
 

 

 

  ประกาศองคการบริหารสวนตําบลสระส่ีมุม 
ประมูลจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (e-AUCTION)  จํานวน  8  โครงการ  

(พิจารณาแยกเปนรายโครงการ) 
------------------------------------------------------------------------------------ 

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลสระสี่มุม  มีความประสงคจะประมูลจางดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส (e-AUCTION)  จํานวน  8  โครงการ (พิจารณาแยกเปนรายโครงการ) 

  1. โครงการเจาะบอบาดาลและหอถังเหล็ก ขนาด 12 ลบ.ม. หมูท่ี 3  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  -  เจาะบอบาดาลและหอถังเหล็ก ขนาด 12 ลูกบาศกเมตร พรอมซัมเมิรส ขนาด Ø 2 นิ้ว 2 

แรงมา พรอมอุปกรณติดตั้ง ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลสระสี่มุม พรอมปายประชาสัมพันธ

โครงการ  งบประมาณจํานวน  568,000 บาท  ราคากลางงานกอสราง จํานวน 568,000 บาท 

  2. โครงการเจาะบอบาดาลและหอถังเหล็ก ขนาด 12 ลบ.ม. หมูท่ี 5  โดยมีรายละเอียดดังนี้

  -  เจาะบอบาดาลและหอถังเหล็ก ขนาด 12 ลูกบาศกเมตร พรอมซัมเมิรส ขนาด Ø 2 นิ้ว 2 

แรงมา พรอมอุปกรณติดตั้ง ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลสระสี่มุม พรอมปายประชาสัมพันธ

โครงการ  งบประมาณจํานวน  568,000 บาท  ราคากลางงานกอสราง จํานวน 568,000 บาท 

  3. โครงการเจาะบอบาดาลและหอถังเหล็ก ขนาด 12 ลบ.ม. หมูท่ี 7  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  - เจาะบอบาดาลและหอถังเหล็ก ขนาด 12 ลูกบาศกเมตร พรอมซัมเมิรส ขนาด Ø 2 นิ้ว 2 

แรงมา พรอมอุปกรณติดตั้ง ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลสระสี่มุม พรอมปายประชาสัมพันธ

โครงการ  งบประมาณจํานวน  568,000 บาท  ราคากลางงานกอสราง จํานวน 568,000 บาท 

  4. โครงการเจาะบอบาดาลพรอมหอถังไฟเบอรกลาส 2,500 ลิตร หมูท่ี 12 โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

  - เจาะบอบาดาลพรอมหอถังเหล็กสูง 10 เมตร ขนาดความจุ 10 ลูกบาศกเมตร (ถังไฟเบอร

กลาส 2.5 ลูกบาศกเมตร จํานวน 4 ลูก) พรอมซัมเมิรส ขนาด Ø 2 นิ้ว 2 แรงมา พรอมอุปกรณติดตั้ง ตาม

แบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลสระสี่มุม   พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ งบประมาณจํานวน  

514,000 บาท  ราคากลางงานกอสราง จํานวน 514,000 บาท 

  5. โครงการเจาะบอบาดาลและหอถังเหล็ก ขนาด 12 ลบ.ม. หมูท่ี 18  โดยมีรายละเอียด

ดังนี้ 

  - เจาะบอบาดาลและหอถังเหล็ก ขนาด 12 ลูกบาศกเมตร พรอมซัมเมิรส ขนาด Ø 2 นิ้ว 2 

แรงมา พรอมอุปกรณติดตั้ง ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลสระสี่มุม   พรอมปายประชาสัมพันธ

โครงการ   งบประมาณจํานวน  568,000 บาท  ราคากลางงานกอสราง จํานวน 568,000 บาท 
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  6. โครงการเจาะบอบาดาลและหอถังเหล็ก ขนาด 12 ลบ.ม. หมูท่ี 19  โดยมีรายละเอียด

ดังนี้ 

  -  เจาะบอบาดาลและหอถังเหล็ก ขนาด 12 ลูกบาศกเมตร พรอมซัมเมิรส ขนาด 2 นิ้ว 2 

แรงมา พรอมอุปกรณติดตั้ง ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลสระสี่มุม   พรอมปายประชาสัมพันธ

