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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ 
เรื่อง ประกาศประมูลจางกอสรางถนนลาดยางและกอสรางถนนคอนกรีต  
หมู 1,6,7,9,11,12,13,16,18 รวม 9 โครงการ ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

------------------- 
  ดวยองคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ  มีความประสงคประกาศประกวดราคาโดยการประมูลจาง

งานโครงการกอสรางถนนลาดยางและกอสรางถนนคอนกรีต หมู 1,6,7,9,11,12,13,16,18 รวม 9 โครงการ 

รายละเอียดดังนี้    

   1. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)  หมู  9  เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู 

9 จากบานนางพัว ใจกลา  (ถนนลาดยางสายทุงคอก-ดอนตาเพชร) ถึงบานนายสมพงษ  เบญพาด จราจรกวาง  5.00  

เมตร  ระยะทางยาว  0.122 กม. พรอมปายโครงการ รายละเอียดตามปริมาณงานและแปลนท่ีกําหนด 

 2. กอสรางถนนลาดยาง  หมู  1  เพ่ือกอสรางถนนลาดยาง  (แบบแอสฟลทติกคอนกรีต)  หมู 1 จาก

ถนนลาดยางเดิม ถึงนาขาวนายสมชัย  วิเชียรรัตนพงษ  ผิวจราจรกวาง  6.00  เมตร  ระยะทางยาว 0.124 กม. พรอม

ปายโครงการ รายละเอียดตามปริมาณงานและแปลนท่ีกําหนด 

 3. กอสรางถนนลาดยาง  หมู  11  เพ่ือกอสรางถนนลาดยาง   (แบบแอสฟลทติกคอนกรีต)  หมู 11  

จากถนนลาดยางสายทุงคอก – พระแทนดงรัง  ถึง ไรออยนายวิสิทธิ์  วิริยชวงโชติ  ผิวจราจรกวาง  3.50  เมตร  

ระยะทางยาว  0.113  กม.  พรอมปายโครงการ รายละเอียดตามปริมาณงานและแปลนท่ีกําหนด 

  4. กอสรางถนนลาดยาง  หมู  12  เพ่ือกอสรางถนนลาดยาง (แบบแอสฟลทติกคอนกรีต)  หมู  12  

จากถนนลาดยางเดิม ถึง บานนายสัมฤทธิ์  อาจหาญ  ผิวจราจรกวาง  4.50  เมตร  ระยะทางยาว  0.176  กม.  พรอม

ปายโครงการ  รายละเอียดตามปริมาณงานและแปลนท่ีกําหนด 

  5. กอสรางถนนลาดยาง  หมู  13  เพ่ือกอสรางถนนลาดยาง   (แบบแอสฟลทติกคอนกรีต)  หมู  13  

จากถนนลาดยางเดิม  ถึง ไรออยนายชุบ  จายภักดี  ผวิจราจรกวาง  4.00  เมตร  ระยะทางยาว  0.129  กม.  พรอม

ปายโครงการ  รายละเอียดตามปริมาณงานและแปลนท่ีกําหนด 

  6. กอสรางถนนลาดยาง  หมู  16  เพ่ือกอสรางถนนลาดยาง   (แบบแอสฟลทติกคอนกรีต)  หมู  16  

จากถนนลาดยางเดิม  ถึง บริเวณบานนางนอย  ทับทิม  ผิวจราจรกวาง  3.50  เมตร  ระยะทางยาว  0.226  กม.  

พรอมปายโครงการ รายละเอียดตามปริมาณงานและแปลนท่ีกําหนด 

 7. กอสรางถนนลาดยาง  หมู  18  เพ่ือกอสรางถนนลาดยาง  (แบบแอสฟลทติกคอนกรีต)  หมู  18  

จากถนนลาดยางเรียบคลองดาดคอนกรีต ชป. ถึงบริเวณบาน ผูชวยผินยงค จงกลรัตนวัฒนา ผิวจราจรกวาง 4.00  

เมตร   ระยะทางยาว  0.122  กม.  พรอมปายโครงการ รายละเอียดตามปริมาณงานและแปลนท่ีกําหนด 

  8. กอสรางถนนลาดยาง  หมู  6  เพ่ือกอสรางถนนลาดยาง  (แบบแอสฟลทติกคอนกรีต)  หมู 6  จาก

