
 
 
 

 
 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝ่ังตะวนัตก 
เร่ือง   ประมูลจ้างด้วยระบบอเิลก็ทรอนกิส์ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยเสมด็เอน 1   หมู่ที่  3 
ต าบลปากพนังฝ่ังตะวนัตก   อ าเภอปากพนงั   จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 ………………………………………….. 
ดว้ยองคก์ารบริหารส่วนต าบลปากพนงัฝ่ังตะวนัตก   มีความประสงคจ์ะประมูลจา้งดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ตาม 

โครงการก่อสร้างถนน  คสล. สายซอยเสม็ดเอน  1  หมู่ที่ 3   ต าบลปากพนังฝั่งตะวันตก  ให้มีขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00   เมตร  
ระยะทาง  200  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ให้มีพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า  800  ตร.ม.  ไหล่ทางหินคลุกข้างละ  0.50  เมตร  ตามแบบแปลน
ของ อบต.ปน.ตก. เลขที่  2/2557   พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน  2  ป้าย      

 โดยวงเงินงบประมาณ   453,000.- บาท  /  ก าหนดราคากลางเป็นเงิน    442,000.-บาท   /   ก  าหนดหลกัประกนัซอง               
เป็นเงิน  22,100.- บาท   /   ก  าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จภายใน   60   วัน  

 

 ผู้มีสิทธ์ิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 
1. ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งเป็นผูมี้อาชีพรับจา้งงานที่ประมูลจา้งดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์  
2. ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูท้ิ้งงานของทางราชการและไดแ้จง้เวียน 

ช่ือแลว้ หรือไม่เป็นผูท่ี้ไดรั้บผลของการสั่งใหนิ้ติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผูท้ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
            3. ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายอื่น และ/หรือตอ้ง ไม่
เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส์   ณ วนัประกาศประมูลจา้งดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ หรือ         
ไม่เป็นผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมตามขอ้   1.8 

4.  ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั   ซ่ึงอาจปฏเิสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเวน้          
แต่รัฐบาลของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาไดมี้ค  าสั่งใหส้ละสิทธ์ิและความคุม้กนัเช่นว่า นั้น 

5. ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกนักบังานที่ประมูลจา้งดว้ยระบบ  
อิเลก็ทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า  221,000.-บาท   และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกบัส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่า
ดว้ยระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถิ่น รัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลปากพนงัฝ่ังตะวนัตกเช่ือถือ           
  6. นิติบุคคลที่จะเขา้เป็นคู่สัญญาตอ้งไม่อยูใ่นฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบญัชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบญัชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญั 

7.  นิติบุคคลท่ีจะเขา้เป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานของรัฐซ่ึงไดด้  าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์                               
( e - Government Procurement  : e – GP )  ตอ้งลงทะเบียนในระบบอิเลก็ทรอนิกส์ของกรมบญัชีกลางท่ีเวบ็ไซตศ์ูนยข์อ้มูลจดัซ้ือ          
จดัจา้งภาครัฐ 

8.  คู่สัญญาตอ้งรับจ่ายเงินผ่านบญัชีธนาคาร เวน้แต่การรับจ่ายเงินแต่ละคร้ังซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาท 
คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดกไ็ด ้
 

 

 

/..ก าหนด... 
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ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้าง   ในวันที่   30   เดือน มิถุนายน   พ.ศ. 2557   ต้ังแต่เวลา  10.00 น.  ถึง   12.00  น.  ณ. หมู่ที่  3   
(พื้นที่ด าเนินการ)   ต  าบลปากพนังฝ่ังตะวนัตก   อ  าเภอปากพนัง   จังหวดันครศรีธรรมราช  และก าหนดรับฟังค าช้ีแจงรายละเอียด
เพิ่มเติม  ในวันที่   30  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. 2557   เวลา   13.00 น.  เป็นต้นไป   ( หากผูท่ี้ไม่ไดม้าดูสถานท่ีและรับฟังค าช้ีแจง
รายละเอียดเพิ่มเติมและไม่ไดล้งนามไวเ้ป็นหลกัฐาน ใหถ้ือว่าผูน้ั้นไดรั้บทราบปัญหาและเขา้ใจเง่ือนไขทั้งท่ีมีอยู่เดิมและท่ีประกาศ
เพิ่มเติมโดยตลอดแล้ว ถา้มีปัญหาและอุปสรรคในเวลาท างานรวมทั้งค่าใชจ่้ายใดๆเพิ่มข้ึน ผูเ้สนอราคาต้องรับผิดชอบทั้ งส้ิน                    
ซ่ึงผูเ้สนอราคาผูกพนัท่ีจะตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามนั้นและจะยกเป็นเหตุในภายหลงัว่าตนไม่ไดรั้บทราบมาก่อนเป็นคู่สัญญากับ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลปากพนงัฝ่ังตะวนัตกไม่ไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน กรณีมีขอ้โตแ้ยง้จากการดูสถานที่ก่อสร้างไม่ว่ากรณีใดๆ
จะตอ้งแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีทราบ ขณะดูสถานท่ีทนัที และใหมี้ขอ้ยติุทั้ง  2  ฝ่ายในเร่ืองท่ีโตแ้ยง้ในวนัดูสถานที่ใหแ้ลว้เสร็จ )  
 

ก าหนดยืน่ซองเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  9   เดือน กรกฏาคม  พ.ศ. 2557  ระหว่างเวลา   10.00  น.  
ถึง  10.30  น.  ณ. ศูนยร์วมขอ้มูลข่าวสารการซ้ือ/จา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบลระดบัอ าเภอ (หอ้งทอ้งถิ่นอ  าเภอปากพนงัหลงัเก่า)   
อ  าเภอปากพนงั   จงัหวดันครศรีธรรมราช   เม่ือพน้ก าหนดเวลายืน่เอกสารประมูลจา้งดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์แลว้ จะไม่รับเอกสาร
เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 
 

ก าหนดประกาศแจ้งรายช่ือผู้ มี สิท ธ์ิไ ด้ รับการคัด เ ลือกให้ เ ข้าเสนอราคา    ( ผู้ ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค)                               
ในวันที่   17    เดือน  กรกฎาคม    พ.ศ. 2557 
 

ก าหนดวันเสนอราคาประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  24   เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2557   ต้ังแต่เวลา   09.30  น.   
ถึง  10.00  น.  โดยองคก์ารบริหารส่วนต าบลปากพนงัฝ่ังตะวนัตก จะแจง้รายละเอียดเพิ่มเติมให้ทราบในวนัอบรมวิธีการประมูลดว้ย
ระบบอิเลก็ทรอนิกส์    

ผู้สนใจติดต่อขอซ้ือเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ  1,000.-  บาท  (-หน่ึงพันบาทถ้วน-)  และ
สอบถามรายละเอียดไดท้ีส่่วนการคลงั   องคก์ารบริหารส่วนต าบลปากพนงัฝ่ังตะวนัตก  ต าบลปากพนังฝ่ังตะวนัตก  อ  าเภอปากพนัง  
จงัหวดันครศรีธรรมราช  ระหว่างวันที่   20   เดือน มิถุนายน   พ.ศ. 2557   ถึงวันที่   1   เดือน กรกฎาคม   พ.ศ. 2557   หรือสอบถาม
ทางโทรศพัทห์มายเลข 075-370- 403 ในวนัและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดไดท้ี่ www.wop.go.th  และ www.gprocurement.go.th  
 

