
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าด ี

เร่ือง   ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (จ้างเหมาก่อสร้างถนน   จ านวน  8 โครงการ ) 
 --------------------------------------- 

                   ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลท่าดี  จะด าเนินการจ้างเหมาก่อสรา้งถนน   จ านวน  8 โครงการ    
วงเงินงบประมาณรวม    3,896,000   บาท    (-สามล้านแปดแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน-)    ดังนี้ 

1.  จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดปะ-นาราม    หมู่ที่ 2   ขนาดผิวจราจร   กว้าง  4   
ม. ยาว  250  ม. หนา 0.15 ม.     หรือปริมาตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า   1,000 ตร.ม   และไหล่ทาง ลงหินคลุกข้างละ 
0.50 ม.    พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ   จ านวน  1  ป้าย  เป็นเงิน    459,000    บาท   (-สี่แสนห้าหมื่นเก้า
พันบาทถ้วน-) 

2. จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาอ้ายยายจันทร์   หมู่ที่ 3  ขนาดผิวจราจร     กว้าง 4  
เมตร   ยาว   253  เมตร  หนา 0.15  เมตร   หรือปริมาตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า   1,012  ตร.ม.    พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน  1  ป้าย  เป็นเงิน  452,000  บาท  (-สี่แสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน-) 

3.  จ้างเหมาบุกเบิกถนนสายเกาะตานาค   หมู่ที่  4  ซึ่งมีสภาพเดิมเป็นพื้นที่สวน-นา   ให้เป็นถนนกว้าง 
4.00 ม.  ยาว  1,700 ม. โดยใช้ดินถมยกระดับสูงเฉลี่ย   0.30 ม.   หรือใช้ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า   2,856   ลบ.
ม.  พร้อมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า   95% S.T.D พร้อม  วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก   ขนาด  0.60x1.00 ม.  ชั้น
คุณภาพ 3  จ านวน  9 จุด  45 ท่อน  และท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก   ขนาด 1.00x1.00 ม.  ชั้นคุณภาพ 3  จ านวน 1 
จุด  5 ท่อน   รายละเอียดตามแบบสังเขปขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าดี     พร้อมป้ายแนะน าโครงการ   
จ านวน  1  ป้าย    เป็นเงิน    1,006,000   บาท  (-หนึ่งล้านหกพันบาทถ้วน-) 

4.  จ้างเหมาบุกเบิกถนนสายบ้านนางนิศา-มะม่วงงาม หมู่ที่ 5 โดยบุกเบิกสภาพเดิมซึ่งเป็นพื้นที่ไร่-นา     
ให้เป็นถนน  ขนาดกว้าง   4  เมตร  ยาว  695  เมตร  สูงเฉลี่ย    0.30 เมตร ใช้ประมาณดินถมไม่น้อยกว่า   1,080  
ลบ.ม   พร้อมเกลี่ยเรียบและบดอัดแน่นตลอดสาย  พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก    ขนาด Ø 0.80 x 1.00  
เมตร  ชั้นคุณภาพ   3  จ านวน  6  ท่อน  รวม  1  จุด  พร้อมยาแนว   และวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด   Ø 
0.60 x 1.00  เมตร  ชั้นคุณภาพ   3  จ านวน  4  จุดๆละ  6 ท่อน  รวม  24  ท่อน  รายละเอียดตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าดี     พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ   จ านวน  1  ป้าย   เป็นเงิน     390,000  
บาท   (-สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน-) 

5.  จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านผู้ใหญ่   หมู่ที่  5     ขนาดผิวจราจร   กว้าง 4 
ม. ยาว   212  ม.    หนา 0.15 ม.   หรือปริมาตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า    848 ตร.ม.    พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  จ านวน  1  ป้าย  เป็นเงิน     388,000  บาท   (-สามแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) 

 
2./ 6.  จ้างเหมาก่อสร้าง…. 
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6.  จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางกรวด    หมู่ที่ 6    ขนาดผิวจราจร    กว้าง   4   ม.  