โครงการ  งบประมาณจํานวน  583,000 บาท  ราคากลางงานกอสราง จํานวน 583,000 บาท 

  7. โครงการเจาะบอบาดาลและหอถังเหล็ก ขนาด 12 ลบ.ม. หมูท่ี 20 โดยมีรายละเอียด

ดังนี้ 

  - เจาะบอบาดาลและหอถังเหล็ก ขนาด 12 ลูกบาศกเมตร พรอมซัมเมิรส ขนาด Ø 2 นิ้ว 2 

แรงมา พรอมอุปกรณติดตั้ง ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลสระสี่มุม   พรอมปายประชาสัมพันธ

โครงการ  งบประมาณจํานวน  568,000 บาท  ราคากลางงานกอสราง จํานวน 568,000 บาท 

  8. โครงการเจาะบอบาดาลและหอถังเหล็ก ขนาด 12 ลบ.ม. หมูท่ี 21  โดยมีรายละเอียด

ดังนี้ 

  - เจาะบอบาดาลและหอถังเหล็ก ขนาด 12 ลูกบาศกเมตร พรอมซัมเมิรส ขนาด Ø 2 นิ้ว 2 

แรงมา พรอมอุปกรณติดตั้ง ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลสระสี่มุม   พรอมปายประชาสัมพันธ

โครงการ  งบประมาณจํานวน  568,000 บาท  ราคากลางงานกอสราง จํานวน 568,000 บาท 

  รวม 8 โครงการ เปนเงินท้ังสิ้น 4,505,000 บาท (- ส่ีลานหาแสนหาพันบาทถวน - ) 

  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  ๑.  ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีอาชีพรับจางงานท่ีประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  
  2.  ผูประสงคจะเสนอราคาไมเปนผู ท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อเปนผูท้ิงงานของทาง
ราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว  หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรอบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตาม
ระเบียบของทางราชการ 
  3.  ผูประสงคจะเสนอราคาไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน 
และ/ หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกัน  กับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูล
จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปน ผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
ในการประมูลจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 
  4.  ผูประสงคจะเสนอราคาไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึน
ศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอ  ราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
  5.  ผูประสงคจะเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางของหนวย
การบริหารราชการสวนทองถ่ิน  
  6.  ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานท่ีประมูลจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  (รายละเอียดแนบทายประกาศ) และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับสวน
ราชการ  หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชน
ท่ีหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินเชื่อถือ  (พิจารณาแยกเปนรายโครงการ) 
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  7.  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญา ตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสัญญา 
  8.  นิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ ซ่ึงไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลาง ท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 
  กําหนดดูสถานท่ีกอสราง  ในวันท่ี  8  มิถุนายน  2559  ระหวางเวลา  09.00 น. ถึงเวลา 
14.00 น.และกําหนดรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมในวันท่ี 10 มิถุนายน 2559  เวลา 14.30 น. เปน
ตนไป  ณ สถานท่ีกอสราง/ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลสระสี่มุม 
  กําหนดยื่นซองเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ในวันท่ี 15  มิถุนายน  2559 
ระหวางเวลา  (รายละเอียดแนบทายประกาศ) ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือการจางขององคการบริหาร
สวนตําบลระดับอําเภอ (ท่ีวาการอําเภอกําแพงแสน) ท้ัง  8  โครงการ  
  และประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาในวันท่ี  16  มิถุนายน ๒๕๕9  
ตั้งแตเวลา 09.๐๐ น.เปนตนไป 
                    ผูสนใจติดตอขอรับ/ซ้ือเอกสารประมูลจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในราคา (รายละเอียด
แนบทายประกาศ)  ไดท่ี งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ  องคการบริหารสวนตําบลสระสี่มุม ระหวางวันท่ี                  
27  พฤษภาคม  2559   ถึงวันท่ี วันท่ี   9  มิถุนายน  2559   หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข           
0-๓๔๙๖-๒๖๙๓  ตอ  ๖๐๔   ในวันและเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต หรือดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต    
อบต.สระสี่มุม  www.sasimum.go.th  เว็บไซตของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดนครปฐม 
www.ntplocal.go.th  และ เว็บไซตของสํานักงานจังหวัดนครปฐม  www.nakhonpathom.go.th   

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  26  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕9   
 

(นายภูริ  เนตรสุวรรณ) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลสระสี่มุม 

http://www.sasimum.go.th/
http://www.nakhonpathom.go.th/