 ประกาศ    ณ    วนัที ่      20      เดือน มิถุนายน     พ.ศ.  2557 
                    
 
              (ลงช่ือ)         ประเสริฐ  แดงเรือง 

                           (นายประเสริฐ   แดงเรือง) 
                  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลปากพนงัฝ่ังตะวนัตก      
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝ่ังตะวนัตก 
เร่ือง   ประมูลจ้างด้วยระบบอเิลก็ทรอนกิส์ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายยูรสวสัดิ์     หมู่ที่  4 
ต าบลปากพนังฝ่ังตะวนัตก   อ าเภอปากพนงั   จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 ………………………………………….. 
ดว้ยองคก์ารบริหารส่วนต าบลปากพนงัฝ่ังตะวนัตก   มีความประสงคจ์ะประมูลจา้งดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ตาม  

โครงการก่อสร้างถนน  คสล. สายยรูสวัสดิ์   หมู่ที่ 4  ต าบลปากพนังฝั่งตะวันตก  ให้มีขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00 เมตร ระยะ             
ทาง   200  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ให้มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า  600  ตร.ม.  ไหล่ทางหินคลุกข้างละ  0.50  เมตร  ตามแบบแปลน          
ของ อบต.ปน.ตก. เลขที่  4/2557   พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน  2  ป้าย    

 โดยวงเงินงบประมาณ   350,000.- บาท  /  ก าหนดราคากลางเป็นเงิน    340,000.-บาท   /  ก  าหนดหลกัประกนัซอง               
เป็นเงิน  17,000.- บาท   /   ก  าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จภายใน   60   วัน  

 

 ผู้มีสิทธ์ิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 
1. ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งเป็นผูมี้อาชีพรับจา้งงานที่ประมูลจา้งดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์  
2. ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูท้ิ้งงานของทางราชการและไดแ้จง้เวียน 

ช่ือแลว้ หรือไม่เป็นผูท่ี้ไดรั้บผลของการสั่งใหนิ้ติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผูท้ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
            3. ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายอื่น และ/หรือตอ้ง ไม่
เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส์   ณ วนัประกาศประมูลจา้งดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ หรือ         
ไม่เป็นผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมตามขอ้   1.8 

4.  ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั   ซ่ึงอาจปฏเิสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเวน้          
แต่รัฐบาลของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาไดมี้ค  าสั่งใหส้ละสิทธ์ิและความคุม้กนัเช่นว่า นั้น 

5. ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกนักบังานที่ประมูลจา้งดว้ยระบบ  
อิเลก็ทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า  170,000.-บาท   และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกบัส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่า
ดว้ยระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถิ่น รัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลปากพนงัฝ่ังตะวนัตกเช่ือถือ           
  6. นิติบุคคลที่จะเขา้เป็นคู่สัญญาตอ้งไม่อยูใ่นฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบญัชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบญัชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญั 

7.  นิติบุคคลท่ีจะเขา้เป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานของรัฐซ่ึงไดด้  าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์                               
( e - Government Procurement  : e – GP )  ตอ้งลงทะเบียนในระบบอิเลก็ทรอนิกส์ของกรมบญัชีกลางท่ีเวบ็ไซตศ์ูนยข์อ้มูลจดัซ้ือ          
จดัจา้งภาครัฐ 

8.  คู่สัญญาตอ้งรับจ่ายเงินผ่านบญัชีธนาคาร เวน้แต่การรับจ่ายเงินแต่ละคร้ังซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาท 
คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดกไ็ด ้
 

 

 

/..ก าหนด... 
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ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้าง   ในวันที่   30   เดือน มิถุนายน   พ.ศ. 2557   ต้ังแต่เวลา  10.00 น.  ถึง  12.00  น.  ณ. หมู่ที่  4   
(พื้นที่ด าเนินการ)  ต  าบลปากพนังฝ่ังตะวนัตก   อ  าเภอปากพนัง   จังหวดันครศรีธรรมราช  และก าหนดรับฟังค าช้ีแจงรายละเอียด
เพิ่มเติม  ในวันที่   30   เดือน มิถุนายน   พ.ศ. 2557   เวลา   13.00 น.  เป็นต้นไป   ( หากผูท่ี้ไม่ไดม้าดูสถานท่ีและรับฟังค าช้ีแจง
รายละเอียดเพิ่มเติมและไม่ไดล้งนามไวเ้ป็นหลกัฐาน ใหถ้ือว่าผูน้ั้นไดรั้บทราบปัญหาและเขา้ใจเง่ือนไขทั้งท่ีมีอยู่เดิมและท่ีประกาศ
เพิ่มเติมโดยตลอดแล้ว ถา้มีปัญหาและอุปสรรคในเวลาท างานรวมทั้งค่าใชจ่้ายใดๆเพิ่มข้ึน ผูเ้สนอราคาต้องรับผิดชอบทั้ งส้ิน                    
ซ่ึงผูเ้สนอราคาผูกพนัท่ีจะตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามนั้นและจะยกเป็นเหตุในภายหลงัว่าตนไม่ไดรั้บทราบมาก่อนเป็นคู่สัญญากับ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลปากพนงัฝ่ังตะวนัตกไม่ไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน กรณีมีขอ้โตแ้ยง้จากการดูสถานที่ก่อสร้างไม่ว่ากรณีใดๆ
จะตอ้งแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีทราบ ขณะดูสถานท่ีทนัที และใหมี้ขอ้ยติุทั้ง  2  ฝ่ายในเร่ืองท่ีโตแ้ยง้ในวนัดูสถานที่ใหแ้ลว้เสร็จ )  
 

ก าหนดยืน่ซองเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  9   เดือน กรกฏาคม   พ.ศ. 2557  ระหว่างเวลา   10.30  น.  
ถึง  11.00  น.  ณ. ศูนยร์วมขอ้มูลข่าวสารการซ้ือ/จา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบลระดบัอ าเภอ (หอ้งทอ้งถิ่นอ  าเภอปากพนงัหลงัเก่า)   
อ  าเภอปากพนงั   จงัหวดันครศรีธรรมราช   เม่ือพน้ก าหนดเวลายืน่เอกสารประมูลจา้งดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์แลว้ จะไม่รับเอกสาร
เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 
 

ก าหนดประกาศแจ้งรายช่ือผู้ มี สิท ธ์ิไ ด้ รับการคัด เ ลือกให้ เ ข้าเสนอราคา    ( ผู้ ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค)                               
ในวันที่   17    เดือน  กรกฎาคม    พ.ศ. 2557 
 

ก าหนดวันเสนอราคาประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  24   เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2557   ต้ังแต่เวลา   10.10  น.   
ถึง  10.40  น.  โดยองคก์ารบริหารส่วนต าบลปากพนงัฝ่ังตะวนัตก จะแจง้รายละเอียดเพิ่มเติมให้ทราบในวนัอบรมวิธีการประมูลดว้ย
ระบบอิเลก็ทรอนิกส์    

ผู้สนใจติดต่อขอซ้ือเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ  1,000.-  บาท  (-หน่ึงพันบาทถ้วน-)  และ
สอบถามรายละเอียดไดท้ีส่่วนการคลงั   องคก์ารบริหารส่วนต าบลปากพนงัฝ่ังตะวนัตก  ต าบลปากพนังฝ่ังตะวนัตก  อ  าเภอปากพนัง  
จงัหวดันครศรีธรรมราช  ระหว่างวันที่   20   เดือน มิถุนายน   พ.ศ. 2557   ถึงวันที่   1   เดือน กรกฎาคม   พ.ศ. 2557   หรือสอบถาม
ทางโทรศพัทห์มายเลข 075-370- 403 ในวนัและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดไดท้ี่ www.wop.go.th  และ www.gprocurement.go.th  
 

