
 
 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ 
เรื่อง  ประกาศสอบราคางานโครงการซอมแซมถนนลาดยาง (แบบแอสฟลทติกคอนกรีต)  

หมู 2,5,7,8,9 จํานวน 4 โครงการ 
-------------------------------- 

ดวยองคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ      มีความประสงคจะดําเนินการประกาศสอบราคางานโครงการ

ซอมแซมถนนลาดยาง (แบบแอสฟลทติกคอนกรีต) หมู 2,5,7,8,9 จํานวน 4 โครงการ รายละเอียดดังนี้ 

1. โครงการซอมแซมถนนลาดยาง (แอสฟลทติกคอนกรีต) หมู 2 จํานวน 2 จุด จุดท่ี 1 บริเวณแยก

ทางเขาบานหนองแหน มีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 222 ตร.ม. จุดท่ี 2 บริเวณนานายประจบ บัวดอนไพร มีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 30 ตร.

ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนท่ีกําหนด 

2. โครงการซอมแซมถนนลาดยาง (แอสฟลทติกคอนกรีต) หมู 5,7 จากแยกถนนลาดยางสายทุงคอก-

พระแทนดงรัง ถึงแยกวัดหนองพันเทา ผิวจราจรกวาง 8.00 เมตร ระยะทางยาว 4000 เมตร หรือมีปริมาณพ้ืนท่ีไมนอย

กวา 300 ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนท่ีกําหนด 

3. โครงการซอมแซมถนนลาดยาง (แอสฟลทติกคอนกรีต) หมู 8 จากถนนลาดยางทางหลวงสายทุงคอก-

ดอนตาเพชรถึง ถนนหินคลุก ผิวจราจรกวาง 8.00 เมตร ระยะทางยาว 3.300 กม. มีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 300 ตร.ม. 

รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนท่ีกําหนด 

4. โครงการซอมแซมถนนลาดยาง (แอสฟลทติกคอนกรีต) หมู 9 จากบานนายสมพงษ เบญพาด ถึง 

บานนายสมคิด ศรีสวัสดิ์ ผิวจารจรกวาง 4.50 เมตร ระยะทางยาว 300 เมตร มีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 1,350 ตร.ม. รายละเอียด

ตามปริมาณงานและแบบแปลนท่ีกําหนด 

  ราคากลางของงานกอสรางในครั้งนี้เปน 813,000.- บาท (-แปดแสนหนึ่งหม่ืนสามพันบาทถวน-) 
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

  1. เปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ท่ีมีอาชีพรับจางทํางานท่ีสอบราคาดังกลาว 
2. ไมเปนผูท่ีถูกแจงเวียนชื่อเปนผูท้ิงงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยการบริหารราชการ 

สวนทองถ่ิน ในขณะท่ียื่นซองสอบราคา 
3. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูเสนอ 

ราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันนั้น 
4. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขาเสนอราคาใหแกองคการบริหารสวน 

ตําบลบอสุพรรณ ณ วันประกาศสอบราคาจางกอสรางหรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรมในการสอบราคาจางกอสรางครั้งนี้ 

5. มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันในวงเงินไมนอยกวา  365,850.-บาท (-สามแสนหกหม่ืนหาพัน 
แปดรอยหาสิบบาทถวน-) 
   
 
 

/6.เปนนิติ.... 
 
 



การเปดเผยราคากลางและการคํานวณราคากลางการจัดซ้ือจัดจางงานกอสราง 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง) 

ในการจัดซ้ือจัดจางงานกอสราง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ช่ือโครงการ ซอมแซมถนนลาดยาง (แบบแอสฟลทติกคอนกรีต) หมู 2,5,7,8,9  

จํานวน 4 โครงการ 

๒. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร  813,000.-บาท (-แปดแสนหน่ึงหมื่นสามพันบาท

ถวน-) 

3. ลักษณะงาน ซอมแซมถนนลาดยาง (แบบแอสฟลทติกคอนกรีต) หมู 2,5,7,8,9  

จํานวน 4 โครงการ (รายละเอียดตามที่ อบต.บอสุพรรณกําหนด) 

 4.ราคากลางคํานวณ ณ วันที่  14  พฤษภาคม 2558  

5.บัญชีประมาณราคากลาง 
5.1    ปร.4 รายละเอียดการประมาณราคา 
5.2    ปร.5 สรุปประมาณราคากอสราง 
 
6.รายช่ือคณะกรรมการกําหนดราคากลาง 
6.1 นายเตชิต  แสงสวาง 
6.2 นายภพกร ล้าํเลศิ 
6.3 นายนพดล  ประสาทกลาง 
6.4 นายธารณพุัฒส  ปงอุดม 
 
 
  
 



 ลักษณะงาน โดยสังเขป  ซอมแซมถนนลาดยาง (แบบแอสฟลทติกคอนกรีต) หมู 2,5,7,8,9 

รายละเอียดดังนี้ 

 1. โครงการซอมแซมถนนลาดยาง (แอสฟลทติกคอนกรีต) หมู 2 จํานวน 2 จุด จุดท่ี 1 บริเวณ

แยกทางเขาบานหนองแหน มีพื้นท่ีไมนอยกวา 222 ตร.ม. จุดท่ี 2 บริเวณนานายประจบ บัวดอนไพร มี

พื้นท่ีไมนอยกวา 30 ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนท่ีกําหนด 

