
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง 

เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.รางระบายน้ า,ถนนลูกรังบดอัดแน่นภายใน 
ต าบลนิคมห้วยผึ้ง จ านวน ๕ โครงการ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 

          องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้งมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ราง
ระบายน้ า,ถนนลูกรังบดอัดแน่นภายในต าบลนิคมห้วยผึ้ง จ านวน ๕ โครงการ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 
      ๑.   โครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองอุดม หมู่ที่ ๑ ช่วงที่ ๑  ขนาดพ้ืนที่ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๔ 
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมวางท่อลอด
ถนน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย งบประมาณ ๒๑๗,๐๐๐ บาท 
      ๒.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนทับช้าง หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๖๔ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ โครงการ ๑ ป้าย งบประมาณ ๑,๔๑๐,๐๐๐ บาท 
       ๓.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า บ้านโนนสมควร หมู่ที่ ๑๒ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย งบประมาณ ๔๙๐,๐๐๐ บาท 
        ๔.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองอุดม หมู่ที่ ๑ ช่วงที่ ๒ บริเวณข้างวัด ขนาดกว้าง ๕ 
เมตร ยาว ๔๙๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ 
เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย งบประมาณ ๑,๒๔๐,๐๐๐ บาท 
        ๕. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านร่องแก่นคูณ หมู่ที่ ๑๕ ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร มี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๙๗๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย งบประมาณ ๑,๒๔๐,๐๐๐ 
บาท 
  ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๓,๕๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนห้าพันบาทถ้วน) 
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว ซึ่งมี
ผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน โครงการที่ ๑ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๐๘,๕๐๐ บาท โครงการที่ ๒ ในวงเงินไม่น้อย
กว่า ๖๒๐,๐๐๐ บาท โครงการที่ ๓ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๗๔,๐๐๐ บาท  
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การ



บริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง ณ วันที่ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอัน
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                   ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
                   ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
                   ๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสาม
หมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
           ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่  ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๑,๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ องค์การ
บริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง และก าหนดรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมในวันที่  ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๕๘ เวลา 
๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป  
          ก าหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน 
๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอ าเภอ (ห้องประชุม
อ าเภอห้วยผึ้ง) อ าเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคาใน
วันที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.  และก าหนดเสนอราคาในวันที่  ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการที่ ๑ ในราคาชุด
ละ ๕๐๐  บาท  โครงการที่ ๒ ในราคาชุดละ ๒,๕๐๐ บาท โครงการที่ ๓ ในราคาชุดละ ๑,๒๐๐ บาท โครงการที่ ๔ 
ในราคาชุดละ ๒.๕๐๐ บาท โครงการที่ ๕ ในราคาชุดละ ๓๐๐ บาท  ได้ที่ ณ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนต าบล
นิคมห้วยผึ้ง ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดู
รายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๓๘๓๔๐๘๗ ในวัน
และเวลาราชการ 
  
  

                                     ประกาศ ณ วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  

 

(นางจิดาภา ลาวัลย์)  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง  

  

 