ยาว   250  ม.   หนา 0.15 ม.  หรือปริมาตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า  1,000  ตร.ม.  และไหล่ทางลงหินคลุกทั้งสองข้างๆ
ละ 0.50 ม.      พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน  1  ป้าย   เป็นเงิน   459,000    บาท  (-สี่แสนห้าหมื่น
เก้าพันบาทถ้วน-)  

7.  จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยไข่แดง   หมู่ที่ 7 (ช่วงที่ 1)    ขนาดผิวจราจร   
กว้าง 4  เมตร  ยาว 150  เมตร  หนา 0.15  เมตร  หรือปริมาตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า   600  ตร.ม.  และไหล่ทางลง
หินคลุกทั้งสองข้างๆ   ละ 0.50  เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าดี    พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน  1  ป้าย   เป็นเงิน  283,000  บาท (-สองแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน-) 

8.  จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยไข่แดง   หมู่ที่ 7  (ช่วงที่ 2)   ขนาดผิวจราจร   
กว้าง   4 ม.  ยาว 250 ม. หนา 0.15 ม.    หรือปริมาตรพื้นที่ ไม่น้อยกว่า   1,000  ตร.ม.  และไหล่ทางลงหินคลุก
ทั้งสองข้างๆละ 0.50 ม.    พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ   จ านวน  1  ป้าย  เป็นเงิน     459,000    บาท        
(-สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) 

       ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ   ดังน้ี 
         1. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างท างานทีป่ระมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
          2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ   หรือหน่วยการบริหาร 
ราชการส่วนท้องถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 
          3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้สนอราคาได้มีค าส่ังให้
สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
           4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด ี
            5.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าร่วมเสนอราคาให้แก่  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าดี  
และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูลจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้ที่กระท าการอันเป็นการ    ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการประมูลจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี ้
 6. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน     กับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   (รายละเอียดตามบัญชีแนบ
ท้ายประกาศ)   

           ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  และก าหนดรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม  ในวันที่...24....มิถุนายน 2552 
ตั้งแต่เวลา....09.30..น.-11.00…น.    โดยพร้อมกัน  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าดี  เวลา  09.30 น. 

          ก าหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่..1...กรกฎาคม  2552  ระหว่าง
เวลา…09.00…น.  ถึง  เวลา  …12.00…น.    ณ  …ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าดี..                        

        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่..3…กรกฎาคม  2552  เวลา….09.30..น.        
ก าหนดวันอบรมผู้ค้า  ณ .....ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าดี.......ในวันท่ี….9…กรกฎาคม…2552….
เวลา…10.00…น.  ถึง  เวลา…11.00…น. 

       3./ก าหนดวันประมูล........ 
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ก าหนดวันประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ณ   .........ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าดี........   ดังนี ้

โครงการที่  1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดปะ-นาราม   หมู่ที่ 2                                       
วันที.่....10.....กรกฎาคม  2552  เวลา.....9.30......น.  ถึง  ......10.00......  น. 

โครงการที่  2 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาอ้ายยายจันทร์  หมู่ที่ 3                                       
วันที.่...10....กรกฎาคม  2552  เวลา.....10.10....น.  ถึง  ......10.40.......  น. 

  โครงการที่  3 บุกเบิกถนนสายเกาะตานาค  หมู่ที่  4   
 วันที.่...10...มิถุนายน  2552  เวลา.....10.50.....น.  ถึง  ........11.20.....  น. 

โครงการที่  4 บุกเบิกถนนสายบ้านนางนิศา-มะม่วงงาม หมู่ที่ 5       
วันที.่...10....กรกฎาคม  2552  เวลา.....11.30....น.  ถึง  ........12.00.....  น. 

  โครงการที่  5 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านผู้ใหญ่  หมู่ที่  5 
 วันที.่....10....กรกฎาคม  2552  เวลา.....13.00....น.  ถึง  .......13.30......  น. 

โครงการที่  6 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางกรวด   หมู่ที่ 6   
       วันที่..... 10...กรกฎาคม  2552  เวลา....13.40....น.  ถึง  ........14.10......  น. 
โครงการที่  7 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยไข่แดง   หมู่ที่ 7 ( ช่วงที่ 1)                                        

วันที.่...10....กรกฎาคม  2552  เวลา.....14.20.....น.  ถึง  ........14.50.......  น. 
  โครงการที่  8 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยไข่แดง   หมู่ที่ 7   (ช่วงที่ 2)   

 วันที.่...10...กรกฎาคม  2552  เวลา......15.00......น.  ถึง  ........15.30......  น. 
อนึ่งผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมการยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ  

อิเล็กทรอนิกส์  โดยใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่งตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  ข้อ  5   ตามโครงการดังนี้  
  โครงการที่  1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดปะ-นาราม   หมู่ที่ 2   หลักประกันซอง 

