
ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก  มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาโครงการฯ จ านวน  2  โครงการ
     1.โครงการกอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่   หมู่ที่ 4  บ้านโตกใต้    ต าบลบ้านโตก  

อ าเภอเมือง ฯ  จังหวัดเพชรบูรณ์   ตามมาตรฐานและเทคโนโลยี   ส านักงานบริการจัดการน  า   กรมทรัพยากรน  า 
สถานที่กอ่สร้าง หมู่ที่ 4  บ้านโตกใต้    ต าบลบ้านโตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดเพชรบูรณ์ ราคากลางตั งไว้
 1,925,500.00   บาท (-หนึ่งล้านเกา้แสนสองหมื่นห้าพนัห้าร้อยบาทถ้วน-)

    2. โครงการกอ่สร้างอาคารศูนย์พฒันาเด็กเล็ก หมู่ที่ 13 ต าบลบ้านโตก  อ าเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบูรณ์
ตามแบบมาตรฐานอาคารศูนย์เด็กเล็ก แบบไม่ตอกเข็ม ขนาดไม่เกนิ 50 คน แบบที่ สถ.ศพด.1 กรมส่งเสริมการปก
ครองส่วนท้องถิน่  กระทรวงมหาดไทย    สถานที่กอ่สร้าง หมู่ที่ 13 ต าบลบ้านโตก อ าเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบูรณ์
ราคากลางตั งไว้  1,524,000   บาท   (-หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นส่ีพนับาทถ้วน-) และใช้สัญญาจ้างแบบปรับค่า K ได้  

      ผู้มีสทิธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังน้ี
       1. เป็นนิติบุคคล ที่มีอาชีพรับจ้างท างานที่สอบราคาดังกล่าว ซ่ึงมีผลงานประเภทเดียวกนั 

      2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชือ่เป็นผู้ทิ งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกจิ หรือหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิน่  ในขณะที่ย่ืนซองสอบราคา

      3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธ์ิหรือความคุ้มกนัซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีค าส่ังให้สละสิทธ์ิความคุ้มกนันั น

      4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้เสนอราคารายอืน่ที่เข้าเสนอราคาให้แกอ่งค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านโตก ณ วันประกาศสอบราคาจ้างกอ่สร้าง หรือไม่เป็นผู้กระท าการอนัเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมในการสอบราคาจ้างกอ่สร้างครั งนี 

       5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานกอ่สร้างประเภทเดียวกนักบังานที่เสนอราคา
จ้างโดยเป็นผลงานในสัญญาเดียวและเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกบัส่วนราชการ หน่วยงานตามกฏหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารงานราชการส่วนท้องถิน่ รัฐวิสาหกจิ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตกเชือ่ถือ 

ประกาศองค์การบริหารสว่นต าบลบ้านโตก
เรือ่ง    สอบราคาจา้งเหมาโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารสว่นต าบลบ้านโตก

………………......………………………………
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             5.1 โครงการที่  1  มีผลงานประเภทเดียวกนัในวงเงินไม่น้อยกว่า  770,200  บาท 

( เกา้แสนหกหมื่นสองพนัห้าร้อยบาทถ้วน )
             5.2  โครงการที่  2  มีผลงานประเภทเดียวกนัในวงเงินไม่น้อยกว่า  609,600  บาท 

( เจ็ดแสนหกหมื่นสองพนับาทถ้วน )
ผู้ชนะการเสนอราคาที่ต้องท าสญัญาจา้งกับองค์การบริหารสว่นต าบลบ้านโตก ที่มีมูลค่า 500,000 บาท

ข้ึนไปต้องมีคุณสมบัติดังน้ี
      6.  นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย 

หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ
      7.  นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานของรัฐซ่ึงได้ด าเนินการจัดซื อจัดจ้างด้วย

ระบบอเิล็กทรอนิกส์   ( e - Govemment  Procurement :  e-GP)     ต้องลงทะเบียนในระบบอเิล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื อจัดจ้างภาครัฐ

      8. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั งซ่ึงมีมูลค่า
ไม่เกนิสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดกไ็ด้

     ก าหนดดูสถานที่กอ่สร้าง  ให้ผู้ซื อแบบและรายการไปดูสถานที่กอ่สร้างในวันที่  29  เมษายน  2558
ในเวลา  14.00  น.   และก าหนดรับฟงัค าชี แจงในวันเดียวกนั   ในเวลา  14.00  น.  เป็นต้นไป  โดยถือว่าผู้ซื อ
แบบ และรายการได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอปุสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว  เมื่อมีอปุสรรค และปัญหาในเวลา
ท างานจะน ามาอา้งให้พน้ผิดต่อองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตกไม่ได้

    ก าหนดย่ืนซองสอบราคา  ณ  ห้องกองคลัง  ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก ต าบลบ้านโตก
อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์   จังหวัดเพชรบูรณ์   ในวันที่  16  เมษายน  2558   ถึง  วันที่  29  เมษายน  2558
ในวันและเวลาราชการ  ตั งแต่เวลา 08.30 -  16.30 น.  และ ย่ืนซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื อหรือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ   อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์   จังหวัดเพชรบูรณ์
ในวันที่  30  เมษายน  2558   เวลา 08.30 -  16.30  น. 

    ก าหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  1   พฤษภาคม   2558   ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื อ
หรือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ    อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์    จังหวัดเพชรบูรณ์    
ตั งแต่เวลา  09.30  น. เป็นต้นไป   
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     ผู้สนใจติดต่อขอซื อเอกสารสอบราคาโครงการดังกล่าวในราคาโครงการ ละ  1,000  บาท 

ได้ที่กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก  ระหว่างวันที่  16  เมษายน  2558 ถึงวันที่  29 เมษายน  2558
ในวันและเวลาราชการ  ตั งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. โดยดูรายละเอยีดได้ทาง   www.gprocrement.go.th
, www.bantok.net หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-5656-6292   ต่อ  104
  

ประกาศ  ณ  วันที่  10  เดือน   เมษายน    พ.ศ. 2558

           ลงชือ่……ลักษณา  ศิริชืน่วิจิตร……….
               (นางสาวลักษณา  ศิริชืน่วิจิตร)
   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฎิบัติหน้าที่ของ       

                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก



 

 






