
 

 
 

ประกาศ เทศบาลต าบลจริม 
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ที่ ๓ บ้านดงงาม-หมู่ที่ ๒  

บ้านท่าวังโปร่ง ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 
********************* 

             เทศบาลต าบลจริมมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง 
หมู่ที่ ๓ บ้านดงงาม-หมู่ที่ ๒ บ้านท่าวังโปร่ง ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง
ยาว ๖๗๐.๐๐ เมตร  หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลจริม
ก าหนด) ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสน
แปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
 

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงิน
ไม่น้อยกว่า ๕๙๕,๖๐๐.๐๐ บาท 
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ 
ผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลต าบลจริม ณ 
วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคา
จ้างครั้งนี ้
                  ๕.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
                  ๖.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ตามข้อ ๑๖ ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
                 ๗.  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมี
มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
                ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก หากมีการท าสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสน
บาทถ้วน) ขึ้นไป กับ เทศบาลต าบลจริม ต้องจัดท าบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากรและปฏิบัติ
ตามประกาศคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ จัดท าและ
แสดงบัญชีการรับจ่ายของโครงการที่นิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแก้ไขเพ่ิมเติม และ
เทศบาลต าบลจริมสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนิติสัมพันธ์กับนิติบุคคลซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่
ไม่ได้แสดงบัญชีรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ เว้นแต่นิติบุคคลนั้นจะได้
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศดังกล่าว หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อ
จากบัญชีดังกล่าวแล้ว 
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                ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๓๐ น. ณ 
หมู่ที่ ๓ บ้านดงงาม - หมู่ที่ ๒ บ้านท่าวังโปร่ง ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ และก าหนดรับฟังค าชี้แจง
รายละเอียดเพ่ิมเติมในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไปอนึ่งหากนิติบุคคลหรือบุคคล
ธรรมดา รายใดไม่มาฟังค าชี้แจงหรือดูสถานที่ถือว่ารับทราบรายละเอียดต่างๆ แล้ว การดูสถานที่ก่อสร้างเป็นภาระ/
หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้ซื้อเอกสารสอบราคาที่จะไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเองหรือจะดูสถานที่ก่อสร้าง
หรือไม่ก็ได้ โดยเทศบาลต าบลจริมจะถือว่าผู้ซื้อเอกสารสอบราคาได้ทราบสถานที่ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค
ต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีปัญหาและอุปสรรคในเวลาท างานจะน ามาอ้างให้พ้นผิดในภายหลังไม่ได้ 
 

               ก าหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา 
๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ส านักงานเทศบาลต าบลจริม ในวันที่ ๑๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา 
๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ส่วนในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ในเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ที่ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ
ซื้อหรือการจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ (อ าเภอท่าปลา) และก าหนดเปิดซองใบเสนอราคาใน
วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป 
 

               ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ กองคลัง เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จังหวัด
อุตรดิตถ์  ในราคา ๕๐๐.-บาท (-ห้าร้อยบาทถ้วน-) ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
ตั้ งแ ต่ เว ล า  ๐ ๘ .๓ ๐  น . ถึ ง เว ล า  ๑ ๖ .๓ ๐  น .  ดู ร าย ล ะ เอี ย ด ได้ ที่ เว็ บ ไซ ต์  www.jarim.go.th แ ล ะ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๕๘๑-๘๐๔๔ ในวันและเวลาราชการ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 
(นายราชัน   มหาวัน) 

นายกเทศมนตรีต าบลจริม 


