
 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย  
เรื่อง ประกวดราคาจ้าง โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้้าอุปโภค–บริโภค ปีงบประมาณ 2556 (กันเงิน) และ 

โครงการก่อสร้างระบบประปา ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ข้อบัญญัติเพิ่มเติมฉบับที่ 1 (กันเงิน) 
    (งวดที่  2)  รวม  7  โครงการ  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์

 
องค์การบริหารส่วนต้าบลอ่าวน้อย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภค–
บริโภค ปีงบประมาณ 2556  (กันเงิน)  และโครงการก่อสร้าง ระบบประปา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ข้อบัญญัติเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 (กันเงิน)  (งวดท่ี  2) รวม  7  โครงการ  ดังน้ี 

โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภค – บริโภค ปีงบประมาณ 2556 (กันเงิน)  
1. โครงการก่อสร้างระบบประปาประชาสงเคราะห์ 1 หมู่ท่ี 1    

                ราคากลาง  500,000.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)    
2. โครงการก่อสร้างระบบประปาซอยร่วมพัฒนา หมู่ท่ี 4 

                 ราคากลาง  491,000.-บาท (สี่แสนเก้าหม่ืนหน่ึงพันบาทถ้วน)    
3. โครงการก่อสร้างระบบประปาถนนสายอ่างหิน  หมู่ท่ี 8 

                ราคากลาง  777,000.-บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)     
4. โครงการก่อสร้างระบบประปาซอยนิคมสงเคราะห์ 1  (ซอยเจ็กน้้า) หมู่ท่ี 10 

                ราคากลาง  629,000.-บาท (หกแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)   
โครงการก่อสร้างระบบประปา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ข้อบัญญัติเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 (กันเงิน) 

5. โครงการก่อสร้างระบบประปาซอยปกรณ์กิจพิบูลย์ หมู่ท่ี 7 
ราคากลาง  462,000.-บาท (สี่แสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)      

6. โครงการก่อสร้างระบบประปาซอยประชาสงเคราห์ 2 (มัสยิดดารุ้ลมูฮายีรีน) หมู่ท่ี 9 
ราคากลาง  461,000.-บาท (สี่แสนหกหมื่นหน่ึงพันบาทถ้วน)                     

7. โครงการก่อสร้างระบบประปาซอยม่ันคงหุวนันท์ หมู่ท่ี 9 
ราคากลาง  444,000.-บาท (สี่แสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)    

ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาคร้ังน้ีเป็นเงินทั้งสิ้น 3,764,000.-บาท (สามล้านเจ็ดแสนหกหม่ืนสี่พันบาทถ้วน) 

 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปน้ี  
1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว (ซ่ึงมีผลงานก่อสร้าง

ประเภทเดียวกัน) ดังน้ี 
       โครงการท่ี  ๑  ในวงเงินไม่น้อยกว่า         250,0๐๐.-บาท  
       โครงการท่ี   ๒  ในวงเงินไม่น้อยกว่า         245,5๐๐.-บาท 
       โครงการท่ี   3  ในวงเงินไม่น้อยกว่า         388,5๐๐.-บาท 

       โครงการท่ี   4  ในวงเงินไม่น้อยกว่า         314,5๐๐.-บาท 
       โครงการท่ี   5  ในวงเงินไม่น้อยกว่า         231,0๐๐.-บาท 
       โครงการท่ี   6  ในวงเงินไม่น้อยกว่า         230,5๐๐.-บาท 
       โครงการท่ี   7  ในวงเงินไม่น้อยกว่า         222,0๐๐.-บาท 

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอ

ราคาได้มีค้าสั่งให้สละสิทธ์ิความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน  

/4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือก..........  
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 4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ องค์การบริหารส่วนต้าบลอ่าวน้อย 
5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่ องค์การบริหารส่วน

ต้าบลอ่าวน้อย ณ วันประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์คร้ังน้ี  

6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญ 

7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซ่ึงได้ด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง ที่
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ  

8. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละคร้ังซ่ึงมีมูลค่า
ไม่เกิน สามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  
       ก้าหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่  6 มกราคม 2557 เวลา 09.3oน. ให้มาพร้อมกัน  ณ ท่ีท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย หมู่ท่ี 7 ต าบลอ่าวน้อย อ าเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หากท่านไม่ไปดูสถานที่ในวัน
และเวลาดังกล่าวข้างต้น จะถือว่าท่านทราบพื้นที่พร้อมปัญหาและอุปสรรคแล้ว จะน้ามาเป็นข้อเรียกร้องใดๆภายหลัง
ไม่ได้ 

ก้าหนดยื่นซองประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  8 มกราคม 2557 ระหว่างเวลา 
09.00 น. ถึง 12.00 น. ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย  หมู่ท่ี 7 ต าบลอ่าวน้อย อ าเภอเมืองฯ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ห้องประชุมสภา ชั้น 2) และก้าหนดเสนอราคาในวันที่  16 มกราคม 2557 ต้ังแต่เวลา  
08.30 น. เป็นต้นไป  

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซ้ือเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ใน ราคาโครงการ ละ 1,000.- 
บาท ได้ที่ กองคลัง ท่ีท าการบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย ระหว่างวันท่ี  18 ธันวาคม 2556 ถึงวันท่ี  26 ธันวาคม 
2556 ต้ังแต่เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.aownoi.go.th หรือ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-3255-4056 ต่อ 14 ในวันและเวลาราชการ  
 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  18  ธันวาคม  1556 
    
 
 
 

 ( นายพันธุ์ศักดิ์  ใจใหญ)่ 
นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลอ่าวน้อย 
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