ถนนลาดยางเดิม ถึงบริเวณบานนายสมหวัง  ใจตรง  ผิวจราจรกวาง  4.00  เมตร  ระยะทางยาว  0.197  กม.  พรอม

ปายโครงการ รายละเอียดตามปริมาณงานและแปลนท่ีกําหนด 

 9. กอสรางถนนลาดยาง  หมู  7  เพ่ือกอสรางถนนลาดยาง  (แบบแอสฟลทติกคอนกรีต)  หมู  7  

จากถนนลาดยางสายดอนตําลึง-หนองพันเทา  ถึง บริเวณบานนางวันดี  สําเนียงสูง  ผิวจราจรกวาง  3.00  เมตร  

ระยะทางยาว  0.135  กม.  พรอมปายโครงการ รายละเอียดตามปริมาณงานและแปลนท่ีกําหนด 

ราคากลางในครั้งนี้ 2,919,000.-บาท (-สองลานเกาแสนหนึ่งหม่ืนเกาพันบาทถวน-) 
/ผูมีสิทธิ.. 
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ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
1.  ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
2.  ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการ และไดแจง 

เวียนชื่อแลวหรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ  
3. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน และ/หรือตอง 

ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.8  

4. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน  ซ่ึงอาจปฏเิสธไมยอมข้ึนศาลไทยเวน 
แตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวา นั้น 

5. มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันในวงเงินไมนอยกวา     1,313,550.-บาท  (-หนึ่งลานสามแสน 
หนึ่งหม่ืนสามพันหารอยหาสิบบาทถวน-) 
  6.  เปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับองคการบริหารสวนตําบลตองปฏิบัติดังนี้ 

6.1บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือ  
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

6.2 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับองคการบริหารสวนตําบลซ่ึงไดดําเนินการจัดซ้ือ 
จัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement: e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 

6.3 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแตรายรับรายจายเงินแตละครั้งซ่ึงมี 
มูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได 

กําหนดยื่นเอกสารพรอมหลักประกันซองการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ในวันท่ี  3  เดือน 
เมษายน พ.ศ. 2558 ระหวางเวลา 10.00 – 10.30 น.  ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือการจางขององคการบริหาร
สวนตําบลระดับอําเภอ (ณ ท่ีวาการอําเภอสองพ่ีนอง ชั้น 2 ทองถ่ินอําเภอ) อําเภอสองพ่ีนอง จังหวัดสุพรรณบุรี และ
แจงรายชื่อผูมีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคา ในวันท่ี 7 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558  เวลา 10.00 น. เปนตนไป 
  กําหนดวันเสนอราคาประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสในวันท่ี 9 เมษายน 2558 เวลา 9.30 น. เปนตน
ไปจนแลวเสร็จ    

   ผูสนใจติดตอขอซ้ือแบบและเอกสารการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ 2,000.-บาท 
ไดท่ีองคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ ระหวางวันท่ี 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันท่ี 26 เดือน มีนาคม พ.ศ. 
2558 ดูรายละเอียดไดท่ีเวบไซต WWW.Gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 0 – 84414 – 
7478 ในวันและเวลาราชการ และองคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ ขอสงวนสิทธิวาจะลงนามในสัญญาก็ตอเม่ือ
มีงบประมาณเพียงพอแลวเทานั้น   

 
 ประกาศ  ณ  วันท่ี  18  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2558 
 
 
 

                           (ลงชื่อ) 
                    (นายธนวัน  ตันติเกษตรกิจ) 
                                      นายกองคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ 



การเปดเผยราคากลางและการคํานวณราคากลางการจัดซื้อจัดจางงานกอสราง 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจางงานกอสราง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ช่ือโครงการ  กอสรางถนนลาดยางและกอสรางถนนคอนกรีต หมู 1,6,7,9,11,12, 
13,16,18 รวม 9 โครงการ 
 

๒. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร    งบประมาณทั้งสิ้น  2,919,000.-บาท 

3. ลักษณะงาน  ก อ ส ร า ง ถ น น ล า ด ย า ง แ ล ะ ก อ ส ร า ง ถ น น ค อ น ก รี ต  ห มู 

1,6,7,9,11,12,13,16,18 รวม 9 โครงการ (รายละเอียดตามที่ อบต.บอสุพรรณกําหนด) 

