
 
ประกาศ เทศบาลต าบลทุ่งหลวง 

เร่ือง ประกวดราคาจ้างงานซ่อมสร้าง Asphaltic Concrete สายจากแยกทางหลวง ๒๑๕-บ้านคูดินทราย   
  

          เทศบาลต าบลทุ่งหลวงมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างงานซ่อมสร้าง Asphaltic Concrete สายจากแยก
ทางหลวง ๒๑๕-บ้านคูดินทราย กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๖๓๓  เมตร หนา   ๐.๐๔   เมตร ไหล่ทางถนน                
ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตข้างละ ๑ เมตร รายละเอียดตามรายการประมาณการและแบบแปลนของเทศบาลต าบล
ทุ่งหลวง ก าหนด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๙๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ซึ่งมีผลงาน
ก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า  ๒,๔๗๖,๐๐๐.๐๐ บาท 

                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 

                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลต าบลทุ่ง
หลวง ณ วันที่ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                   ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

                   ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

                   ๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่น
บาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
          ก าหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  ๔  พฤศจิกายน 
๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข่าวฯ ส านักงานท้องถิ่นอ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด และก าหนดเสนอราคาในวันที่  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป   

 

 



 

 

-๒- 

 

                      ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในราคาชุด
ละ ๗,๐๐๐ บาท ได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่   ๑๗  
ตุลาคม  ๒๕๕๙ ถึง วันที่  ๒๘   ตุลาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่
เ ว็ บ ไ ซ ต์  www.gprocurement.go.th,www.tunglaung.go.th ห รื อ ส อ บ ถ า ม ท า ง โ ท ร ศั พ ท์ ห ม า ย เ ล ข              
๐๔๓-๖๑๑-๑๒๑ ในวันและเวลาราชการ 

  
  

                      ประกาศ ณ วันที่  ๑๗     ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

                                                                                        

                                                             

(นายเรียบ โยธาจันทร์) 
นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งหลวง 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

(ส าเนาประกาศ) 
ประกาศ เทศบาลต าบลทุ่งหลวง 

เร่ือง ประกวดราคาจ้างงานซ่อมสร้าง Asphaltic Concrete สายจากแยกทางหลวง ๒๑๕-บ้านคูดินทราย   
  

          เทศบาลต าบลทุ่งหลวงมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างงานซ่อมสร้าง Asphaltic Concrete สายจากแยก
ทางหลวง ๒๑๕-บ้านคูดินทราย กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๖๓๓  เมตร หนา   ๐.๐๔   เมตร ไหล่ทางถนน                
ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตข้างละ ๑ เมตร รายละเอียดตามรายการประมาณการและแบบแปลนของเทศบาลต าบล
ทุ่งหลวง ก าหนด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๙๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ซึ่งมีผลงาน
ก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า  ๒,๔๗๖,๐๐๐.๐๐ บาท 

                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 

                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลต าบลทุ่ง
หลวง ณ วันที่ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                   ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

                   ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

                   ๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่น
บาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
          ก าหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  ๔  พฤศจิกายน 
๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข่าวฯ ส านักงานท้องถิ่นอ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัด



ร้อยเอ็ด และก าหนดเสนอราคาในวันที่  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป   

 

-๒- 

 

                       ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในราคาชุด
ละ ๗,๐๐๐ บาท ได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  ในวันที่   ๑๗  
ตุลาคม  ๒๕๕๙ ถึง วันที่  ๒๘   ตุลาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่
เ ว็ บ ไ ซ ต์  www.gprocurement.go.th,www.tunglaung.go.th ห รื อ ส อ บ ถ า ม ท า ง โ ท ร ศั พ ท์ ห ม า ย เ ล ข              
๐๔๓-๖๑๑-๑๒๑ ในวันและเวลาราชการ 

  
  

                      ประกาศ ณ วันที่  ๑๗     ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  

 

(นายเรียบ โยธาจันทร์)  
นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งหลวง 

 
 

  

           ส าเนาถูกต้อง 

 
 

(จ.ส.ต.เด่นจติร  ภาษิตร) 
        เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ

ประกาศขึ้นเว็บซ์ วันท่ี ๑๗  ตลุาคม ๒๕๕๙ 

โดย นายพีรพงษ์  บัวไข  รก.ผอ.กองคลัง 

เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขท่ี ๑/ 
 
 
 


