
  
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน 
เร่ือง  สอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายเขตท่อเมนจ่ายน  าประปาหมู่บ้าน 

ถนนสายปากเจา – เขาดิน  หมู่ที่  ๓ 
……………………………………………………………………… 

 

                      ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน  อ าเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีความประสงค์
จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายเขตท่อเมนจ่ายน  าประปาหมู่บ้านถนนสายปากเจา – เขาดิน  หมู่ที่  ๓  ท า
การขยายเขตท่อเมนจ่ายน  าประปาหมู่บ้าน  โดยใช่ท่อพีวีซี ขนาด Ø ๑ ๑/๒ นิ ว  ชั น  ๘.๕  ระยะทางยาว  
๑,๘๐๐  เมตร  ใช้ท่อ  จ านวน  ๔๕๐  ท่อน  พร้อมอุปกรณ์ประกอบท่อเมนจ่ายน  าประปา  รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแผนผังที่  อบต.ก าหนด   พร้อมติดตั งป้ายรายละเอียดโครงการในระหว่างด าเนินการก่อสร้าง  
จ านวน  ๑  ป้าย  และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ  จ านวน  ๑  ป้าย ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด  

ราคากลาง  ตั งไว้   ๑๒๓,๐๐๐.-  บาท    (-หนึ่งแสนสองหม่ืนสามพันบาทถ้วน-) 

ราคากลางของทางราชการดังกล่าวไม่ถือเป็นข้อผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาเสนอราคาไป
ตามนั น  ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและค านวณราคางานเอง  จะน าราคากลางของทางราชการ
มาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างภายหลังไม่ได้ 

  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี  

๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างท างานที่สอบราคาดังกล่าว 
๒.   ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหาร

ราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ นศาลไทย  เว้นแต่ 

รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั น 
  ๔.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลตลิ่งชัน  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้าง 
  ๕.   บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
  ๖.   บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งด าเนินการจัดซื อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Government  Procurement :  e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื อจัดจ้าง  (ต้องยื่นหลักฐานแบบแสดงการลงทะเบียนในวันยื่นเอกสารเสนอ
ราคาด้วย) 
  ๗.   คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
  ๘.   มีผลงานประเภทเดียวกัน   ในวงเงินไม่น้อยกว่า  ๖๑,๕๐๐    บาท   และเป็นผลงานที่เป็น
คู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืน   
ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น   รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเชื่อถือ   
 

/ ก าหนดดูสถานที.่..  
 



-๒- 

ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่      ๓  มิถุนายน   ๒๕๕๘         ระหว่างเวลา   ๐๙.๐๐ น. 
ถึงเวลา ๑๒.๐๐  น.  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน  และก าหนดรับฟังค าชี แจงรายละเอียด
เพ่ิมเติมในวันที่  ๓  มิถุนายน  ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.  เป็นต้นไป  ส าหรับผู้ที่ไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างให้ถือว่า
รับทราบปัญหาและเข้าใจรายละเอียดแล้วจะโต้แย้งสิทธิ หรือผลประโยชน์อื่น ๆ ของตนไม่ได้ 

ก าหนดยื่นซองสอบราคา   ในวันที่  ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๘ ถึงวันที่  ๒  มิถุนายน  ๒๕๕๘    
ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐  น.  ถึง  ๑๖.๓๐  น.   (ในวันและเวลาราชการ) ณ  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบล
ตลิ่งชัน  อ าเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช     และ ยื่นซองสอบราคา ในวันที่   ๓  มิถุนายน ๒๕๕๘  
ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐  น.  ถึง  ๑๖.๓๐  น.  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื อหรือการจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลระดับอ าเภอ (ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอท่าศาลา)   

ก าหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่ ๔  มิถุนายน  ๒๕๕๘  ตั งแต่เวลา ๑๑.๓๐ น.ถึง ๑๒.๐๐ น.  
ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ (ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นอ าเภอท่าศาลา)    

  ผู้สนใจติดต่อขอซื อเอกสารสอบราคาจ้าง  ในราคาชุดละ   ๓๐๐.-  บาท  ได้ที่กองคลัง   
องค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน   อ าเภอท่าศาลา   จังหวัดนครศรีธรรมราช   ระหว่างวันที่    ๒๐  พฤษภาคม  
๒๕๕๘  ถึ ง วันที่  ๓   มิถุนายน   ๒๕๕๘    และดู รายละ เ อียดได้ที่ เ ว็ บ ไซต์ ข องกรมบัญชี กลาง  
www.gprocurement.go.th  และเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน  www.thalingchan.go.th  
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐-๗๕๓๗-๕๒๑๘  ในวันและเวลาราชการ 

ประกาศ    ณ    วันที่  ๒๐  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
   

                                              ชัยวุฒิ  แก้วอย่างดี 
              (นายชัยวุฒิ   แก้วอย่างดี) 

               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน 
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