4.ราคากลางคํานวณ ณ วันที่  12  มีนาคม  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 
 
 
  
 



ลักษณะงานโดยสังเขปงานโครงการกอสรางถนนลาดยางและกอสรางถนนคอนกรีต หมู1,6,7,9, 
11,12,13,16,18 รวม 9 โครงการ รายละเอียดดังนี้    
   1. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู 9 เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) หมู 9 จากบานนางพัว ใจกลา (ถนนลาดยางสายทุงคอก-ดอนตาเพชร) ถึงบานนายสมพงษ  
เบญพาด จราจรกวาง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 0.122 กม. พรอมปายโครงการ รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแปลนท่ีกําหนด 
  2. กอสรางถนนลาดยาง หมู 1 เพื่อกอสรางถนนลาดยาง (แบบแอสฟลทติกคอนกรีต)  
หมู 1 จากถนนลาดยางเดิม ถึงนาขาวนายสมชัย วิเชียรรัตนพงษ ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร  ระยะทาง
ยาว 0.124 กม. พรอมปายโครงการ รายละเอียดตามปริมาณงานและแปลนท่ีกําหนด 
  3. กอสรางถนนลาดยาง หมู 11 เพื่อกอสรางถนนลาดยาง (แบบแอสฟลทติกคอนกรีต)  
หมู 11 จากถนนลาดยางสายทุงคอก–พระแทนดงรัง ถึงไรออยนายวิสิทธ์ิ  วิริยชวงโชติ ผิวจราจรกวาง  
3.50 เมตร ระยะทางยาว 0.113 กม. พรอมปายโครงการ รายละเอียดตามปริมาณงานและแปลนท่ี
กําหนด 
  4. กอสรางถนนลาดยาง หมู 12 เพื่อกอสรางถนนลาดยาง (แบบแอสฟลทติกคอนกรีต)  
หมู 12 จากถนนลาดยางเดิม ถึง บานนายสัมฤทธ์ิ อาจหาญ ผิวจราจรกวาง 4.50 เมตร ระยะทางยาว  
0.176 กม. พรอมปายโครงการ รายละเอียดตามปริมาณงานและแปลนท่ีกําหนด 
  5. กอสรางถนนลาดยาง หมู 13 เพื่อกอสรางถนนลาดยาง (แบบแอสฟลทติกคอนกรีต)  
หมู 13 จากถนนลาดยางเดิม ถึงไรออยนายชุบ จายภักดี ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ระยะทางยาว  
0.129 กม. พรอมปายโครงการ รายละเอียดตามปริมาณงานและแปลนท่ีกําหนด 
  6. กอสรางถนนลาดยาง หมู 16 เพื่อกอสรางถนนลาดยาง (แบบแอสฟลทติกคอนกรีต)  
หมู 16 จากถนนลาดยางเดิม ถึงบริเวณบานนางนอย ทับทิม ผิวจราจรกวาง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 
0.226 กม. พรอมปายโครงการ รายละเอียดตามปริมาณงานและแปลนท่ีกําหนด 
  7. กอสรางถนนลาดยาง หมู 18 เพื่อกอสรางถนนลาดยาง (แบบแอสฟลทติกคอนกรีต)  
หมู 18 จากถนนลาดยางเรียบคลองดาดคอนกรีต ชป. ถึงบริเวณบาน ผูชวยผินยงค จงกลรัตนวัฒนา 
ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 0.122 กม. พรอมปายโครงการ รายละเอียดตามปริมาณงาน
และแปลนท่ีกําหนด 
  8. กอสรางถนนลาดยาง หมู 6 เพื่อกอสรางถนนลาดยาง (แบบแอสฟลทติกคอนกรีต) 
หมู 6 จากถนนลาดยางเดิม ถึงบริเวณบานนายสมหวัง ใจตรง ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 
0.197 กม. พรอมปายโครงการ รายละเอียดตามปริมาณงานและแปลนท่ีกําหนด 
  9. กอสรางถนนลาดยาง หมู 7 เพื่อกอสรางถนนลาดยาง (แบบแอสฟลทติกคอนกรีต)  
หมู 7 จากถนนลาดยางสายดอนตําลึง-หนองพันเทา ถึงบริเวณบานนางวันดี สําเนียงสูง ผิวจราจรกวาง  
3.00 เมตร ระยะทางยาว 0.135 กม. พรอมปายโครงการ รายละเอียดตามปริมาณงานและแปลนท่ี
กําหนด 