 ประกาศ    ณ    วนัที ่      20      เดือน มิถุนายน     พ.ศ.  2557 
                    
 
              (ลงช่ือ)         ประเสริฐ  แดงเรือง 

                           (นายประเสริฐ   แดงเรือง) 
                  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลปากพนงัฝ่ังตะวนัตก      
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝ่ังตะวนัตก 
เร่ือง   ประมูลจ้างด้วยระบบอเิลก็ทรอนกิส์ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบางหลวงฝ้าย (ตอนที่ 2)   หมู่ที่  4 
ต าบลปากพนังฝ่ังตะวนัตก   อ าเภอปากพนงั   จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 ………………………………………….. 
ดว้ยองคก์ารบริหารส่วนต าบลปากพนงัฝ่ังตะวนัตก   มีความประสงคจ์ะประมูลจา้งดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ตาม  

โครงการก่อสร้างถนน  คสล. สายบางหลวงฝ้าย (ตอนที่ 2)  หมู่ที่ 4  ต าบลปากพนังฝั่งตะวันตก  ให้มีขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00 เมตร  
ระยะทาง  385  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ให้มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า  1,155  ตร.ม.  ไหล่ทางหินคลุกข้างละ  0.50  เมตร  ตามแบบแปลน
ของ อบต.ปน.ตก. เลขที่ 5/2557 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน 2 ป้าย   

 โดยวงเงินงบประมาณ   672,000.- บาท  /  ก าหนดราคากลางเป็นเงิน    650,000.-บาท   /  ก  าหนดหลกัประกันซอง               
เป็นเงิน   32,500.- บาท   /   ก  าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จภายใน   60   วัน  

 

 ผู้มีสิทธ์ิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 
1. ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งเป็นผูมี้อาชีพรับจา้งงานที่ประมูลจา้งดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์  
2. ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูท้ิ้งงานของทางราชการและไดแ้จง้เวียน 

ช่ือแลว้ หรือไม่เป็นผูท่ี้ไดรั้บผลของการสั่งใหนิ้ติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผูท้ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
            3. ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายอื่น และ /หรือตอ้ง ไม่
เป็นผู ้มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู ้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์   ณ วนัประกาศประมูลจ้างดว้ยระบบอิเล็ก ทรอนิกส์ หรือ         
ไม่เป็นผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมตามขอ้   1.8 

4.  ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั   ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเวน้          
แต่รัฐบาลของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาไดมี้ค  าสั่งใหส้ละสิทธ์ิและความคุม้กนัเช่นว่า นั้น 

5. ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกนักบังานที่ประมูลจา้งดว้ยระบบ 
อิเลก็ทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า  325,000.-บาท   และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกบัส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่า
ดว้ยระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝ่ังตะวนัตกเช่ือถือ           
  6. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาตอ้งไม่อยู่ในฐานะเป็นผู ้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรื อแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญั 

7.  นิติบุคคลท่ีจะเขา้เป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานของรัฐซ่ึงไดด้  าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์                               
( e - Government Procurement  : e – GP )  ตอ้งลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบญัชีกลางท่ีเว็บไซต์ศูนยข์อ้มูลจัดซ้ือ          
จดัจา้งภาครัฐ 

8.  คู่สัญญาตอ้งรับจ่ายเงินผ่านบญัชีธนาคาร เวน้แต่การรับจ่ายเงินแต่ละคร้ังซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาท 
คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดกไ็ด ้
 

 

 

/..ก าหนด... 
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ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้าง   ในวันที่   30   เดือน มิถุนายน   พ.ศ. 2557   ต้ังแต่เวลา  10.00 น.  ถึง  12.00  น.  ณ. หมู่ที่  4   
(พื้นที่ด าเนินการ)  ต  าบลปากพนังฝ่ังตะวนัตก   อ  าเภอปากพนัง   จังหวดันครศรีธรรมราช  และก าหนดรับฟังค าช้ีแจงรายละเอียด
เพิ่มเติม  ในวันที่   30   เดือน มิถุนายน   พ.ศ. 2557   เวลา   13.00 น.  เป็นต้นไป   ( หากผูท่ี้ไม่ไดม้าดูสถานท่ีและรับฟังค าช้ีแจง
รายละเอียดเพิ่มเติมและไม่ไดล้งนามไวเ้ป็นหลกัฐาน ใหถ้ือว่าผูน้ั้นไดรั้บทราบปัญหาและเขา้ใจเง่ือนไขทั้งท่ีมีอยู่เดิมและท่ีประกาศ
เพิ่มเติมโดยตลอดแล้ว ถา้มีปัญหาและอุปสรรคในเวลาท างานรวมทั้งค่าใชจ่้ายใดๆเพิ่มข้ึน ผูเ้สนอราคาต้องรับผิดชอบทั้ งส้ิน                    
ซ่ึงผูเ้สนอราคาผูกพนัท่ีจะตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามนั้นและจะยกเป็นเหตุในภายหลงัว่าตนไม่ไดรั้บทราบมาก่อนเป็นคู่สัญญากับ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลปากพนงัฝ่ังตะวนัตกไม่ไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน กรณีมีขอ้โตแ้ยง้จากการดูสถานที่ก่อสร้างไม่ว่ากรณีใดๆ
จะตอ้งแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีทราบ ขณะดูสถานท่ีทนัที และใหมี้ขอ้ยติุทั้ง  2  ฝ่ายในเร่ืองท่ีโตแ้ยง้ในวนัดูสถานที่ใหแ้ลว้เสร็จ )  
 

ก าหนดยืน่ซองเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  9   เดือน กรกฏาคม   พ.ศ. 2557  ระหว่างเวลา   11.00  น.  
ถึง  11.30  น.  ณ. ศูนยร์วมขอ้มูลข่าวสารการซ้ือ/จา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบลระดบัอ าเภอ (หอ้งทอ้งถิ่นอ  าเภอปากพนงัหลงัเก่า)   
อ  าเภอปากพนงั   จงัหวดันครศรีธรรมราช   เม่ือพน้ก าหนดเวลายืน่เอกสารประมูลจา้งดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์แลว้ จะไม่รับเอกสาร
เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 
 

ก าหนดประกาศแจ้งรายช่ือผู้ มี สิท ธ์ิไ ด้ รับการคัด เ ลือกให้ เ ข้าเสนอราคา    ( ผู้ ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค)                               
ในวันที่   17    เดือน  กรกฎาคม    พ.ศ. 2557 
 

ก าหนดวันเสนอราคาประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  24   เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2557   ต้ังแต่เวลา   10.50  น.   
ถึง  11.20  น.  โดยองคก์ารบริหารส่วนต าบลปากพนงัฝ่ังตะวนัตก จะแจง้รายละเอียดเพิ่มเติมให้ทราบในวนัอบรมวิธีการประมูลดว้ย
ระบบอิเลก็ทรอนิกส์    

ผู้สนใจติดต่อขอซ้ือเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ  1,000.-  บาท  (-หน่ึงพันบาทถ้วน-)  และ
สอบถามรายละเอียดไดท้ีส่่วนการคลงั   องคก์ารบริหารส่วนต าบลปากพนงัฝ่ังตะวนัตก  ต าบลปากพนังฝ่ังตะวนัตก  อ  าเภอปากพนัง  
จงัหวดันครศรีธรรมราช  ระหว่างวันที่   20   เดือน มิถุนายน   พ.ศ. 2557   ถึงวันที่   1   เดือน กรกฎาคม   พ.ศ. 2557   หรือสอบถาม
ทางโทรศพัทห์มายเลข 075-370- 403 ในวนัและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดไดท้ี่ www.wop.go.th  และ www.gprocurement.go.th  
 

