
 

 

 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝั่งตะวันตก 

เร่ือง   ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านท้องโกงกาง  หมู่ที่  4 

ต าบลปากพนังฝั่งตะวันตก   อ าเภอปากพนัง   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ………………………………………….. 

ด้วยองค์การบรหิารส่วนต าบลปากพนังฝั่งตะวันตก   มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอเิล็กทรอนิกส์ตาม 
โครงการก่อสร้างถนน  คสล. สายบ้านท้องโกงกาง หมู่ท่ี 4   ต าบลปากพนังฝ่ังตะวนัตก  ให้มขีนาดกว้างเฉลี่ย  5.00  เมตร  
ยาว 450  เมตร หนา  0.15  เมตร ให้มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า  2,250  ตร.ม. โดยท าการลงหินคลุกพืน้ทางพร้อมบดอัดแน่น
จ านวนไม่น้อยกว่า  1,170  ลบ.ม.  พร้อมเกรดปรบัแต่งโดยรถปรับใบมีดและบดอัดแนน่ด้วยรถบดตามแบบแปลนของ 
อบต.ปน.ตก แบบเลขที่ 2/2556พร้อมติดตัง้ป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการจ านวน 1 ป้าย   

โดยวงเงินงบประมาณ   2,000,000.-บาท  /  ก าหนดราคากลางเป็นเงิน    2,000,000.-บาท   /   ก าหนดหลักประกนั
ซองเป็นเงิน   100,000.- บาท   /   ก าหนดเวลาด าเนนิการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน   90   วัน  

หมายเหตุ   องค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝั่งตะวันตกจะเรียกท าสัญญาก็ต่อเมื่อมีงบประมาณแล้ว โดยจะลง
นามในสัญญาเมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝั่งตะวันตกได้รับอนุมตัิเงนิค่าก่อสร้างจากงบประมาณแล้วเท่านั้น   

 

 ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคณุสมบัติ ดังต่อไปนี ้
1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเปน็ผู้มีอาชีพรับจ้างงานทีป่ระมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้ 

แจ้งเวียนช่ือแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการส่ังใหน้ิตบิุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
            3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายอื่น และ/
หรือต้อง ไม่เป็นผู้มผีลประโยชนร์่วมกันกับผู้ใหบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ         ไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ  1.8 

4.  ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุม้กัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ศาล 
ไทยเว้น แต่รัฐบาลของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาได้มีค าส่ังให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น 

5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิตบิุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกบังานทีป่ระมลูจ้าง
ด้วยระบบอเิล็กทรอนิกส์ในวงเงนิไม่น้อยกว่า  1,000,000.-บาท  และเปน็ผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ 
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลปากพนังฝัง่ตะวันตกเชื่อถือ              

6.นิติบคุคลที่จะเข้าเปน็คู่สัญญาตอ้งไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบญัชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

            7. นิติบุคคล... 
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  7.  นิติบุคคลทีจ่ะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซ่ึงได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์      ( e - Government Procurement  :  e – GP )  ต้องลงทะเบียนในระบบอเิล็กทรอนกิส์ของกรมบัญชีกลางที่
เว็บไซต์ศูนยข์้อมูลจดัซื้อ          จัดจ้างภาครัฐ 
  8.  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบญัชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่น
บาทคู่สัญญาอาจรบัจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
 

ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้าง   ในวันที่   23   เดือน มกราคม   พ.ศ. 2557   ตั้งแต่เวลา  10.00 น.  ถึง   11.00  น.  ณ. 
หมู่ที่  4   (พื้นที่ด าเนินการ)   ต าบลปากพนังฝั่งตะวันตก   อ าเภอปากพนัง   จังหวัดนครศรีธรรมราช  และก าหนดรับฟังค า
ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมใน วันที่   23   เดือน มกราคม   พ.ศ. 2557   เวลา   13.00 น. เป็นต้นไป   ( หากผู้ที่ไม่ได้มาดู
สถานที่และรับฟังค าช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมและไม่ได้ลงนามไว้เป็นหลักฐาน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับทราบปัญหาและเข้าใจ
เงื่อนไขทั้งที่มีอยู่เดิมและที่ประกาศเพิ่มเติมโดยตลอดแล้ว ถ้ามีปัญหาและอุปสรรคในเวลาท างานรวมทั้งค่าใช้จ่ายใดๆ
เพิ่มขึ้น ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบทั้งสิ้น        ซ่ึงผู้เสนอราคาผูกพันที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้นและจะยกเป็นเหตุใน
ภายหลังว่าตนไม่ได้รับทราบมาก่อนเป็นคู่สัญญากับองค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝั่งตะวันตกไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทั้งส้ิน กรณีมีข้อโต้แย้งจากการดูสถานที่ก่อสร้างไม่ว่ากรณีใดๆจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ ขณะดูสถานที่ทันที และให้มี
ข้อยุติทั้ง  2  ฝ่ายในเรื่องที่โต้แย้งในวันดูสถานที่ให้แล้วเสร็จ )  
 

ก าหนดยื่นซองเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  3  เดือน กุมภาพันธ์  พ .ศ. 2557  ระหว่างเวลา  
10.00  น. ถึง  11.00  น.  ณ. ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซ้ือ/จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ (ห้องท้องถิ่น
อ าเภอปากพนังหลังเก่า)   อ าเภอปากพนัง   จังหวัดนครศรีธรรมราช   เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 
 

ก าหนดประกาศแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา   (ผู้ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค)                               
ในวันที่    5   เดือน  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2557 
 

ก าหนดวันเสนอราคาประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  11  เดือน กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2557   ตั้งแต่เวลา 
10.00  น.   ถึง  10.30  น.  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝั่งตะวันตก   จะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทราบในวัน
อบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ  3,000.-  บาท  (-สามพันบาทถ้วน-)  
และสอบถามรายละเอียดได้ที่ส่วนการคลัง   องค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝั่งตะวันตก  ต าบลปากพนังฝั่งตะวันตก  
อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ระหว่างวันที่   16   เดือน มกราคม   พ.ศ. 2557   ถึงวันที่   24   เดือน มกราคม   
พ.ศ. 2557   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 075-370- 403 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่ 
www.wop.go.th  และ www.gprocurement.go.th  

 ประกาศ    ณ    วันที่     16      เดือน มกราคม      พ.ศ.  2557 
 

                 (ลงชื่อ)      ประเสริฐ  แดงเรือง 
                           (นายประเสริฐ   แดงเรือง) 

                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝั่งตะวันตก   

http://www.wop.go.th/
http://www.gprocurement.go.th/


 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝั่งตะวันตก 
เร่ือง   ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
โครงการยกระดับถนนทางเข้า อบต.  หมู่ท่ี  3 

ต าบลปากพนังฝั่งตะวันตก   อ าเภอปากพนัง   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ………………………………………….. 

ด้วยองค์การบรหิารส่วนต าบลปากพนังฝั่งตะวันตก   มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอเิล็กทรอนิกส์ 
ตามโครงการยกระดบัถนนทางเขา้อบต. หมู่ที่   3  ต าบลปากพนังฝัง่ตะวันตก  โดยท าการลงวัสดุหินคลุกยกระดบับริเวณ 
ที่มีระดับต่ า  และก่อสร้างถนน คสล.ให้มีความกว้าง  4.00  ม.  ระยะทาง  98.00   ม.  หนา  0.15  ม.  หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกว่า  
392    ตร.ม.  พร้อมถมหนิคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ  0.50  ม.  รายละเอียดตามแบบแปลนของอบต.ปากพนังฝั่งตะวันตก  
แบบ อบต.ปน.ตก. เลขที่  12/2556  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน    2   ป้าย    

