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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ 
เรื่อง ประมูลจางงานกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) และถนนลาดยาง 

(แบบแอสฟสติกคอนกรีต) หมู 9,10,12,13,5,7 ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
------------------------- 

ดวยองคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ     มีความประสงคประกาศประกวดราคาจะประมูลจางงาน 
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) และถนนลาดยาง (แบบแอสฟสติกคอนกรีต) หมู 9,10,12,13,5,7 ดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส รายละเอียดดังนี้ 
  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 9 จากบานนายแสง  แสงสวาง  ถึงบานนายเบิ้ม  
สําเนียงหวาน  ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 0.140 กิโลเมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 700 ตร.ม. พรอม
ปายโครงการ (รายละเอียดตามท่ี อบต.บอสุพรรณกําหนด)  
  โครงการกอสรางถนนลาดยาง (แบบแอสฟลทติกคอนกรีต) หมู 10 จากถนนคอนกรีตเดิมถึงบานนาย
ทัดชัย เลิศธนพิทักษ ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 0.115 กิโลเมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 690 ตร.ม. 
พรอมปายโครงการ (รายละเอียดตามท่ี อบต.บอสุพรรณกําหนด)  
  โครงการกอสรางถนนลาดยาง (แบบแอสฟลทติกคอนกรีต) หมู 12 จากไรไทยยนต ถึงไรนายมานะ 
กรุดสกุล ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 0.155 กิโลเมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 775 ตร.ม. พรอมปาย
โครงการ (รายละเอียดตามท่ี อบต.บอสุพรรณกําหนด)  
  โครงการกอสรางถนนลาดยาง (แบบแอสฟลทติกคอนกรีต) หมู 13 จากถนนคอนกรีตเดิม ถึงไรนาง
แอด ดํารงสุข ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 0.195 กิโลเมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 780 ตร.ม. พรอมปาย
โครงการ (รายละเอียดตามท่ี อบต.บอสุพรรณกําหนด)  
  โครงการกอสรางถนนลาดยาง (แบบแอสฟลทติกคอนกรีต) หมู 5 จากถนนคอนกรีตเดิมถึงบานนายธ
วิทย  ปานอําพันธ ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 0.220 กิโลเมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 880 ตร.ม. พรอม
ปายโครงการ (รายละเอียดตามท่ี อบต.บอสุพรรณกําหนด)  
  โครงการกอสรางถนนลาดยาง (แบบแอสฟลทติกคอนกรีต) หมู 7 จากถนนคอนกรีตเดิมถึงบานนาย
สมปอง สําเนียงสูง ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 0.135 กิโลเมตร  หรอืมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 675 ตร.ม. 
พรอมปายโครงการ (รายละเอียดตามท่ี อบต.บอสุพรรณกําหนด)  
  ราคากลาง  2,348,000.-บาท (-สองลานสามแสนส่ีหม่ืนแปดพันบาทถวน-) 

ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
1.  ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
2.  ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการ และไดแจง 

เวียนชื่อแลวหรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ  
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3. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน และ/หรือตอง 
ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.8  



4. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน  ซ่ึงอาจปฏเิสธไมยอมข้ึนศาลไทยเวน 
แตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวา นั้น 

5. มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันในวงเงินไมนอยกวา   1,056,600.-บาท (-หนึ่งลานหาหม่ืนหกพัน 
หกรอยบาทถวน-) 
  6.  เปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับองคการบริหารสวนตําบลตองปฏิบัติดังนี้ 

6.1บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือ  
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

6.2บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับองคการบริหารสวนตําบลซ่ึงไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง 
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement: e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 

6.3 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแตรายรับรายจายเงินแตละครั้งซ่ึงมี 
มูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได 

กําหนดดูสถานท่ีกอสรางพรอมกัน ในวันท่ี  25  เดือน  เมษายน  พ.ศ.  2557  เวลา  10.00  น. เปน 
ตนไป ณ กองชาง ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ  และกําหนดรับฟงรายละเอียดเพ่ิมเติม ณ สถานท่ี
กอสราง หมูท่ี 9,10,12,13,5,7 ตําบลบอสุพรรณ  ในวันท่ี  25  เดือน เมษายน พ.ศ. 2557 เวลา 11.00 น.  