 ประกาศ    ณ    วนัที ่      20      เดือน มิถุนายน     พ.ศ.  2557 
                    
 
              (ลงช่ือ)         ประเสริฐ  แดงเรือง 

                           (นายประเสริฐ   แดงเรือง) 
                  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลปากพนงัฝ่ังตะวนัตก      
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝ่ังตะวนัตก 
เร่ือง   ประมูลจ้างด้วยระบบอเิลก็ทรอนกิส์ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านท้องโกงกาง  หมู่ที่  4 
ต าบลปากพนังฝ่ังตะวนัตก   อ าเภอปากพนงั   จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 ………………………………………….. 
ดว้ยองคก์ารบริหารส่วนต าบลปากพนงัฝ่ังตะวนัตก   มีความประสงคจ์ะประมูลจา้งดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ตาม  

โครงการก่อสร้างถนน  คสล. สายบ้านท้องโกงกาง  หมู่ที่ 4  ต าบลปากพนังฝั่งตะวันตก  ให้มีขนาดผิวจราจรกว้าง  6.00 เมตร  
ระยะทาง  105  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ให้มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า  630  ตร.ม.  ไหล่ทางหินคลุกข้างละ  0.50  เมตร  ตามแบบแปลน
ของ อบต.ปน.ตก. เลขที่  6/2557   พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน  2  ป้าย     

 โดยวงเงินงบประมาณ   352,000.- บาท  /  ก าหนดราคากลางเป็นเงิน    345,000.-บาท   /  ก  าหนดหลกัประกันซอง               
เป็นเงิน   17,250.- บาท   /   ก  าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จภายใน   60   วัน  

 

 ผู้มีสิทธ์ิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 
1. ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งเป็นผูมี้อาชีพรับจา้งงานที่ประมูลจา้งดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์  
2. ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูท้ิ้งงานของทางราชการและไดแ้จง้เวียน 

ช่ือแลว้ หรือไม่เป็นผูท่ี้ไดรั้บผลของการสั่งใหนิ้ติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผูท้ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
            3. ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายอื่น และ /หรือตอ้ง ไม่
เป็นผู ้มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู ้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์   ณ วนัประกาศประมูลจ้างดว้ยระบบอิเล็ก ทรอนิกส์ หรือ         
ไม่เป็นผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมตามขอ้   1.8 

4.  ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั   ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเวน้          
แต่รัฐบาลของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาไดมี้ค  าสั่งใหส้ละสิทธ์ิและความคุม้กนัเช่นว่า นั้น 

5. ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกนักบังานที่ประมูลจา้งดว้ยระบบ 
อิเลก็ทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า  172,500.-บาท   และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกบัส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่า
ดว้ยระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝ่ังตะวนัตกเช่ือถือ           
  6. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาตอ้งไม่อยู่ในฐานะเป็นผู ้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญั 

7.  นิติบุคคลท่ีจะเขา้เป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานของรัฐซ่ึงไดด้  าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์                               
( e - Government Procurement  : e – GP )  ตอ้งลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบญัชีกลางท่ีเว็บไซต์ศูนยข์อ้มูลจัดซ้ือ          
จดัจา้งภาครัฐ 

8.  คู่สัญญาตอ้งรับจ่ายเงินผ่านบญัชีธนาคาร เวน้แต่การรับจ่ายเงินแต่ละคร้ังซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาท 
คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดกไ็ด ้
 

 

 

/..ก าหนด... 
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ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้าง   ในวันที่   30   เดือน มิถุนายน   พ.ศ. 2557   ต้ังแต่เวลา  10.00 น.  ถึง  12.00  น.  ณ. หมู่ที่  4   
(พื้นที่ด าเนินการ)  ต  าบลปากพนังฝ่ังตะวนัตก   อ  าเภอปากพนัง   จังหวดันครศรีธรรมราช  และก าหนดรับฟังค าช้ีแจงรายละเอียด
เพิ่มเติม  ในวันที่   30   เดือน มิถุนายน   พ.ศ. 2557   เวลา   13.00 น.  เป็นต้นไป   ( หากผูท่ี้ไม่ไดม้าดูสถานท่ีและรับฟังค าช้ีแจง
รายละเอียดเพิ่มเติมและไม่ไดล้งนามไวเ้ป็นหลกัฐาน ใหถ้ือว่าผูน้ั้นไดรั้บทราบปัญหาและเขา้ใจเง่ือนไขทั้งท่ีมีอยู่เดิมและท่ีประกาศ
เพิ่มเติมโดยตลอดแล้ว ถา้มีปัญหาและอุปสรรคในเวลาท างานรวมทั้งค่าใชจ่้ายใดๆเพิ่มข้ึน ผูเ้สนอราคาต้องรับผิดชอบทั้ งส้ิน                    
ซ่ึงผูเ้สนอราคาผูกพนัท่ีจะตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามนั้นและจะยกเป็นเหตุในภายหลงัว่าตนไม่ไดรั้บทราบมาก่อนเป็นคู่สัญญากับ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลปากพนงัฝ่ังตะวนัตกไม่ไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน กรณีมีขอ้โตแ้ยง้จากการดูสถานท่ีก่อสร้างไม่ว่ากรณีใดๆ
จะตอ้งแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีทราบ ขณะดูสถานท่ีทนัที และใหมี้ขอ้ยติุทั้ง  2  ฝ่ายในเร่ืองท่ีโตแ้ยง้ในวนัดูสถานที่ใหแ้ลว้เสร็จ )  
 

ก าหนดยืน่ซองเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  9   เดือน กรกฏาคม   พ.ศ. 2557  ระหว่างเวลา   11.30  น.  
ถึง  12.00  น.  ณ. ศูนยร์วมขอ้มูลข่าวสารการซ้ือ/จา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบลระดบัอ าเภอ (หอ้งทอ้งถิ่นอ  าเภอปากพนงัหลงัเก่า)   
อ  าเภอปากพนงั   จงัหวดันครศรีธรรมราช   เม่ือพน้ก าหนดเวลายืน่เอกสารประมูลจา้งดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์แลว้ จะไม่รับเอกสาร
เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 
 

ก าหนดประกาศแจ้งรายช่ือผู้ มี สิท ธ์ิไ ด้ รับการคัด เ ลือกให้ เ ข้าเสนอราคา    ( ผู้ ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค)                               
ในวันที่   17    เดือน  กรกฎาคม    พ.ศ. 2557 
 

ก าหนดวันเสนอราคาประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  24   เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2557   ต้ังแต่เวลา   11.30 น.   ถึง  
12.00  น.  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝ่ังตะวนัตก จะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทราบในวนัอบรมวิธีการประมูลดว้ย
ระบบอิเลก็ทรอนิกส์    

ผู้สนใจติดต่อขอซ้ือเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ  1,000.-  บาท  (-หน่ึงพันบาทถ้วน-)  และ
สอบถามรายละเอียดไดท้ีส่่วนการคลงั   องคก์ารบริหารส่วนต าบลปากพนงัฝ่ังตะวนัตก  ต าบลปากพนังฝ่ังตะวนัตก  อ  าเภอปากพนัง  
จงัหวดันครศรีธรรมราช  ระหว่างวันที่   20   เดือน มิถุนายน   พ.ศ. 2557   ถึงวันที่   1   เดือน กรกฎาคม   พ.ศ. 2557   หรือสอบถาม
ทางโทรศพัทห์มายเลข 075-370- 403 ในวนัและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดไดท้ี่ www.wop.go.th  และ www.gprocurement.go.th  
 