จ านวน   22,950   บาท    (สองหมื่นสองพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
  โครงการที่  2 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาอ้ายยายจันทร์  หมู่ที่ 3   หลักประกันซอง   
     จ านวน   22,600   บาท   (สองหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) 
  โครงการที่  3 บุกเบิกถนนสายเกาะตานาค  หมู่ที่  4     หลักประกันซอง   จ านวน    

50,300   บาท   (ห้าหมื่นสามร้อยบาทถ้วน) 
  โครงการที่  4 บุกเบิกถนนสายบ้านนางนิศา-มะม่วงงาม หมู่ที่ 5   หลักประกันซอง  

จ านวน   19,500   บาท    (หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
  โครงการที่  5 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านผู้ใหญ่  หมู่ที่  5   หลักประกันซอง 

จ านวน  19,400   บาท   (หนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
 

4./โครงการที่  6.......... 
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  โครงการที่  6 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางกรวด   หมู่ที่ 6    หลักประกันซอง 

จ านวน   22,950   บาท    (สองหมื่นสองพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
  โครงการที่  7     ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยไข่แดง  หมู่ที่ 7 (ช่วงที่ 1) หลักประกันซอง 

จ านวน   14,150   บาท    (หนึ่งหมื่นสี่พันหน่ึงร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
โครงการที่  6     ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยไข่แดง  หมู่ที่ 7 (ช่วงที่ 2) หลักประกันซอง 

จ านวน   22,950   บาท    (สองหมื่นสองพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
ส าหรับหนังสือค้ าประกันตามแบบดังระบุในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ข้อ  1.4 (1)  ต้องมี
ผลใช้บังคับตั้งแต่วันยืนยันราคาสุดท้ายจนถึงสิ้นสุดก าหนดยืนราคากรณีหลักประกันเป็นเช็คธนาคารสั่งจ่าย
ให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าดี  ถ้าการน าฝากเช็คเข้าฝากบัญชีจะต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือถูกหักค่า  
ธรรมเนียม  การเรียกเก็บเงินตามเช็คผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย  หรือค่าธรรมเนียมดังกล่าว
ทั้งหมด 

ผู้สนใจติดต่อขอรับ / ซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในราคา(รายละเอียดตามบัญชี
แนบท้ายประกาศ) ได้ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าดี  ระหว่างวันที่....12.... มิถุนายน  2552        ถึง
วันท่ี....23.... มิถุนายน 2552หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข   0-7537-4514   ในวันและเวลาราชการ 

 

ประกาศ    ณ   วันที่    12    เดือน    มิถุนายน    พ.ศ.   2552 
 

                                                 
 

                  (นายจิตร    สินธู) 
     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 

เอกสารแนบท้ายประกาศ ของ  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าดี  ลงวันท่ี...........มิถุนายน  2552 
 

ที่ โครงการ 
ราคากลาง 

(บาท) 
ก าหนดวงเงินผลงาน  
ไม่น้อยกว่า (บาท) 

ก าหนดดูสถานที่
ก่อสร้าง (เวลา) 

ก าหนดราคาขาย
เอกสารประกวด
ราคาชุดละ(บาท) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดปะ-นาราม   หมู่ที่ 2 
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาอ้ายยายจันทร์   หมู่ที่ 3   
จ้างเหมาบุกเบิกถนนสายเกาะตานาค  หมู่ที่  4 
จ้างเหมาบุกเบิกถนนสายบ้านนางนิศา-มะม่วงงาม หมู่ที่ 5 
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านผู้ใหญ่   หมู่ที่  5 
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางกรวด   หมู่ที่ 6   
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยไข่แดง  หมู่ที่ 7 (ช่วงที่ 1) 
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยไข่แดง  หมู่ที่ 7 (ช่วงที่ 2) 

459,000 
452,000 

1,006,000 
390,000 
388,000 
459,000 
283,000 
459,000 

229,500 
226,000 
503,000 
195,000 
194,000 
229,500 
141500 
229,500 

09.30 น.– 11.00 น. 
09.30 น.– 11.00 น. 
09.30 น.– 11.00 น. 
09.30 น.– 11.00 น. 
09.30 น.– 11.00 น. 
09.30 น.– 11.00 น. 
09.30 น.– 11.00 น. 
09.30 น.– 11.00 น. 

2,000 
2,000 
2,500 
2,000 
2,000 
2,000 
1,000 
2,000 

 