 2. โครงการซอมแซมถนนลาดยาง (แอสฟลทติกคอนกรีต) หมู 5,7 จากแยกถนนลาดยางสายทุง

คอก-พระแทนดงรัง ถึงแยกวัดหนองพันเทา ผิวจราจรกวาง 8.00 เมตร ระยะทางยาว 4000 เมตร หรือ

มีปริมาณพื้นท่ีไมนอยกวา 300 ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนท่ีกําหนด 

 3. โครงการซอมแซมถนนลาดยาง (แอสฟลทติกคอนกรีต) หมู 8 จากถนนลาดยางทางหลวง

สายทุงคอก-ดอนตาเพชรถึง ถนนหินคลุก ผิวจราจรกวาง 8.00 เมตร ระยะทางยาว 3.300 กม. มีพื้นท่ี

ไมนอยกวา 300 ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนท่ีกําหนด 

 4. โครงการซอมแซมถนนลาดยาง (แอสฟลทติกคอนกรีต) หมู 9 จากบานนายสมพงษ เบญพาด 

ถึง บานนายสมคิด ศรีสวัสดิ์ ผิวจารจรกวาง 4.50 เมตร ระยะทางยาว 300 เมตร มีพื้นท่ีไมนอยกวา 

1,350 ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนท่ีกําหนด 
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6.  เปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับองคการบริหารสวนตําบลตองปฏิบัติดังนี้ 
6.1 นิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือ  

แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
6.2 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับองคการบริหารสวนตําบลซ่ึงไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง 

 
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement: e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 

6.3 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแตรายรับรายจายเงินแตละครั้งซ่ึงมี 
มูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได 

กําหนดย่ืนซองสอบราคาในวันท่ี 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือ 
การจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ (ท่ีวาการอําเภอสองพ่ีนอง ชั้น 2) และกําหนดใหยื่นซองสอบราคา ณ ท่ี
ทําการองคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณในวันท่ี 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันท่ี 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 
2558 ระหวางเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. (เวนวันหยดุราชการ) กําหนดเปดซองสอบราคาในวันท่ี 2 เดือน มิถุนายน 
พ.ศ. 2558 ตั้งแตเวลา 9.30 น. เปนตนไป ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือการจางขององคการบริหารสวนตําบล
ระดับอําเภอ (ท่ีวาการอําเภอสองพ่ีนอง ช้ัน 2) 

ผูสนใจติดตอขอรับ/ซ้ือเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500.-บาท  ไดท่ีท่ีทําการองคการบริหารสวน 
ตําบลบอสุพรรณ ระหวางวันท่ี 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันท่ี 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558 และดู
รายละเอียดไดท่ีเวบไซต WWW.Gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 084 – 4147478 (เวน
วันหยุดราชการ) และองคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ ขอสงวนสิทธิวาจะลงนามในสัญญาก็ตอเม่ือมีงบประมาณ
เพียงพอแลวเทานั้น  
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  15  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558 
 
 
 
      (ลงชื่อ) 
              นายธนวัน    ตันติเกษตรกิจ 
               นายกองคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ 
 
 
 



 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ 
เรื่อง ประกาศผลผูชนะการสอบราคาจางเหมางานโครงการซอมแซมถนนลาดยาง (แบบแอสฟลทติกคอนกรีต)  

หมู 2,5,7,8,9 จํานวน 4 โครงการ 
---------------------------- 

  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ  ไดดําเนินการประกาศสอบราคาเม่ือวันท่ี 2 มิถุนายน 2558 
เรื่อง สอบราคาจางเหมางานโครงการซอมแซมถนนลาดยาง (แบบแอสฟลทติกคอนกรีต) หมู 2,5,7,8,9 จํานวน 4 โครงการ 
ซ่ึงไดทําการเปดซองสอบราคา และพิจารณาราคาเสร็จสิ้นแลวในวันท่ี 15 พฤษภาคม 2558 มีผูเสนอราคาดังนี้ 
 
 1………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………. 
 2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 4……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 5……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  
  ซ่ึงปรากฏวา..………………………………………………………………………………..…………….. เปนผูเสนอราคาต่ําสุด 
ซ่ึงมีคุณสมบัติตรงตามประกาศขององคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณครั้งนี้ เสนอราคา......................................……..บาท 
(……………………..……….…..………….………….………………) ราคานี้ไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว  สามารถประหยัดงบประมาณได   
4,000.-บาท หรือคิดเปนรอยละ 0.49 ของเงินงบประมาณท่ีตั้งไว  จึงขอประกาศให บริษัท ไอ-คอนกรีต จํากัด เปนผูชนะ
การสอบราคาครั้งนี้   
   
  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 
   ประกาศ  ณ  วันท่ี  3  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2558 
 
 
      (ลงชื่อ) 
                (นายธนวัน   ตันติเกษตรกิจ) 
        นายกองคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ 
 

809,000.- 

บริษัท ไอ-คอนกรีต จํากัด 

  -แปดแสนเกาพันบาทถวน- 

หางหุนสวนจํากัด อูทอง กอสราง 2014  ไมพิจารณาราคา   

 บริษัท ไอ-คอนกรีต จํากัด    เสนอราคาเปนเงิน 809,000.-บาท  

 หางหุนสวนจํากัด โชควันชัยกอสราง   เสนอราคาเปนเงิน 811,000.-บาท   
 หางหุนสวนจํากัด นพต.32 คอนสทรัค   ไมพิจารณาราคา  
 หางหุนสวนจํากัด อิทธิพล แอสฟลท   ไมพิจารณาราคา  