 ประกาศ    ณ    วนัที ่      20      เดือน มิถุนายน     พ.ศ.  2557 
                    
 
              (ลงช่ือ)         ประเสริฐ  แดงเรือง 

                           (นายประเสริฐ   แดงเรือง) 
                  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลปากพนงัฝ่ังตะวนัตก      
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝ่ังตะวนัตก 
เร่ือง   ประมูลจ้างด้วยระบบอเิลก็ทรอนกิส์ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบางโกงกาง  หมู่ที่  4 
ต าบลปากพนังฝ่ังตะวนัตก   อ าเภอปากพนงั   จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 ………………………………………….. 
ดว้ยองคก์ารบริหารส่วนต าบลปากพนงัฝ่ังตะวนัตก   มีความประสงคจ์ะประมูลจา้งดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ตาม  

โครงการก่อสร้างถนน  คสล. สายบางโกงกาง  หมู่ที่ 4  ต าบลปากพนังฝั่งตะวันตก  ให้มีขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00 เมตร  ระยะทาง  
135  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ให้มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า  405  ตร.ม.  ไหล่ทางหินคลุกข้างละ  0.50  เมตร  ตามแบบแปลนของ อบต.
ปน.ตก. เลขที่  9/2557   พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน  2  ป้าย 

 โดยวงเงินงบประมาณ   237,000.- บาท  /  ก าหนดราคากลางเป็นเงิน    231,000.-บาท   /  ก  าหนดหลกัประกันซอง               
เป็นเงิน   11,550.- บาท   /   ก  าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จภายใน   60   วัน  

 

 ผู้มีสิทธ์ิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 
1. ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งเป็นผูมี้อาชีพรับจา้งงานที่ประมูลจา้งดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์  
2. ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูท้ิ้งงานของทางราชการและไดแ้จง้เวียน 

ช่ือแลว้ หรือไม่เป็นผูท่ี้ไดรั้บผลของการสั่งใหนิ้ติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผูท้ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
            3. ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายอื่น และ /หรือตอ้ง ไม่
เป็นผู ้มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู ้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์   ณ วนัประกาศประมูลจ้างดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ         
ไม่เป็นผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมตามขอ้   1.8 

4.  ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั   ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเวน้          
แต่รัฐบาลของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาไดมี้ค  าสั่งใหส้ละสิทธ์ิและความคุม้กนัเช่นว่า นั้น 

5. ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกนักบังานที่ประมูลจา้งดว้ยระบบ 
อิเลก็ทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า  115,500.-บาท   และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกบัส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่า
ดว้ยระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝ่ังตะวนัตกเช่ือถือ           
  6. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาตอ้งไม่อยู่ในฐานะเป็นผู ้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรา ยรับ
รายจ่ายไม่ถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญั 

7.  นิติบุคคลท่ีจะเขา้เป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานของรัฐซ่ึงไดด้  าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์                               
( e - Government Procurement  : e – GP )  ตอ้งลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต์ศูนยข์อ้มูลจัดซ้ือ          
จดัจา้งภาครัฐ 

8.  คู่สัญญาตอ้งรับจ่ายเงินผ่านบญัชีธนาคาร เวน้แต่การรับจ่ายเงินแต่ละคร้ังซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาท 
คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดกไ็ด ้
 

 

 

/..ก าหนด... 
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ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้าง   ในวันที่   30   เดือน มิถุนายน   พ.ศ. 2557   ต้ังแต่เวลา  10.00 น.  ถึง  12.00  น.  ณ. หมู่ที่  4   
(พื้นที่ด าเนินการ)  ต  าบลปากพนังฝ่ังตะวนัตก   อ  าเภอปากพนัง   จังหวดันครศรีธรรมราช  และก าหนดรับฟังค าช้ีแจงรายละเอียด
เพิ่มเติม  ในวันที่   30   เดือน มิถุนายน   พ.ศ. 2557   เวลา   13.00 น.  เป็นต้นไป   ( หากผูท่ี้ไม่ไดม้าดูสถานท่ีและรับฟังค าช้ีแจง
รายละเอียดเพิ่มเติมและไม่ไดล้งนามไวเ้ป็นหลกัฐาน ใหถ้ือว่าผูน้ั้นไดรั้บทราบปัญหาและเขา้ใจเง่ือนไขทั้งท่ีมีอยู่เดิมและท่ีประกาศ
เพิ่มเติมโดยตลอดแล้ว ถา้มีปัญหาและอุปสรรคในเวลาท างานรวมทั้งค่าใชจ่้ายใดๆเพิ่มข้ึน ผูเ้สนอราคาต้องรับผิดชอบทั้ งส้ิน                    
ซ่ึงผูเ้สนอราคาผูกพนัท่ีจะตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามนั้นและจะยกเป็นเหตุในภายหลงัว่าตนไม่ไดรั้บทราบมาก่อนเป็นคู่สัญญากับ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลปากพนงัฝ่ังตะวนัตกไม่ไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน กรณีมีขอ้โตแ้ยง้จากการดูสถานท่ีก่อสร้างไม่ว่ากรณีใดๆ
จะตอ้งแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีทราบ ขณะดูสถานท่ีทนัที และใหมี้ขอ้ยติุทั้ง  2  ฝ่ายในเร่ืองท่ีโตแ้ยง้ในวนัดูสถานที่ใหแ้ลว้เสร็จ )  
 

ก าหนดยืน่ซองเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  9   เดือน กรกฏาคม   พ.ศ. 2557  ระหว่างเวลา   13.00  น.  
ถึง  13.30  น.  ณ. ศูนยร์วมขอ้มูลข่าวสารการซ้ือ/จา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบลระดบัอ าเภอ (หอ้งทอ้งถิ่นอ  าเภอปากพนงัหลงัเก่า)   
อ  าเภอปากพนงั   จงัหวดันครศรีธรรมราช   เม่ือพน้ก าหนดเวลายืน่เอกสารประมูลจา้งดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์แลว้ จะไม่รับเอกสาร
เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 
 

ก าหนดประกาศแจ้งรายช่ือผู้ มี สิท ธ์ิไ ด้ รับการคัด เ ลือกให้ เ ข้าเสนอราคา    ( ผู้ ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค)                               
ในวันที่   17    เดือน  กรกฎาคม    พ.ศ. 2557 
 

ก าหนดวันเสนอราคาประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  24   เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2557   ต้ังแต่เวลา   13.00 น.   ถึง  
13.30  น.  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝ่ังตะวนัตก จะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทราบในวนัอบรมวิธีการประมูลดว้ย
ระบบอิเลก็ทรอนิกส์    

ผู้สนใจติดต่อขอซ้ือเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ  1,000.-  บาท  (-หน่ึงพันบาทถ้วน-)  และ
สอบถามรายละเอียดไดท้ีส่่วนการคลงั   องคก์ารบริหารส่วนต าบลปากพนงัฝ่ังตะวนัตก  ต าบลปากพนังฝ่ังตะวนัตก  อ  าเภอปากพนัง  
จงัหวดันครศรีธรรมราช  ระหว่างวันที่   20   เดือน มิถุนายน   พ.ศ. 2557   ถึงวันที่   1   เดือน กรกฎาคม   พ.ศ. 2557   หรือสอบถาม
ทางโทรศพัทห์มายเลข 075-370- 403 ในวนัและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดไดท้ี่ www.wop.go.th  และ www.gprocurement.go.th  
 