โดยวงเงินงบประมาณ   278,000.-บาท  /  ก าหนดราคากลางเป็นเงนิ    268,000.-บาท   /   ก าหนดหลักประกันซอง                  
เป็นเงิน   13,400.- บาท   /   ก าหนดเวลาด าเนนิการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน   60   วัน  

หมายเหตุ   องค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝั่งตะวันตกจะเรียกท าสัญญาก็ต่อเมื่อมีงบประมาณแล้ว โดยจะลง
นามในสัญญาเมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝั่งตะวันตกได้รับอนุมตัิเงนิค่าก่อสร้างจากงบประมาณแล้วเท่านั้น   

 

 ผู้มีสิทธิเ์สนอราคาจะต้องมีคณุสมบัติ ดังต่อไปนี ้
1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเปน็ผู้มีอาชีพรับจ้างงานทีป่ระมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้ 

แจ้งเวียนช่ือแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการส่ังใหน้ิตบิุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
            3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายอื่น และ/
หรือต้อง ไม่เป็นผู้มผีลประโยชนร์่วมกันกับผู้ใหบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ ไม่เปน็ผู้กระท าการอันเปน็การขัดขวางการแขง่ขันราคาอย่างเปน็ธรรมตามข้อ   1.8 

4.  ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุม้กัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ศาล 
ไทยเว้นแต่รัฐบาลของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาได้มีค าส่ังให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น 

5.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิตบิุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกบังานทีป่ระมลูจ้าง
ด้วยระบบอเิล็กทรอนิกส์ในวงเงนิไม่น้อยกว่า  134,000.- บาท  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ 
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลปากพนังฝัง่ตะวันตกเชื่อถือ              

6.นิติบคุคลที่จะเข้าเปน็คู่สัญญาตอ้งไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบญัชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

                                    7. นิติบคุคล..... 
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  7.  นิติบุคคลทีจ่ะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซ่ึงได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์      ( e - Government Procurement  :  e – GP )  ต้องลงทะเบียนในระบบอเิล็กทรอนกิส์ของกรมบัญชีกลางที่
เว็บไซต์ศูนยข์้อมลูจดัซื้อ จัดจ้างภาครัฐ 
  8.  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบญัชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่น
บาทคู่สัญญาอาจรบัจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
 

ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้าง   ในวันที่   23   เดือน มกราคม   พ.ศ. 2557   ตั้งแต่เวลา  10.00 น.  ถึง   11.00  น.   
ณ. หมู่ที่  3   (พื้นที่ด าเนินการ)   ต าบลปากพนังฝั่งตะวันตก   อ าเภอปากพนัง   จังหวัดนครศรีธรรมราช  และก าหนดรับฟัง
ค าชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมใน วันที่   23   เดือน มกราคม   พ.ศ. 2557   เวลา   13.00 น. เป็นต้นไป   ( หากผู้ที่ไม่ได้มาดู
สถานที่และรับฟังค าช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมและไม่ได้ลงนามไว้เป็นหลักฐาน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับทราบปัญหาและเข้าใจ
เงื่อนไขทั้งที่มีอยู่เดิมและที่ประกาศเพิ่มเติมโดยตลอดแล้ว ถ้ามีปัญหาและอุปสรรคในเวลาท างานรวมทั้งค่าใช้จ่ายใดๆ
เพิ่มขึ้น ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบทั้งส้ิน    ซ่ึงผู้เสนอราคาผูกพันที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้นและจะยกเป็นเหตุใน
ภายหลังว่าตนไม่ได้รับทราบมาก่อนเป็นคู่สัญญากับองค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝั่งตะวันตกไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทั้งส้ิน กรณีมีข้อโต้แย้งจากการดูสถานที่ก่อสร้างไม่ว่ากรณีใดๆจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ ขณะดูสถานที่ทันที และให้มี
ข้อยุติทั้ง  2  ฝ่ายในเรื่องที่โต้แย้งในวันดูสถานที่ให้แล้วเสร็จ )  
 

