
 
 
 

 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี 

เร่ือง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง จ านวน ๒ โครงการ 
  

ด้วย  องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง     
      ๑.  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอ นกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๐ เมตร หนา 
๐.๐๓ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแบบแปลน อบต .คันธุลี 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายคลองหิต- สามแยกสาวร้องไห้ หมู่ที่ ๘, ๙ ต าบลคันธุลี 
อ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี          
    ราคากลางในการสอบราคาจ้างครั้งนี้  เป็นจ านวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 

      ๒.  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอ นกรีต กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา 
๐.๐๓ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแบบแปลน อบต .คันธุลี 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ สถานที่ก่อสร้าง  ถนนสายนางบุญชม- คลองหิต หมู่ที่  ๑๔ ต าบลคันธุลี  อ าเภอ
ท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี           
    ราคากลางในการสอบราคาจ้างครั้งนี้  เป็นจ านวนเงิน ๖๓๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสามหม่ืนหนึ่งพัน
บาทถ้วน)              

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  
๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง   

๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผูท้ีถู่กระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่
เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่ น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่
เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

๕. ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี 
๖. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาและมีผลงานประเ ภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้าง 

ดังนี้   ๖.๑ โครงการที่ ๑ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท  

   ๖.๒ โครงการที่ ๒ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๑๕,๕๐๐.๐๐ บาท 

และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ องค์การ
บริหารส่วนต าบลคันธุลีเชื่อถือ 

๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

 
 



-๒- 
 
๘. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

๙. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท
คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

ก าหนดดูสถานทีด่ าเนินการ ดังนี้  
- โครงการที่ ๑ ในวันที่      ๑๖ เมษายน  ๒๕๕๗      ตั้งแตเ่วลา    ๑๐.๐๐    น. ถึงเวลา  ๑๒.๐๐   น.  

ณ  หมู่ที่ ๘, ๙ ต าบลคันธุลี อ าเภอท่าชนะ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี   และก าหนดรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ใน
วันที่     ๑๖  เมษายน  ๒๕๕๗   ตั้งแตเ่วลา     ๑๓.๐๐    น. เป็นต้นไป  

- โครงการที่ ๒ ในวันที่         ๑๗  เมษายน  ๒๕๕๗     ตั้งแตเ่วลา    ๑๐.๐๐    น. ถึงเวลา  ๑๒.๐๐   น. 
ณ   หมู่ที่ ๑๔ ต าบลคันธุลี อ าเภอท่าชนะ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี   และก าหนดรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ใน
วันที่     ๑๗ เมษายน  ๒๕๕๗   ตั้งแตเ่วลา     ๑๓.๐๐    น. เป็นต้นไป  

ผู้ประสงค์จะเสนอราคา รายใดไม่ไปดูสถานที่และรับฟังค าชี้แจงเพิ่มเติมตาม วัน เวลา ดังกล่าว  ถือว่าได้
รับทราบสถานที่ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว  เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวล าท างานจะน ามาอ้างให้พ้น
ความผิดต่อองค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลีไม่ได ้

ก าหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่      ๑     เดือน        เมษายน           พ.ศ.       ๒๕๕๗                   
ถึงวันที่     ๑๗     เดือน     เมษายน    พ.ศ.       ๒๕๕๗      ตั้งแตเ่วลา    ๐๘.๓๐     น.  ถึงเวลา   ๑๖.๓๐   น.  
ณ   ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี  ห้องส่วนการคลัง   หรือยื่นซองสอบราคา  ภายในวันที่      ๑๘    
เดือน     เมษายน   พ.ศ.   ๒๕๕๗  ตั้งแตเ่วลา   ๐๘.๓๐     น.  ถึงเวลา   ๑๖.๓๐    น. ณ ที่ว่าการอ าเภอท่าชนะ ห้อง
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอท่าชนะ   

ก าหนดเปิดซองใบเสนอราคา  ดังนี้ 
- โครงการที่ ๑ ในวันที่    ๒๑  เดือน    เมษายน   พ.ศ.   ๒๕๕๗   ตั้งแตเ่วลา     ๑๐.๐๐   น. เป็นต้นไป 
- โครงการที่ ๒ ในวันที่    ๒๑  เดือน    เมษายน   พ.ศ.   ๒๕๕๗   ตั้งแตเ่วลา      ๑๑.๐๐    น. เป็นต้นไป 
ณ ที่ว่าการอ าเภอท่าชนะ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับ

อ าเภอท่าชนะ 

ผู้สนใจติดต่อขอรับ / ซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง ดังนี้ 
- โครงการที่ ๑ ชุดละ   ๓,๐๐๐.๐๐   บาท  (  - สามพันบาทถ้วน-   ) 
- โครงการที่ ๒ ชุดละ   ๒,๐๐๐.๐๐   บาท  (  - สองพันบาทถ้วน-   ) 
ได้ที่    ห้องส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนต าบล คันธุลี อ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี   ในวันที่    

๑  เมษายน  ๒๕๕๗    ถึงวันที่   ๑๗ เมษายน  ๒๕๕๗   ตั้งแต่เวลา    ๐๘.๓๐     น.  ถึงเวลา       ๑๖.๓๐     น. ดู
รายละเอียดได้ท่ี เว็บไซต์  www.khanthuli.go.th  และ www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข    ๐๗๗ – ๓๘๑-๙๖๗ ต่อ ๑๓      ในวันและเวลาราชการ  

ประกาศ  ณ    วันที่     ๑    เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 

(นายมงคล  ธรรมฤทธิ์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี 