 ประกาศ    ณ    วนัที ่      20      เดือน มิถุนายน     พ.ศ.  2557 
                    
 
              (ลงช่ือ)      ประเสริฐ   แดงเรือง 

                           (นายประเสริฐ   แดงเรือง) 
                  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลปากพนงัฝ่ังตะวนัตก      

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝ่ังตะวนัตก 
เร่ือง   ประมูลจ้างด้วยระบบอเิลก็ทรอนกิส์ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแหลมป้ี – ทองค า   หมู่ที่  1 
ต าบลปากพนังฝ่ังตะวนัตก   อ าเภอปากพนงั   จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 ………………………………………….. 
ดว้ยองคก์ารบริหารส่วนต าบลปากพนงัฝ่ังตะวนัตก   มีความประสงคจ์ะประมูลจา้งดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ตาม  

โครงการก่อสร้างถนน  คสล. สายแหลมป้ี – ทองค า  หมู่ที่  1   ต าบลปากพนังฝั่งตะวันตก  ให้มีขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00 เมตร  
ระยะทาง  500  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ให้มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า  2,000  ตร.ม.  ไหล่ทางหินคลุกข้างละ  0.50  เมตร  ตามแบบแปลน
ของ อบต.ปน.ตก. เลขที่  8/2557   พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน  2  ป้าย 

 โดยวงเงินงบประมาณ   1,129,000.- บาท  /  ก าหนดราคากลางเป็นเงิน    1,100,000.- บาท   /  ก  าหนดหลกัประกนัซอง               
เป็นเงิน   55,000.- บาท   /   ก  าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จภายใน   60   วัน  

 

 ผู้มีสิทธ์ิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 
1. ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งเป็นผูมี้อาชีพรับจา้งงานที่ประมูลจา้งดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์  
2. ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูท้ิ้งงานของทางราชการและไดแ้จง้เวียน 

ช่ือแลว้ หรือไม่เป็นผูท่ี้ไดรั้บผลของการสั่งใหนิ้ติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผูท้ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
            3. ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายอื่น และ /หรือตอ้ง ไม่
เป็นผู ้มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู ้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์   ณ วนัประกาศประมูลจ้างดว้ยระบบอิเล็ก ทรอนิกส์ หรือ         
ไม่เป็นผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมตามขอ้   1.8 

4.  ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั   ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเวน้          
แต่รัฐบาลของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาไดมี้ค  าสั่งใหส้ละสิทธ์ิและความคุม้กนัเช่นว่า นั้น 

5. ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกนักบังานที่ประมูลจา้งดว้ยระบบ 
อิเลก็ทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า   550,000.- บาท   และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกบัส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมาย
ว่าดว้ยระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลปากพนังฝ่ังตะวนัตกเช่ือถือ           
  6. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาตอ้งไม่อยู่ในฐานะเป็นผู ้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญั 

7.  นิติบุคคลท่ีจะเขา้เป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานของรัฐซ่ึงไดด้  าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์                               
( e - Government Procurement  : e – GP )  ตอ้งลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบญัชีกลางท่ีเว็บไซต์ศูนยข์อ้มูลจัดซ้ือ          
จดัจา้งภาครัฐ 

8.  คู่สัญญาตอ้งรับจ่ายเงินผ่านบญัชีธนาคาร เวน้แต่การรับจ่ายเงินแต่ละคร้ังซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาท 
คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดกไ็ด ้
 

 

 

/..ก าหนด... 
 



 
 

- 2 - 
 

ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้าง   ในวันที่   30   เดือน มิถุนายน   พ.ศ. 2557   ต้ังแต่เวลา  10.00 น.  ถึง  12.00  น.  ณ. หมู่ที่  1   
(พื้นที่ด าเนินการ)  ต  าบลปากพนังฝ่ังตะวนัตก   อ  าเภอปากพนัง   จังหวดันครศรีธรรมราช  และก าหนดรับฟังค าช้ีแจงรายละเอียด
เพิ่มเติม  ในวันที่   30   เดือน มิถุนายน   พ.ศ. 2557   เวลา   13.00 น.  เป็นต้นไป   ( หากผูท่ี้ไม่ไดม้าดูสถานท่ีและรับฟังค าช้ีแจง
รายละเอียดเพิ่มเติมและไม่ไดล้งนามไวเ้ป็นหลกัฐาน ใหถ้ือว่าผูน้ั้นไดรั้บทราบปัญหาและเขา้ใจเง่ือนไขทั้งท่ีมีอยู่เดิมและท่ีประกาศ
เพิ่มเติมโดยตลอดแล้ว ถา้มีปัญหาและอุปสรรคในเวลาท างานรวมทั้งค่าใชจ่้ายใดๆเพิ่มข้ึน ผูเ้สนอราคาต้องรับผิดชอบทั้ งส้ิน                    
ซ่ึงผูเ้สนอราคาผูกพนัท่ีจะตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามนั้นและจะยกเป็นเหตุในภายหลงัว่าตนไม่ไดรั้บทราบมาก่อนเป็นคู่สัญญากับ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลปากพนงัฝ่ังตะวนัตกไม่ไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน กรณีมีขอ้โตแ้ยง้จากการดูสถานที่ก่อสร้างไม่ว่ากรณีใดๆ
จะตอ้งแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีทราบ ขณะดูสถานท่ีทนัที และใหมี้ขอ้ยติุทั้ง  2  ฝ่ายในเร่ืองท่ีโตแ้ยง้ในวนัดูสถานที่ใหแ้ลว้เสร็จ )  
 

ก าหนดยืน่ซองเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  9   เดือน กรกฏาคม   พ.ศ. 2557  ระหว่างเวลา   13.30  น.  
ถึง  14.00  น.  ณ. ศูนยร์วมขอ้มูลข่าวสารการซ้ือ/จา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบลระดบัอ าเภอ (หอ้งทอ้งถิ่นอ  าเภอปากพนงัหลงัเก่า)   
อ  าเภอปากพนงั   จงัหวดันครศรีธรรมราช   เม่ือพน้ก าหนดเวลายืน่เอกสารประมูลจา้งดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์แลว้ จะไม่รับเอกสาร
เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 
 

ก าหนดประกาศแจ้งรายช่ือผู้ มี สิท ธ์ิไ ด้ รับการคัด เ ลือกให้ เ ข้าเสนอราคา    ( ผู้ ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค)                               
ในวันที่   17    เดือน  กรกฎาคม    พ.ศ. 2557 
 

ก าหนดวันเสนอราคาประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  24   เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2557   ต้ังแต่เวลา   13.40 น.   ถึง  
14.10  น.  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝ่ังตะวนัตก จะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทราบในวนัอบรมวิธีการประมูลดว้ย
ระบบอิเลก็ทรอนิกส์    

ผู้สนใจติดต่อขอซ้ือเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ  1,000.-  บาท  (-หน่ึงพันบาทถ้วน-)  และ
สอบถามรายละเอียดไดท้ีส่่วนการคลงั   องคก์ารบริหารส่วนต าบลปากพนงัฝ่ังตะวนัตก  ต าบลปากพนังฝ่ังตะวนัตก  อ  าเภอปากพนัง  
จงัหวดันครศรีธรรมราช  ระหว่างวันที่   20   เดือน มิถุนายน   พ.ศ. 2557   ถึงวันที่   1   เดือน กรกฎาคม   พ.ศ. 2557   หรือสอบถาม
ทางโทรศพัทห์มายเลข 075-370- 403 ในวนัและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดไดท้ี่ www.wop.go.th  และ www.gprocurement.go.th  
 