ก าหนดยื่นซองเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  3  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2557  ระหว่างเวลา  
11.00  น. ถึง  12.00  น.  ณ. ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซ้ือ/จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ (ห้องท้องถิ่น
อ าเภอปากพนังหลังเก่า)   อ าเภอปากพนัง   จังหวัดนครศรีธรรมราช   เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 
 

ก าหนดประกาศแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา   (ผู้ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค)                               
ในวันที ่   5   เดือน  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2557 
 

ก าหนดวันเสนอราคาประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  11  เดือน กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2557   ตั้งแต่เวลา  
10.40  น.   ถึง  11.10  น.  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝั่งตะวันตก   จะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทราบในวัน
อบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ  1,000.- บาท  (-หนึ่งพันบาทถ้วน-)  
และสอบถามรายละเอียดได้ที่ส่วนการคลัง   องค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝั่งตะวันตก  ต าบลปากพนังฝั่งตะวันตก  
อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ระหว่างวันที่   16   เดือน มกราคม   พ.ศ. 2557   ถึงวันที่   24   เดือน มกราคม   
พ.ศ. 2557   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 075-370- 403 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่ 
www.wop.go.th  และ www.gprocurement.go.th  

 ประกาศ    ณ    วันที่     16      เดือน มกราคม       พ.ศ.  2557 
                 (ลงชื่อ)        ประเสริฐ  แดงเรือง 

                           (นายประเสริฐ   แดงเรือง) 
                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝั่งตะวนัตก      

http://www.wop.go.th/
http://www.gprocurement.go.th/


 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝั่งตะวันตก 
เร่ือง   ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบางหลวงฝ้าย  หมู่ท่ี  4 
ต าบลปากพนังฝั่งตะวันตก   อ าเภอปากพนัง   จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 ………………………………………….. 
ด้วยองค์การบรหิารส่วนต าบลปากพนังฝั่งตะวันตก   มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอเิล็กทรอนิกส์ตาม

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบางหลวงฝ้าย หมู่ที่  4  โดยท าการก่อสร้างขนาดกว้าง 3.00  ม. ยาว 200 เมตร หนา 0.15  ม.          
หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกว่า  600  ตร.ม. พร้อมถมหินคลกุไหล่ทางเฉลีย่ข้างละ  0.50  ม.  รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.
ปากพนังฝั่งตะวันตก  แบบ อบต.ปน.ตก  เลขที่  13/2556   พร้อมตดิตั้งป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ  จ านวน    2   ป้าย    

โดยวงเงินงบประมาณ   337,900.-บาท  /  ก าหนดราคากลางเป็นเงนิ    366,000.-บาท   /   ก าหนดหลักประกันซอง                  
เป็นเงิน   16,895.- บาท   /   ก าหนดเวลาด าเนนิการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน   60   วัน  

หมายเหตุ   องค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝั่งตะวันตกจะเรียกท าสัญญาก็ต่อเมื่อมีงบประมาณแล้ว โดยจะลง
นามในสัญญาเมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝั่งตะวันตกได้รับอนุมตัิเงนิค่าก่อสร้างจากงบประมาณแล้วเท่านั้น   

 

 ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคณุสมบัติ ดังต่อไปนี ้
1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเปน็ผู้มีอาชีพรับจ้างงานทีป่ระมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้ 

แจ้งเวียนช่ือแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการส่ังใหน้ิตบิุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
            3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายอื่น และ/
หรือต้อง ไม่เป็นผู้มผีลประโยชนร์่วมกันกับผู้ใหบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ         ไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ   1.8 

4.  ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุม้กัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ศาล 
ไทยเว้น   แต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มคี าส่ังให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น 

5.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิตบิุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกบังานทีป่ระมลูจ้าง
ด้วยระบบอเิล็กทรอนิกส์ในวงเงนิไม่น้อยกว่า   168,950.- บาท  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ 
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลปากพนังฝัง่ตะวันตกเชื่อถือ              

