)  ในวันที่  5  สิงหาคม  2558   

 

   กําหนดให้เสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  13  สิงหาคม  2558    
   - โครงการที่ 1   ระหว่างเวลา  09.30 – 10.00 น.   

- โครงการที่ 2   ระหว่างเวลา  10.10 – 10.40 น.   
- โครงการที่ 3   ระหว่างเวลา  10.50 – 11.20 น.   
- โครงการที่ 4   ระหว่างเวลา  11.30 – 12.00 น.   
- โครงการที่ 5   ระหว่างเวลา  12.10 – 12.40 น.   

 

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในราคาชุดละ  1,000.- บาท  (-หน่ึง-
พันบาทถ้วน-)   ได้ที่  งานพัสดุ/กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตําบลฉลอง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ระหว่าง
วันที่  10  กรกฎาคม  2558  ถึงวันที่  20  กรกฎาคม  2558   ระหว่างเวลา  08.30 – 16.30 น.  หรือดู
รายละเอียดได้ที่www.gprocurement.go.th หรือ  www.chalong.go.th/  หรือสอบถามทางโทรศัพท์ไดท้ี่หมายเลข  
075-354-137  ในวันและเวลาราชการ 

   

   ประกาศ  ณ  วันที่    10    กรกฎาคม   พ.ศ. 2558 

        

 
 (นายสุนทร  ใจห้าว) 

             นายกองค์การบริหารส่วนตําบลฉลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