 ประกาศ    ณ    วนัที ่      20      เดือน มิถุนายน     พ.ศ.  2557 
                    
 
              (ลงช่ือ)         ประเสริฐ  แดงเรือง 

                           (นายประเสริฐ   แดงเรือง) 
                  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลปากพนงัฝ่ังตะวนัตก      
 

 

 

 

 

 

 

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


 
 

 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝ่ังตะวนัตก 
เร่ือง   ประมูลจ้างด้วยระบบอเิลก็ทรอนกิส์ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายตากแดด   หมู่ที่  1 
ต าบลปากพนังฝ่ังตะวนัตก   อ าเภอปากพนงั   จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 ………………………………………….. 
ดว้ยองคก์ารบริหารส่วนต าบลปากพนงัฝ่ังตะวนัตก   มีความประสงคจ์ะประมูลจา้งดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ตาม  

โครงการก่อสร้างถนน  คสล. สายตากแดด  หมู่ที่  1   ต าบลปากพนังฝั่งตะวันตก  ให้มีขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00 เมตร  ระยะทาง  140  
เมตร  หนา  0.15  เมตร  ให้มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า  420  ตร.ม.  ไหล่ทางหินคลุกข้างละ  0.50  เมตร   ตามแบบแปลนของ อบต.ปน.
ตก. เลขที่   7/2556   พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน  2  ป้าย  งบประมาณ   266,000.- บาท 

 โดยวงเงินงบประมาณ   266,000.- บาท  /  ก าหนดราคากลางเป็นเงิน    239,000.- บาท   /  ก  าหนดหลกัประกันซอง               
เป็นเงิน   11,950.- บาท   /   ก  าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จภายใน   60   วัน  

 

 ผู้มีสิทธ์ิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 
1. ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งเป็นผูมี้อาชีพรับจา้งงานที่ประมูลจา้งดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์  
2. ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูท้ิ้งงานของทางราชการและไดแ้จง้เวียน 

ช่ือแลว้ หรือไม่เป็นผูท่ี้ไดรั้บผลของการสั่งใหนิ้ติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผูท้ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
            3. ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายอื่น และ /หรือตอ้ง ไม่
เป็นผู ้มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู ้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์   ณ วนัประกาศประมูลจ้างดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ         
ไม่เป็นผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมตามขอ้   1.8 

4.  ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั   ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเวน้          
แต่รัฐบาลของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาไดมี้ค  าสั่งใหส้ละสิทธ์ิและความคุม้กนัเช่นว่า นั้น 

5. ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกนักบังานที่ประมูลจา้งดว้ยระบบ 
อิเลก็ทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า   119,500.- บาท   และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกบัส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมาย
ว่าดว้ยระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลปากพนังฝ่ังตะวนัตกเช่ือถือ           
  6. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาตอ้งไม่อยู่ในฐานะเป็นผู ้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญั 

7.  นิติบุคคลท่ีจะเขา้เป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานของรัฐซ่ึงไดด้  าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์                               
( e - Government Procurement  : e – GP )  ตอ้งลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบญัชีกลางท่ีเว็บไซต์ศูนยข์อ้มูลจัดซ้ือ          
จดัจา้งภาครัฐ 

8.  คู่สัญญาตอ้งรับจ่ายเงินผ่านบญัชีธนาคาร เวน้แต่การรับจ่ายเงินแต่ละคร้ังซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาท 
คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดกไ็ด ้
 

 

 

/..ก าหนด... 
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ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้าง   ในวันที่   30   เดือน มิถุนายน   พ.ศ. 2557   ต้ังแต่เวลา  10.00 น.  ถึง  12.00  น.  ณ. หมู่ที่  1   
(พื้นที่ด าเนินการ)  ต  าบลปากพนังฝ่ังตะวนัตก   อ  าเภอปากพนัง   จังหวดันครศรีธรรมราช  และก าหนดรับฟังค าช้ีแจงรายละเอียด
เพิ่มเติม  ในวันที่   30   เดือน มิถุนายน   พ.ศ. 2557   เวลา   13.00 น.  เป็นต้นไป   ( หากผูท่ี้ไม่ไดม้าดูสถานท่ีและรับฟังค าช้ีแจง
รายละเอียดเพิ่มเติมและไม่ไดล้งนามไวเ้ป็นหลกัฐาน ใหถ้ือว่าผูน้ั้นไดรั้บทราบปัญหาและเขา้ใจเง่ือนไขทั้งท่ีมีอยู่เดิมและท่ีประกาศ
เพิ่มเติมโดยตลอดแล้ว ถา้มีปัญหาและอุปสรรคในเวลาท างานรวมทั้งค่าใชจ่้ายใดๆเพิ่มข้ึน ผูเ้สนอราคาต้องรับผิดชอบทั้ งส้ิน                    
ซ่ึงผูเ้สนอราคาผูกพนัท่ีจะตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามนั้นและจะยกเป็นเหตุในภายหลงัว่าตนไม่ไดรั้บทราบมาก่อนเป็นคู่สัญญากับ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลปากพนงัฝ่ังตะวนัตกไม่ไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน กรณีมีขอ้โตแ้ยง้จากการดูสถานที่ก่อสร้างไม่ว่ากรณีใดๆ
จะตอ้งแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีทราบ ขณะดูสถานท่ีทนัที และใหมี้ขอ้ยติุทั้ง  2  ฝ่ายในเร่ืองท่ีโตแ้ยง้ในวนัดูสถานที่ใหแ้ลว้เสร็จ )  
 

ก าหนดยืน่ซองเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  9   เดือน กรกฎาคม   พ.ศ. 2557  ระหว่างเวลา   14.00  น.  
ถึง  14.30  น.  ณ. ศูนยร์วมขอ้มูลข่าวสารการซ้ือ/จา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบลระดบัอ าเภอ (หอ้งทอ้งถิ่นอ  าเภอปากพนงัหลงัเก่า)   
อ  าเภอปากพนงั   จงัหวดันครศรีธรรมราช   เม่ือพน้ก าหนดเวลายืน่เอกสารประมูลจา้งดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์แลว้ จะไม่รับเอกสาร
เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 
 

ก าหนดประกาศแจ้งรายช่ือผู้ มี สิท ธ์ิไ ด้ รับการคัด เ ลือกให้ เ ข้าเสนอราคา    ( ผู้ ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค)                               
ในวันที่   17    เดือน  กรกฎาคม    พ.ศ. 2557 
 

ก าหนดวันเสนอราคาประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่   24   เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2557   ต้ังแต่เวลา   14.20 น.   
ถึง  14.50  น.  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝ่ังตะวนัตก จะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทราบในวนัอบรมวิธีการประมูล         
ดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์    

ผู้สนใจติดต่อขอซ้ือเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ  1,000.-  บาท  (-หน่ึงพันบาทถ้วน-)  และ
สอบถามรายละเอียดไดท้ีส่่วนการคลงั   องคก์ารบริหารส่วนต าบลปากพนงัฝ่ังตะวนัตก  ต าบลปากพนังฝ่ังตะวนัตก  อ  าเภอปากพนัง  
จงัหวดันครศรีธรรมราช  ระหว่างวันที่   20   เดือน มิถุนายน   พ.ศ. 2557   ถึงวันที่   1   เดือน กรกฎาคม   พ.ศ. 2557   หรือสอบถาม
ทางโทรศพัทห์มายเลข 075-370- 403 ในวนัและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดไดท้ี่ www.wop.go.th  และ www.gprocurement.go.th  
 