6.นิติบคุคลที่จะเข้าเปน็คู่สัญญาตอ้งไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบญัชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

                        7. นิติบคุคล..... 
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  7.  นิติบุคคลทีจ่ะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซ่ึงได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์     ( e - Government Procurement  :  e – GP )  ต้องลงทะเบียนในระบบอเิล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่
เว็บไซต์ศูนยข์้อมูลจดัซื้อ จัดจ้างภาครัฐ 
  8.  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบญัชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่น
บาทคู่สัญญาอาจรบัจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
 

ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้าง   ในวันที่   23   เดือน มกราคม   พ.ศ. 2557   ตั้งแต่เวลา  10.00 น.  ถึง   11.00  น.   
ณ. หมู่ที่  4   (พื้นที่ด าเนินการ)   ต าบลปากพนังฝั่งตะวันตก   อ าเภอปากพนัง   จังหวัดนครศรีธรรมราช  และก าหนดรับฟัง
ค าชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมใน วันที่   23   เดือน มกราคม   พ.ศ. 2557   เวลา   13.00 น. เป็นต้นไป   ( หากผู้ที่ไม่ได้มาดู
สถานที่และรับฟังค าช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมและไม่ได้ลงนามไว้เป็นหลักฐาน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับทราบปัญหาและเข้าใจ
เงื่อนไขทั้งที่มีอยู่เดิมและที่ประกาศเพิ่มเติมโดยตลอดแล้ว ถ้ามีปัญหาและอุปสรรคในเวลาท างานรวมทั้งค่าใช้จ่ายใดๆ
เพิ่มขึ้น ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบทั้งส้ิน  ซ่ึงผู้เสนอราคาผูกพันที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้นและจะยกเป็นเหตุใน
ภายหลังว่าตนไม่ได้รับทราบมาก่อนเป็นคู่สัญญากับองค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝั่งตะวันตกไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทั้งส้ิน กรณีมีข้อโต้แย้งจากการดูสถานที่ก่อสร้างไม่ว่ากรณีใดๆจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ ขณะดูสถานที่ทันที และให้มี
ข้อยุติทั้ง  2  ฝ่ายในเรื่องที่โต้แย้งในวันดูสถานที่ให้แล้วเสร็จ )  
 

ก าหนดยื่นซองเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  3  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2557 ระหว่างเวลา   
13.00  น. ถึง  14.00  น.  ณ. ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซ้ือ/จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ (ห้องท้องถิ่น
อ าเภอปากพนังหลังเก่า)   อ าเภอปากพนัง   จังหวัดนครศรีธรรมราช   เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 
 

ก าหนดประกาศแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา   (ผู้ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค)                               
ในวันที ่   5   เดือน  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2557 
 

ก าหนดวันเสนอราคาประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  11  เดือน กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2557   ตั้งแต่เวลา  
11.20  น.   ถึง  11.50 น.  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝั่งตะวันตก   จะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทราบในวัน
อบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ  1,000.- บาท  (-หนึ่งพันบาทถ้วน-)  
และสอบถามรายละเอียดได้ที่ส่วนการคลัง   องค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝั่งตะวันตก  ต าบลปากพนังฝั่งตะวันตก  
อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ระหว่างวันที่   16   เดือน มกราคม   พ.ศ. 2557   ถึงวันที่   24   เดือน มกราคม   
พ.ศ. 2557   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 075-370- 403 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่ 
www.wop.go.th  และ www.gprocurement.go.th  

ประกาศ    ณ    วันที่     16      เดือน มกราคม       พ.ศ.  2557 
                (ลงชื่อ)        ประเสริฐ  แดงเรือง 

                           (นายประเสริฐ   แดงเรือง) 
                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝั่งตะวันตก 

http://www.wop.go.th/
http://www.gprocurement.go.th/