กําหนดย่ืนเอกสารพรอมหลักประกันซองการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  ในวันท่ี  2  เดือน 
พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ระหวางเวลา 10.30 – 11.00 น.  ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือการจางขององคการ
บริหารสวนตําบลระดับอําเภอ ( ณ ท่ีวาการอําเภอสองพ่ีนอง ช้ัน 2 ทองถิ่นอําเภอ) อําเภอสองพ่ีนอง จังหวัด
สุพรรณบุรี และแจงรายช่ือผูมีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคา  ในวันท่ี 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557  
เวลา 12.00 น. เปนตนไป 

   ผูสนใจติดตอขอซ้ือแบบและเอกสารการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ 2,000.-บาท 
ไดท่ีองคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ ระหวางวันท่ี 11 เดือน เมษายน พ.ศ. 2557 ถึงวันท่ี 24 เดือน เมษายน 
พ.ศ. 2557 ดูรายละเอียดไดท่ีเวบไซต WWW.Gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 035 – 
4022 – 79 ตอ 102 หรือ 0 – 84414 – 7478  ในวันและเวลาราชการ  

 
 ประกาศ  ณ  วันท่ี  11  เดือน  เมษายน  พ.ศ.  2557 
 

                           (ลงชื่อ) 
                   (นายธนวัน  ตันติเกษตรกิจ) 
                                      นายกองคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ 



การเปดเผยราคากลางและการคํานวณราคากลางการจัดซ้ือจัดจางงานกอสราง 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง) 

ในการจัดซ้ือจัดจางงานกอสราง 
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ลักษณะงานโดยสังเขป 

1. ชื่อโครงการ  กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) และถนนลาดยาง (แบบแอสฟสติกคอนกรีต) 

หมู 9,10,12,13,5,7 

๒. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 2,348,000.-บาท (-สองลานสามแสนส่ีหมื่นแปดพันบาทถวน-)  

3. ลักษณะงานโดยสังเขป กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) และถนนลาดยาง (แบบแอสฟสติก-

คอนกรีต) หมู 9,10,12,13,5,7 รายละเอียดตามปริมาณงานและแปลนท่ีกําหนด 

 4.ราคากลางคํานวณ ณ วันท่ี  11 เมษายน 2557  

5.บัญชีประมาณราคากลาง  2,348,000.-บาท (-สองลานสามแสนส่ีหมื่นแปดพันบาทถวน-) 
5.1    ปร.4 รายละเอียดการประมาณราคา 
5.2    ปร.5 สรุปประมาณราคากอสราง 
 
6.รายชื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง 
6.1 นายเตชิต  แสงสวาง 
6.2 นายเสรี  ลําทา 
6.3 นายนพดล  ประสาทกลาง 
6.4 นายธารณุพัฒส  ปงอุดม 
 
 
  
 



  งานกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) และถนนลาดยาง (แบบแอสฟสติกคอนกรีต) หมู 9,10,12,13,5,7 

รายละเอียดดังนี้ 

  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 9 จากบานนายแสง แสงสวาง  ถึงบานนายเบ้ิม สําเนียงหวาน  

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 0.140 กิโลเมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 700 ตร.ม. พรอมปายโครงการ (รายละเอียด

ตามที่ อบต.บอสุพรรณกําหนด)  
  โครงการกอสรางถนนลาดยาง (แบบแอสฟลทติกคอนกรีต) หมู 10 จากถนนคอนกรีตเดิมถึงบานนายทัดชัย 

เลิศธนพิทักษ ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 0.115 กิโลเมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 690 ตร.ม. พรอมปายโครงการ 

