
                                                

 

                                                  ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาคา 
 เร่ือง  ประมูลจ้างด้วยระบบอเิลก็ทรอนิกส์โครงการจ านวน  3  โครงการ 

                   ต าบลนาคา   อ าเภอสุขส าราญ    จงัหวดัระนอง 
                                              ------------------------------------------ 

ดว้ยองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาคา มีความประสงคจ์ะประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้าง
ซ่อมสร้างผวิทาง ฯ  ภายในต าบลนาคา  จ  านวน  3   โครงการ   
             1. โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling)  สายทางบา้นบาง
กลว้ยนอก – บา้นไร่ใน  หมู่ที่ 4 -7  ต  าบลนาคา อ าเภอสุส าราญ จังหวดัระนอง ระยะทาง 1.600  กม. โดยมีระยะทาง
ด าเนินการซ่อมสร้างผวิทาง Asphaltic  Concrete  โดยวธีิ Pavement In-Recycling  
                 ช่วง กม. 2+000.000 ถึง กม. 3+400.000 ระยะทาง 1,400.00 เมตร  (เสริมผวิลาดยาง Asphaltic  Concrete ) 

    ช่วง กม. 5+950.000 ถึง กม. 6+150.000 ระยะทาง 200.00 เมตร   (Pavement In-Place Recycling) 
  โดยมีระยะทางด าเนินการซ่อมสร้างฯ   1.600 กม. ชนิดผิวทาง  CS  กวา้ง 6.00 เมตร  ชนิดไหล่ทาง  CS                

กวา้ง 1.00 เมตร  ผิวทางกวา้ง  8.00 เมตร     ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคา พร้อมป้าย
ประชาสมัพนัธโ์ครงการ  จ  านวน  1  ป้าย  ก าหนดราคากลาง      ตั้งไว ้6,925,000.-บาท         (หกลา้นเกา้แสนสองหม่ืน
หา้พนับาทถว้น) ก าหนดแลว้เสร็จ......90.....วนั 
             2.  โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวธีิ Pavement In – Place Recycling) 
สายทาง บา้นพรุกวม- บา้นไร่ใน หมู่ที่ 7 ต  าบลนาคา อ าเภอสุขส าราญ จงัหวดัระนอง ระยะทาง 1.375 กม. 
โดยมีระยะทางด าเนินการซ่อมสร้างผวิทาง Asphaltic Concrete  โดยวธีิ Pavement ln-Recycling 
                 ช่วง กม. 0 + 000.000 ถึง กม. 0 + 550.000 ระยะทาง 550.00 เมตร (เสริมผวิทางลาดยาง Asphaltic Concrete ) 
                 ช่วง กม. 0 + 550.000 ถึง กม. 1 + 050.000 ระยะทาง 500.00 เมตร ( Pavement In – Place Recycling ) 
                 ช่วง กม. 1 + 050.000 ถึง กม. 1 + 375.000 ระยะทาง 325.000 เมตร ( เสริมผวิทางลาดยาง Asphaltic Concrete ) 
             โดยมีระยะทางด าเนินการซ่อมสร้างฯ 1.375 กม. ชนิดผวิทาง CS กวา้ง 6.00 เมตร ชนิดไหล่ทาง 
CS กว้าง 1.00 เมตร ผิวทางกว้าง 8.00 เมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคา พร้อมป้าย
ประชาสมัพนัธโ์ครงการ จ านวน 1 ป้าย ก าหนดราคากลาง ตั้งไว ้6,385,000  บาท (หกลา้นสามแสนแปดหม่ืนห้าพนับาท
ถว้น) ก าหนดแลว้เสร็จ  90 วนั          
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              3.  โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวธีิ Pavement ln- Place Recycling)    สายทาง 
บา้นบางกล้วยนอก –  ท่าเรือสุขส าราญ หมู่ที่ 3 ต  าบลนาคา อ าเภอสุขส าราญ จงัหวดัระนอง ระยะทาง0.695 กม.            
โดยมีระยะทางด าเนินซ่อมสร้างผวิทาง โดยวธีิ Pavement In – Place Recycling  
             ช่วง กม. 0 + 000.000 ถึง กม. 0 + 695.000 เมตร (Pavement In- Place Recycling) โดยมีระยะทางด าเนินการซ่อม
สร้างฯ 0.695 กม. ชนิดผิวทาง CS กวา้ง 6.00 เมตร ชนิดไหล่ทาง CS กวา้ง 0.50 เมตร ผิวทางกวา้ง8.00 เมตร ตามแบบ
แปลนขององคก์ารบริหารส่วนต าบลนาคา พร้อมป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย ก าหนดราคากลาง ตั้งไว ้
3,690,000 บาท (สามลา้นหกแสนเกา้หม่ืนบาทถว้น)ก าหนดแลว้เสร็จ 90 วนั 
             ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ   ดงัต่อไปน้ี 

1. ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นผูมี้อาชีพรับเหมาก่อสร้างหรือรับจา้งท าพสัดุที่ประมูลจา้งดว้ยระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าว 

    2. ไม่เป็นผูท้ี่ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูท้ิ้งงานของทางราชการและไดแ้จง้เวียนช่ือแล้ว หรือไม่เป็นผูท้ี่
ไดรั้บผลของการสัง่ใหนิ้ติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผูท้ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
    3. ไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั  ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เวน้แต่รัฐบาล 
    ของผูเ้สนอราคาไดมี้ค  าสัง่ใหส้ละสิทธ์ิความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 

     4. เป็นผูท้ี่ผา่นการคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัเบื้องตน้ในการจา้งของ  “องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาคา” 
โดยเป็นผูไ้ดรั้บการจดทะเบียนจากกรมทางหลวงหรือกรมทางหลวงชนบทเป็นผูรั้บเหมา งานก่อสร้างชั้นพิเศษ หรืองาน
ก่อสร้างชั้น 1-4 และตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บการจดทะเบียนเป็นผูรั้บเหมา แบบ Pavement In – Place Recycling กบักรมทาง
หลวงหรือกรมทางหลวงชนบท และไม่ขาดคุณสมบติัตามเง่ือนไขในการจดทะเบียนผูรั้บเหมานั้น 

           5. ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งมีผลงานก่อสร้างประเภท Pavement In – Place Recycling   เพียงสัญญา   
เดียว ดงัน้ี  

โครงการที่ 1  มีผลงานในวงเงินไม่นอ้ยกวา่  3,462,500  บาท  
โครงการที่ 2 มีผลงานในวงเงินไม่นอ้ยกวา่  3,192,500 บาท   
โครงการที่ 2 มีผลงานในวงเงินไม่นอ้ยกวา่  1,845,000 บาท  

และเป็นผลงานที่ คู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ เท่านั้ น พร้อมแนบหนังสือรับรองผลงานและสัญญาจ้าง               
(ฉบบัตวัจริง) ในการยืน่ซองประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

      6. ไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืน ที่เขา้เสนอราคาให้แก่องคก์ารบริหารส่วนต าบล
นาคา  และตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนัระหว่างผูเ้สนอราคากบัผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์     ณ  วัน
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม  ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์คร้ังนี้ 

      ก าหนดวนัดูสถานที่ก่อสร้างทุกโครงการในวนัที่ 19   พฤศจิกายน  พ.ศ.2556  ระหว่างเวลา  09.30 น.          
ถึง  10.30 น.  ณ  องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาคา และรับฟังค าช้ีแจงรายละเอียดเพิม่เติมในวนัเดียวกนั  เวลา 13.30-14.30 
น.  
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 ก าหนดยืน่เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 22 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556   

โครงการที่ 1 ยืน่ระหวา่งเวลา  09.00  น.   ถึง   10.00  น.   
โครงการที่ 2 ยืน่ระหวา่งเวลา  10.00  น.   ถึง   11.00  น.   
โครงการที่ 3 ยืน่ระหวา่งเวลา  11.00  น.   ถึง    12.00  น. 

ณ  ศูนยร์วมขอ้มูลข่าวสารการซ้ือหรือการจา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบลระดบัอ าเภอ  ณ  ที่วา่การ  อ าเภอสุข
ส าราญ    จังหวัดระนอง    และประกาศรายช่ือผู ้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ใน วันที่  25  เดือน 
พฤศจิกายน  พ.ศ. 2556  เวลา  13.00  น. และก าหนดเสนอราคา ในวันที่ 28  เดือน พฤศจิกายน 2556 ต้ังแต่เวลา 14.00 น. 
เป็นต้นไป 

ผูส้นใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและซ้ือเอกสารประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมแบบแปลนได ้ ใน
ราคาโครงการละ 5,000.-บาท (ห้าพนับาทถ้วน) ได้ที่ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนต าบลนาคา ระหว่างวันที่ 7           
เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2556  ถึงวันที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556  ดูรายละเอียดไดท้ี่   www.naka.go.th  หรือสอบถาม
ทางโทรศพัทห์มายเลข 0-77-874-049   ในวนัและเวลาราชการ   
 

  ประกาศ  ณ  วันที่  7  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2556                  

      
      ( นายพลาวธุ  จ่างทอง ) 

                                             นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาคา 
 

http://www.naka.go.th/