 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ 
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผูชนะการประกวดราคางานโครงการกอสรางถนนลาดยางและกอสรางถนนคอนกรีต  

หมู 1,6,7,9,11,12,13,16,18 รวม 9 โครงการ ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

******************* 
 ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ ลงวันท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2558 เรื่อง ประมูลจางงาน
โครงการกอสรางถนนลาดยางและกอสรางถนนคอนกรีต หมู 1,6,7,9,11,12,13,16,18 รวม 9 โครงการ ดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส รายละเอียดและแบบท่ี อบต. กําหนด   ราคากลาง 2,919,000.-บาท (-สองลานเกาแสนหนึ่งหม่ืนเกา
พันบาทถวน-) และทําการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสในวันท่ี 9 เมษายน 2558 เวลา 9.30 น. – 10.00 น. 
วิธีการประมูลใชประมูลแบบปดราคา (Sealed Bid Auction) นั้น 
 การประกวดราคาดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ มีผูคาท่ีผานการคัดเลือกใหเขาเสนอราคา และประมูลเสนอ
ราคา  จํานวน 15 ราย คือ 
  1. บริษัท ไอ-คอนกรีต จํากัด (UU)   เสนอราคาสุดทาย 2,795,000.-บาท 
     2. หางหุนสวนจํากัด ทรัพยสายทอง (JJ)   เสนอราคาสุดทาย 2,800,000.-บาท 
  3. หางหุนสวนจํากัด นุชนารถ (KK)   เสนอราคาสุดทาย 2,914,000.-บาท 
  4. บริษัท สหสมชัยธนาพร จํากัด (II)   เสนอราคาสุดทาย 2,914,000.-บาท 
  5. หางหุนสวนจํากัด ถาวรสุพรรณบุรี (HH)   เสนอราคาสุดทาย 2,914,000.-บาท 
  6. หางหุนสวนจํากัด พชร มงคล (LL)   เสนอราคาสุดทาย 2,914,000.-บาท 
  7. หางหุนสวนจํากัด 3 ส. เอเชีย (AA)   เสนอราคาสุดทาย 2,914,000.-บาท 
  8. บริษัท ที.ดี.ดี. กอสราง จํากัด (TT)   เสนอราคาสุดทาย 2,914,000.-บาท 
  9. หางหุนสวนจํากัด ช.ชนะชยั (GG)   เสนอราคาสุดทาย 2,914,000.-บาท 
  10. หางหุนสวนจํากัด สุพรรณบุรีเทพารักษ (DD)  เสนอราคาสุดทาย 2,914,000.-บาท 
  11. บริษัท ชินาภัค คอนกรีต จํากัด (YY)   เสนอราคาสุดทาย 2,914,000.-บาท 
  12. หางหุนสวนจํากัด วรรณธนานนท กอสราง (CC) เสนอราคาสุดทาย 2,914,000.-บาท 
  13. หางหุนสวนจํากัด ก.พิมานชัย (EE)   เสนอราคาสุดทาย 2,914,000.-บาท 
  14. หางหุนสวนจํากัด กิจสมชัย (FF)   เสนอราคาสุดทาย 2,914,000.-บาท 
  15. หางหุนสวนจํากัด เลาขวัญสามพ่ีนอง (BB)  เสนอราคาสุดทาย 2,914,000.-บาท 
 ผลปรากฏวา   บริษัท ไอ-คอนกรีต จํากัด  เปนผูประมูลเสนอราคาราคาต่ําสุดเปนเงิน   2,795,000.-บาท  
(-สองลานเจ็ดแสนเกาหม่ืนหาพันบาทถวน-) สามารถประหยัดงบประมาณได 124,000.-บาท หรือเปน 4.25 %  
จึงขอประกาศให บริษัท ไอ-คอนกรีต จํากัด เปนผูชนะการประกวดราคาโดยการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้ง
นี้   
 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

  ประกาศ ณ วันท่ี  9  เดือน เมษายน พ.ศ. 2558 
 

 
                           (ลงชื่อ)      
               (นายธนวัน  ตันติเกษตรกิจ) 
                นายกองคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ 


