
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ 
เรื่อง  ประกาศสอบราคาจัดซ้ือเครื่องสูบน้ําชนิดปมแซจุม (ไดโว) เครื่องสูบน้ําบาดาลชนิดจุมใตน้ํา  

และปมฉีดแรงดัน  
---------------------------- 

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ มีความประสงคจะดําเนินการประกาศสอบราคาจัดซ้ือ
เครื่องสูบน้ําชนิดปมแซจุม (ไดโว) เครื่องสูบน้ําบาดาลชนิดจุมใตน้ํา และปมฉีดแรงดัน รายละเอียดดังนี้ 

  1. จัดซ้ือเครื่องสูบน้ําชนิดปมแซจุมน้ํา (ไดโว)  ขนาด 2 แรงมา 380 โวลต   มีทอน้ําออก ขนาด 2 
นิ้ว           จํานวน 1 ตัว  
  2. จัดซ้ือเครื่องสูบน้ําบาดาลชนิดจุมใตน้ํา (Submersible Pumps)   
  - ขนาด 5 แรงมา 380 โวลต พรอมสายไฟขนาด 3x4 SQ.mm ยาวไมนอยกวา 50 เมตร พรอม
อุปกรณ ขนาดไมนอยวา 16 ใบพัด ทอน้ําออกขนาด 2 นิ้ว  

- ตูควบคุมการทํางานแบบอัตโนมัติ จํานวน 1 ตู ประกอบดวย ตัววัดแรงดัน (โวลต) ตัววดักระแส  
(แอมแปร) และสวิทซ เปด–ปด ดวยมือ       จํานวน 2 ตัว  
  - ขนาด 5 แรงมา 220 โวลต พรอมสายไฟขนาด 3x4 SQ.mm ยาวไมนอยกวา 50 เมตร พรอม
อุปกรณ ขนาดไมนอยวา 16 ใบพัด ทอน้ําออกขนาด 2 นิ้ว 

- ตูควบคุมการทํางานแบบอัตโนมัติ จํานวน 1 ตู ประกอบดวย ตัววัดแรงดัน (โวลต) ตัววดักระแส  
(แอมแปร)    และสวิทซ เปด – ปด ดวยมือ      จํานวน 2 ตัว  
  - ขนาด 3 แรงมา 220 โวลต พรอมสายไฟขนาด 3x2.5 SQ.mm ยาวไมนอยกวา 50 เมตร พรอม
อุปกรณ ขนาดไมนอยวา 13 ใบพัด ทอน้ําออกขนาด 2 นิ้ว  
  - ตูควบคุมการทํางานแบบอัตโนมัติ จํานวน 1 ตู ประกอบดวย ตัววัดแรงดัน (โวลต) ตัววัดกระแส 
(แอมแปร) และสวิทซ เปด – ปด ดวยมือ        จํานวน 2 ตัว  
  - ขนาด 2 แรงมา 220 โวลต พรอมสายไฟขนาด 3x2.5 SQ.mm ยาวไมนอยกวา 50 เมตร พรอม
อุปกรณ ขนาดไมนอยวา 16 ใบพัด ทอน้ําออกขนาด 2 นิ้ว  

- ตูควบคุมการทํางานแบบอัตโนมัติ จํานวน 1 ตู ประกอบดวย ตัววัดแรงดัน (โวลต) ตัววดักระแส  
(แอมแปร) และสวิทซ เปด – ปด ดวยมือ       จํานวน 1 ตัว  
  3. จัดซ้ือปมฉีดน้ําแรงดันชนิดมอเตอรไฟฟา ขนาด 220 โวลต     มีขนาดแรงมาไมนอยกวา 140 
บาร มีหัวฉีดแบบปรับแรงดันน้ําดานปนยาว สายฉีดน้ํายาวไมนอยกวา 3 เมตร เก็บสายฉีดน้ําดวยระบบหมุนเก็บ
อัตโนมัติ มีลอเลื่อน         จํานวน 2 ตัว    

  ราคากลาง 265,100.-บาท (-สองแสนหกหม่ืนหาพันหนึ่งรอยบาทถวน-) 

  ผูมีสิทธิ์เสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
1. เปนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ท่ีมีอาชีพขายพัสดุหรือสิ่งของดังกลาวท่ีสอบราคาดังกลาว 
2. ไมเปนผูท่ีถูกแจงเวียนชื่อเปนผูท้ิงงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยการบริหาร 

ราชการสวนทองถ่ิน ในขณะท่ียื่นซองสอบราคา 
3. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทยเวนแตรัฐบาลของ 

ผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันนั้น 
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4. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขาเสนอราคาใหแกองคการบริหารสวน 
ตําบลบอสุพรรณ ณ วันประกาศสอบราคาซ้ือขายหรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา 
  5. เปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับองคการบริหารสวนตําบลตองปฏิบัติ
ดังนี้ 

5.1 นิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือ  
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

5.2 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับองคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงไดดําเนินการจัดซ้ือ 
จัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement: e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส
ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 

5.3 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแตรายรับรายจายเงินแตละครั้งซ่ึง 
มีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได 

กําหนดยื่นซองสอบราคาในวันท่ี 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ระหวางเวลา 08.30 น.-16.30 
น. ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ(ท่ีวาการอําเภอสองพ่ีนอง ชั้น 
2) และกําหนดใหยื่นซองสอบราคา ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ ในวันท่ี 10 เดือน กรกฎาคม 
พ.ศ. 2558 ถึงวันท่ี 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ระหวางเวลา 08.30 น.-16.30 น. (เวนวันหยุดราชการ) 

กําหนดเปดซองสอบราคาในวันท่ี 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ตั้งแตเวลา 10.00 น. เปนตนไป 
ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ(ท่ีวาการอําเภอสองพ่ีนอง ชั้น 2) 

ผูสนใจติดตอขอซ้ือเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 100.-บาท ไดท่ีท่ีทําการองคการบริหารสวน
ตําบลบอสุพรรณ ระหวางวันท่ี 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันท่ี 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558 หรือ
สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 084–4147478 หรือ 035 – 402279 ตอ 102 (เวนวันหยุดราชการ)  

 
 ประกาศ  ณ  วันท่ี 10 เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

 
 
 
                           (ลงชื่อ) 
          (นายธนวัน    ตันติเกษตรกิจ) 
            นายกองคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ 


