
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ  
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ 

เรื่อง การประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่บ้านสองแพรก หมู่ที่ 3 
ต าบลกุแหระ อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

……………………………………………………… 
   ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ  อ าเภอทุ่งใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีความประสงค์

จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่บ้านสองแพรก หมู่ที่ 3 
ต าบลกุแหระ โดยท าการติดตั้ง หอถังเหล็กแบบแชมเปญ สูง 30 เมตรความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 1 
ระบบ,ระบบกรองน้ าผิวดินแบบกรองช้า ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ,บ่อพักน้ าขนาดไม่น้อยกว่า 70 
ลูกบาศก์เมตร วางท่อเมนต์ พีวีซี ชั้น 13.5 ปลายธรรมดา ขนาดØ 4 นิ้ว ยาว 700 เมตร,ท่อพีวีซี ชั้น 13.5 
ปลายธรรมดา ขนาด Ø 3 นิ้ว ยาว 1,248 เมตร ท่อพีวีซี ชั้น 8.5 ปลายธรรมดา ขนาด Ø 2 นิ้ว ยาว 600 
เมตร ,ท่อพีวีซี ชั้น 8.5 ปลายธรรมดา ขนาด Ø 1½นิ้ว ยาว 1,920 เมตร โดยมีรายละเอียดตามแบบแปลน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ  เลขที่ 55013 โดยมีรายละเอียดตามแบบแปลน ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุแหระ  เลขที่ 55013 พร้อมปักป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย ราคางานก่อสร้าง  
2,600,000 บาท(สองล้านหกแสนบาทถ้วน) 
 

   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 

 2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและ
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 

3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน 
และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.7 
 

 4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม 
ขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น 
 

 5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ และมีผลงานก่อสร้าง
ประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,300,000 บาท (-หนึ่งล้าน
สามแสนบาทถ้วน-) และแล้วเสร็จตามสัญญา ในระยะเวลา  ไม่เกิน --  ปี  นับถึงวันยื่นเสนอราคา และเป็นผลงานที่
เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเชื่อถือ 

 

6. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ  

 

 7. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง
ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  
 



8. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสาม
หมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  
 

  ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังค าชี้แจงเพ่ิมเติม ตามรายละเอียดดังนี้ 
 1. ในวันที่  10  กุมภาพันธ์  2558  ตั้งแต่เวลา  10.30 น. ถึงเวลา 11.30 น. ณ สถานที่จริง 
และก าหนดรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม ในวันที่ 10  กุมภาพันธ์  2558 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
ต าบลกุแหระ ตั้งแต่เวลา  13.30 น. เป็นต้นไป (การดูสถานที่ก่อสร้างเป็นภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ซื้อ
เอกสารสอบราคาประมูลที่จะไปดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมด้วยตัวเองหากผู้ประสงค์
จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ไปรับฟังค าชี้แจงและดูสถานที่ จะถือว่าผู้นั้นได้รับทราบค าชี้แจงและไปดู
สถานที่แล้ว ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาท างานจะยกมาเป็นข้ออ้าง
ข้อโต้แย้งใด ๆ ในภายหลังไม่ได้ทั้งสิ้น 
   

 2. ก าหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่  17 กุมภาพันธ์  2558 ตั้งแต่
เวลา  10.00-11.30  น. ณ  สถานที่กลาง ที่ว่าการอ าเภอทุ่งใหญ่ ชั้น 2  และจะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการ
คัดเลือกให้เข้าเสนอราคา (ผู้ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค)  ในวันที่  18 กุมภาพันธ์  2558  
 

3. ก าหนดให้เสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  27 กุมภาพันธ์ 2558  ตั้งแต่เวลา 
10.00  น. ถึงเวลา 10.30 น. (ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ อ าเภอ ทุ่งใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช) 
                     

 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในราคาชุดละ  3,000.-บาท
(สามพันบาทถ้วน) ได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช  ระหว่าง
วันที่  30  มกราคม 2558  ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์  2558  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kurah.go.th, 
www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7535-4850  ในวันและเวลาราชการ 
 
    

  ประกาศ  ณ   วันที่    30   เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2558 
                                                           
 
 
 
                  (นายสุจิต  ช านาญกิจ ) 
                           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ 
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