
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าหัก 
เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหอถังประปาทรงแชมเปญ  จ านวน 2 โครงการ 

และขุดเจาะบ่อบาดาล จ านวน  1  โครงการ   ต าบลน  าหกั  อ าเภอคีรีรัฐนิคม  
------------------------------ 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลน  าหัก ต าบลน  าหัก อ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความ
ประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหอถังประปาทรงแชมเปญ จ านวน 2 โครงการ และโครงการขุดเจาะ
บ่อบาดาล จ านวน 1 โครงการรายละเอียดดังนี  

           1.  โครงการก่อสร้างหอถังประปาทรงแชมเปญ ขนาดความจุ   20  ลูกบาศก์เมตร   สูง  20 
เมตร หมู่ที่ 1 ต าบลน  าหัก อ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี   โดยด าเนินการก่อสร้างหอถังประปาทรงแชม
เปญ   ขนาดความจุ   20  ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร พร้อมถังกรองสนิมเหล็กและก่อสร้างบ่อพักน  าคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง  2.50  เมตร  ยาว  6.00 เมตร  สูง   1.50  เมตร  และวางท่อสูบน  า  PVC   มอก.
ชั น 13.5  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  2 นิ ว  ระยะทาง  92  เมตร และจ่ายน  าดิบ  PVC มอก. ชั น  8.5   ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง3 นิ ว ระยะทาง 83  เมตร พร้อมเสาส าเร็จ คสล. หน้า 4 นิ ว ยาว 3.50  เมตร   จ านวน 16  
ต้น ติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้ายถาวรจ านวน 1 ป้าย (ป้ายเหล็ก) รายละเอียดตามแบบแปลน
มาตรฐานของ  รพช.แบบเลขที่  พน.2-40/2544  และข้อก าหนดของ   องค์การบริหารส่วนต าบลน  าหัก
ก าหนด วงเงินราคากลาง 768,000.- บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน ) ระยะเวลาด าเนินงาน   60  
วัน 

2.โครงการก่อสร้างหอถังประปาทรงแชมเปญ  ขนาดความจุ  20  ลูกบาศก์เมตร  สูง   20  เมตร   
หมู่ที่  10   ต าบลน  าหัก    อ าเภอคีรีรัฐนิคม   จังหวัดสุราษฎร์ธานี   โดยด าเนินการก่อสร้างหอถังประปาทรง
แชมเปญ   ขนาดความจุ   20  ลูกบาศก์เมตร   สูง  20  เมตร   พร้อมถังกรองสนิมเหล็กและก่อสร้างบ่อพักน  า
คอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง  2.50  เมตร  ยาว  6.00 เมตร  สูง   1.50  เมตร  และวางท่อสูบน  า  PVC   
มอก.ชั น  13.5   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง   2  นิ ว  ระยะทาง   108  เมตร   และจ่ายน  าดิบ  PVC    มอก. ชั น  
8.5   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  3  นิ ว ระยะทาง  108  เมตร  และด าเนินการวางปล่องบ่อ  (คสล.)  ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง  0.80  เมตร   จ านวน   8  ลูก  ติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้ายถาวรจ านวน  1  ป้าย  
(ป้ายเหล็ก)  รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานของ  รพช.แบบเลขที่  พน.2-40/2544  และข้อก าหนดของ  
องค์การบริหารส่วนต าบลน  าหักก าหนด    วงเงินราคากลาง   756,000.- บาท  (เจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันบาท
ถ้วน )  ระยะเวลาด าเนินงาน  60   วัน 

           3.   โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล   หมู่ที่  6   (บ้านหนองเหม้า)   ต าบลน  าหัก   อ าเภอคีรีรัฐ
นิคม   จังหวัดสุราษฎร์ธานี   ด าเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล   ความลึกไม่น้อยกว่า   100  เมตร   ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6  นิ ว  ปริมาณน  าคงที่ไม่น้อยกว่า   5  ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง   พร้อมติดตั งเครื่องสูบน  าชนิด
จุ่มน  า  (ซัมเมอร์ส)  ขนาด  2  HP  พร้อมรายงานผลคุณภาพน  า  และติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้าย
ถาวร   จ านวน   1  ป้าย (ป้ายเหล็ก) รายละเอียดตามรูปแบบแปลนและข้อก าหนดที่องค์การบริหารส่วนต าบล
น  าหักก าหนด  วงเงินราคากลาง  334,000.-บาท (สามแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  ระยะเวลาด าเนินงาน 
60  วัน 

 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี  

  1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างท างานที่สอบราคาดังกล่าว 
  2. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า
50%  ของราคากลางแต่ละโครงการและต้องเป็นผลงานที่อยู่ในสัญญาเดียวกันเท่านั น 
 
       /3.ไม่เป็นผู้...... 
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  3. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 
  4.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน   ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้
เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั น 
  5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วน
ต าบลน  าหัก  ณวันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ในการสอบราคาซื อครั งนี  
 ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้าง   ในวันที่      18มีนาคม   ๒๕๕8     ตั งแต่เวลา  10.00  น. 
ถึงเวลา  11.00  น.   ณ องค์การบริหารส่วนต าบลน  าหัก  และก าหนดรับฟังค าชี แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมใน
วันที่     18     กุมภาพันธ์    2558    ตั งแต่เวลา  11.00  น.เป็นต้นไป 

 ก าหนดขายซองพร้อมยื่นซองสอบราคาตั งแต่วันที่13มีนาคม  2558ถึงวันที่30    มีนาคม   
2558  เวลา 08.30  -  16.30  น. ณ  กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลน  าหัก  และในวันที่   20มีนาคม  
2558    ตั งแต่เวลา   08.30  -  16.30  น.  ณ   ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื อหรือการจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ  (ที่ว่าการอ าเภอคีรีรัฐนิคม  ชั น  2   อ าเภอคีรีรัฐนิคม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี )   
 ก าหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 31  มีนาคม    2558   เวลา  10.00  น.   ณ   ศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสารการซื อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ  (ที่ว่าการอ าเภอคีรีรัฐนิคม ชั น  
2   อ าเภอคีรีรัฐนิคม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  )  

 ผู้สนใจติดต่อขอซื อเอกสารสอบราคา   ในราคาชุดละ 1,0๐๐.- บาท  ได้ที่กองคลังองค์การ
บริหารส่วนต าบลน  าหัก ตั งแต่วันที่  13 มีนาคม   2558  -  30มีนาคม   ๒๕๕8    ตั งแต่เวลา  08.30  - 
16.30 น. ในวันและเวลาราชการดูรายละเอียดได้ ที่ เว็บไซต์  www.namhak.go.th และ
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข๐ -7793- 1437     

   ประกาศ   ณ   วันที่    13  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2558 
 
 
    
                          (นายวิษณุ  นวลศรี) 

               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลน  าหัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