(รายละเอียดตามที่ อบต.บอสุพรรณกําหนด)  
  โครงการกอสรางถนนลาดยาง (แบบแอสฟลทติกคอนกรีต) หมู 12 จากไรไทยยนต ถึงไรนายมานะ กรุดสกุล 

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 0.155 กิโลเมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 775 ตร.ม. พรอมปายโครงการ (รายละเอียด

ตามที่ อบต.บอสุพรรณกําหนด)  
  โครงการกอสรางถนนลาดยาง (แบบแอสฟลทติกคอนกรีต) หมู 13 จากถนนคอนกรีตเดิม ถึงไรนางแอด ดํารง

สุข ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 0.195 กิโลเมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 780 ตร.ม. พรอมปายโครงการ 

(รายละเอียดตามที่ อบต.บอสุพรรณกําหนด)  
  โครงการกอสรางถนนลาดยาง (แบบแอสฟลทติกคอนกรีต) หมู 5 จากถนนคอนกรีตเดิมถึงบานนายธวิทย  

ปานอําพันธ ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 0.220 กิโลเมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 880 ตร.ม. พรอมปายโครงการ 

(รายละเอียดตามที่ อบต.บอสุพรรณกําหนด)  
  โครงการกอสรางถนนลาดยาง (แบบแอสฟลทติกคอนกรีต) หมู 7 จากถนนคอนกรีตเดิมถึงบานนายสมปอง 

สําเนียงสูง ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 0.135 กิโลเมตร  หรือมีพื้นท่ีไมนอยกวา 675 ตร.ม. พรอมปายโครงการ 

(รายละเอียดตามที่ อบต.บอสุพรรณกําหนด)  
 



 

 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ 
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผูชนะการประกวดราคางานกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) และถนนลาดยาง 

(แบบแอสฟสติกคอนกรีต) หมู 9,10,12,13,5,7 โดยการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

******************* 
  ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ ลงวันท่ี 11 เมษายน พ.ศ. 2557 เรื่อง ประมูล
จางงานกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) และถนนลาดยาง (แบบแอสฟสติกคอนกรีต) หมู 9,10,12,13,5,7 
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส รายละเอียดและแบบท่ี อบต. กําหนด    ราคากลาง   2,348,000.-บาท (-สองลานสามแสน
สี่หม่ืนแปดพันบาทถวน-)และทําการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสในวันท่ี 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เวลา11.00 น. 
- 11.30 น. วิธีการประมูลใชประมูลแบบปดราคา (Sealed Bid Auction)  นั้น 
  การประกวดราคาดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ มีผูคาท่ีผานการคัดเลือกใหเขาเสนอราคา และ
ประมูลเสนอราคา  จํานวน 3 ราย  ดังนี้ 
  1. หางหุนสวนจํากัด ส.โชคสองพัน    เสนอราคาสุดทาย 2,344,000.-บาท    
  2. หางหุนสวนจํากัด ลาภทวคีอนสตรัตชั่น   เสนอราคาสุดทาย 2,344,000.-บาท 
  3. บริษัท ไอ-คอนกรีต จํากัด     เสนอราคาสุดทาย 2,338,000.-บาท 

ผลปรากฏวา    บริษัท ไอ-คอนกรีต จํากัด     เปนผูประมูลเสนอราคาท่ีใหราคาต่ําสุดเปนเงิน            
2,338,000.-บาท (-สองลานสามแสนสามหม่ืนแปดพันบาทถวน-) ราคานี้ไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว ซ่ึงสามารถ
ประหยัดงบประมาณได 10,000.-บาท หรือคิดเปน 0.42 % จึงขอประกาศให  บริษัท ไอ-คอนกรีต จํากัด  เปนผูชนะ
การประกวดราคาโดยการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้   
 
  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

 
  ประกาศ ณ วันท่ี  8  เดือน พฤษภาคม พ.ศ.  2557 
 
 

                           (ลงชื่อ)      
               (นายธนวัน  ตันติเกษตรกิจ) 
                นายกองคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ 