 ประกาศ    ณ    วนัที ่      20      เดือน มิถุนายน     พ.ศ.  2557 
                    
 
              (ลงช่ือ)         ประเสริฐ  แดงเรือง 

                           (นายประเสริฐ   แดงเรือง) 
                  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลปากพนงัฝ่ังตะวนัตก      
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝ่ังตะวนัตก 
เร่ือง   ประมูลจ้างด้วยระบบอเิลก็ทรอนกิส์ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยเกดิสิน   หมู่ที่  1 
ต าบลปากพนังฝ่ังตะวนัตก   อ าเภอปากพนงั   จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 ………………………………………….. 
ดว้ยองคก์ารบริหารส่วนต าบลปากพนงัฝ่ังตะวนัตก   มีความประสงคจ์ะประมูลจา้งดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ตาม  

โครงการก่อสร้างถนน  คสล. สายซอยเกิดสิน   หมู่ที่  1   ต าบลปากพนังฝั่งตะวันตก  ให้มีขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00 เมตร  ระยะทาง  
108  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ให้มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า  324  ตร.ม.  ไหล่ทางหินคลุกข้างละ  0.50  เมตร   ตามแบบแปลนของ อบต.
ปน.ตก. เลขที่   7/2556   พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน  2  ป้าย  

โดยวงเงินงบประมาณ   188,000.- บาท  /  ก าหนดราคากลางเป็นเงิน    186,000.- บาท   /  ก  าหนดหลักประกันซอง               
เป็นเงิน   9,300.-   บาท   /   ก  าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จภายใน   60   วัน  

 

 ผู้มีสิทธ์ิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 
1. ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งเป็นผูมี้อาชีพรับจา้งงานที่ประมูลจา้งดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์  
2. ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูท้ิ้งงานของทางราชการและไดแ้จง้เวียน 

ช่ือแลว้ หรือไม่เป็นผูท่ี้ไดรั้บผลของการสั่งใหนิ้ติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผูท้ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
            3. ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายอื่น และ /หรือตอ้ง ไม่
เป็นผู ้มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู ้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์   ณ วนัประกาศประมูลจ้างดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ         
ไม่เป็นผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมตามขอ้   1.8 

4.  ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั   ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเวน้          
แต่รัฐบาลของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาไดมี้ค  าสั่งใหส้ละสิทธ์ิและความคุม้กนัเช่นว่า นั้น 

5. ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกนักบังานที่ประมูลจา้งดว้ยระบบ 
อิเลก็ทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า   93,000.- บาท   และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกบัส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่า
ดว้ยระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝ่ังตะวนัตกเช่ือถือ           
  6. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาตอ้งไม่อยู่ในฐานะเป็นผู ้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญั 

7.  นิติบุคคลท่ีจะเขา้เป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานของรัฐซ่ึงไดด้  าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์                               
( e - Government Procurement  : e – GP )  ตอ้งลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบญัชีกลางท่ีเว็บไซต์ศูนยข์อ้มูลจัดซ้ือ          
จดัจา้งภาครัฐ 

8.  คู่สัญญาตอ้งรับจ่ายเงินผ่านบญัชีธนาคาร เวน้แต่การรับจ่ายเงินแต่ละคร้ังซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาท 
คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดกไ็ด ้
 

 

 

/..ก าหนด... 
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ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้าง   ในวันที่   30   เดือน มิถุนายน   พ.ศ. 2557   ต้ังแต่เวลา  10.00 น.  ถึง  12.00  น.  ณ. หมู่ที่  1   
(พื้นที่ด าเนินการ)  ต  าบลปากพนังฝ่ังตะวนัตก   อ  าเภอปากพนัง   จังหวดันครศรีธรรมราช  และก าหนดรับฟังค าช้ีแจงรายละเอียด
เพิ่มเติม  ในวันที่   30   เดือน มิถุนายน   พ.ศ. 2557   เวลา   13.00 น.  เป็นต้นไป   ( หากผูท่ี้ไม่ไดม้าดูสถานท่ีและรับฟังค าช้ีแจง
รายละเอียดเพิ่มเติมและไม่ไดล้งนามไวเ้ป็นหลกัฐาน ใหถ้ือว่าผูน้ั้นไดรั้บทราบปัญหาและเขา้ใจเง่ือนไขทั้งท่ีมีอยู่เดิมและท่ีประกาศ
เพิ่มเติมโดยตลอดแล้ว ถา้มีปัญหาและอุปสรรคในเวลาท างานรวมทั้งค่าใชจ่้ายใดๆเพิ่มข้ึน ผูเ้สนอราคาต้องรับผิดชอบทั้ งส้ิน                    
ซ่ึงผูเ้สนอราคาผูกพนัท่ีจะตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามนั้นและจะยกเป็นเหตุในภายหลงัว่าตนไม่ไดรั้บทราบมาก่อนเป็นคู่สัญญากับ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลปากพนงัฝ่ังตะวนัตกไม่ไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน กรณีมีขอ้โตแ้ยง้จากการดูสถานท่ีก่อสร้างไม่ว่ากรณีใดๆ
จะตอ้งแจง้ใหเ้จา้หนา้ที่ทราบ ขณะดูสถานท่ีทนัที และใหมี้ขอ้ยติุทั้ง  2  ฝ่ายในเร่ืองท่ีโตแ้ยง้ในวนัดูสถานที่ใหแ้ลว้เสร็จ )  
 

ก าหนดยืน่ซองเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  9   เดือน กรกฎาคม   พ.ศ. 2557  ระหว่างเวลา   14.30 น.  
ถึง  15.00  น.  ณ. ศูนยร์วมขอ้มูลข่าวสารการซ้ือ/จา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบลระดบัอ าเภอ (หอ้งทอ้งถิ่นอ  าเภอปากพนงัหลงัเก่า)   
อ  าเภอปากพนงั   จงัหวดันครศรีธรรมราช   เม่ือพน้ก าหนดเวลายืน่เอกสารประมูลจา้งดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์แลว้ จะไม่รับเอกสาร
เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 
 

ก าหนดประกาศแจ้งรายช่ือผู้ มี สิท ธ์ิไ ด้ รับการคัด เ ลือกให้ เ ข้าเสนอราคา    ( ผู้ ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค)                               
ในวันที่   17    เดือน  กรกฎาคม    พ.ศ. 2557 
 

ก าหนดวันเสนอราคาประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่   24   เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2557   ต้ังแต่เวลา   15.00 น.   
ถึง  15.30  น.  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝ่ังตะวนัตก จะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทราบในวนัอบรมวิธีการประมูล         
ดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์    

ผู้สนใจติดต่อขอซ้ือเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ  1,000.-  บาท  (-หน่ึงพันบาทถ้วน-)  และ
สอบถามรายละเอียดไดท้ีส่่วนการคลงั   องคก์ารบริหารส่วนต าบลปากพนงัฝ่ังตะวนัตก  ต าบลปากพนังฝ่ังตะวนัตก  อ  าเภอปากพนัง  
จงัหวดันครศรีธรรมราช  ระหว่างวันที่   20   เดือน มิถุนายน   พ.ศ. 2557   ถึงวันที่   1   เดือน กรกฎาคม   พ.ศ. 2557   หรือสอบถาม
ทางโทรศพัทห์มายเลข 075-370- 403 ในวนัและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดไดท้ี่ www.wop.go.th  และ www.gprocurement.go.th  
 

 ประกาศ    ณ    วนัที ่      20      เดือน มิถุนายน     พ.ศ.  2557 
                    
 
              (ลงช่ือ)         ประเสริฐ  แดงเรือง 

                           (นายประเสริฐ   แดงเรือง) 
                  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลปากพนงัฝ่ังตะวนัตก      
 

 
 
 

 

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

