
 

 

 

 
ประกาศ เทศบาลต าบลกระดังงา 

เร่ือง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนผวิจราจรหินคลกุ หมู่ที ่๑ เช่ือม หมู่ที ่๖ 
ต าบลกระดังงา อ าเภอบางคนท ีจังหวดัสมุทรสงคราม 

********************************************** 
 

                           เทศบาลต าบลกระดงังา  มีความประสงคจ์ะสอบราคาจา้ง เหมาก่อสร้างถนนผวิ
จราจรหินคลุก หมู่ท่ี ๑ เช่ือม หมู่ท่ี ๖  ต าบลกระดงังา   อ  าเภอบางคนที   จงัหวดัสมุทรสงคราม 
พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบแปลน เทศบาลต าบลกระดงังา เลขท่ี ๐๗/๒๕๕๗ ) โดยท าการ
ก่อสร้างถนนผวิจราจรหินคลุก ขนาดผวิจราจรกวา้ง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๑.๐๐ เมตร ขนาด
ผวิจราจรกวา้ง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๘๙.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ø  ๐.๖๐ เมตร จุดละ 
๘ ท่อน จ านวน ๒ จุด และวางท่อ คสล. ø ๑.๐๐ เมตร จุดละ ๑๖ ท่อน จ านวน ๒ จุด 
  
                           ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาคร้ังน้ีเป็นเงินทั้งส้ิน ๑,๒๗๓,๐๐๐.-บาท          
(-หน่ึงลา้นสองแสนเจด็หม่ืนสามพนับาทถว้น-)  
 

                          ผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งมีคุณสมบติั ดงัต่อไปน้ี 

                           ๑. จะตอ้งเป็น "นิติบุคคล" บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนหรือบุคคลธรรมดาท่ีมีอาชีพ
รับจา้งงานท่ีสอบราคาจา้งดงักล่าว และตอ้งไม่เป็นผูถู้กแจง้เวยีนช่ือผูทิ้้งงานของทางราชการหรือ
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินหรือรัฐวสิาหกิจ  

                           ๒. ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูทิ้้งงานของทางราชการ 
หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินและไดแ้จง้เวยีนช่ือแลว้ หรือไม่เป็นผูท่ี้ไดรั้บผลของ
การสั่งใหนิ้ติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผูทิ้้งงานตามระเบียบของทางราชการ  

                        ๓. ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืน ท่ีเขา้
เสนอราคาใหแ้ก่เทศบาลต าบลกระดงังา ณ วนัประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผูก้ระท าการอนัเป็น
การขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตามขอ้ ๑.๖ (๒) 
                        ๔. ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอม
ข้ึนศาลไทย เวน้แต่รัฐบาล ของผูเ้สนอราคาไดมี้ค าสั่งใหส้ละสิทธ์ิและความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 
 
 
 
 

/ ๕. มีผลงาน..... 



-๒- 
                           ๕. มีผลงานก่อสร้าง ประเภทเดียวกนักบังานท่ี สอบราคาจา้ง ในวงเงินไม่นอ้ยกวา่ 
๖๓๖,๕๐๐.-บาท (- หกแสนสามหม่ืนหกพนัหา้ร้อยบาทถว้น-) และเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สัญญา
โดยตรงกบัส่วนราชการ หน่วยงานตามกฏหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
หน่วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฏหมายบญัญติัใหมี้ฐานะเป็นราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน รัฐวสิาหกิจ หรือ
หน่วยงานเอกชนท่ีเทศบาลต าบลกระดงังาเช่ือถือ 
                                 ๖. บุคคลหรือนิติบุคคล (ผูเ้สนอราคา) ท่ีจะเขา้เป็นคู่สัญญากบัเทศบาลต าบลกระดงังา 
ตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 
                              (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขา้เป็นคู่สัญญา ตอ้งไม่อยูใ่นฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบญัชีรายรับ 
รายจ่าย หรือแสดงบญัชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญั   
                            (๒)  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขา้เป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานของรัฐซ่ึงไดด้ าเนินการ 
จดัซ้ือจดัจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government Procurement : e-GP) ตอ้งลงทะเบียนใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบญัชีกลางท่ีเวป็ไซดศ์ูนยข์อ้มูลจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ  
                             (๓) คู่สัญญาตอ้งรับจ่ายเงินผา่นบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั เวน้แต่การรับจ่ายเงิน
แต่ละคร้ังซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  
 

                            ก าหนดดูสถานท่ีก่อสร้างในวนัท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ถึงเวลา ๑๔.๓๐ น. ณ กองช่าง เทศบาลต าบลกระดงังา โดยมีเจา้หนา้ท่ีน าพาไปดูสถานท่ี และ
ก าหนดรับฟังค าช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวนัท่ี  ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น.   
เป็นตน้ไป ณ สถานท่ีด าเนินการ และหากผูไ้ม่ไปดูสถานท่ีด าเนินการตามก าหนดเวลาดงักล่าว 
เทศบาลต าบลกระดงังา จะถือวา่ไดท้ราบสถานท่ีและรายการละเอียดต่างๆ แลว้จะโตแ้ยง้ภายหลงั
มิได ้หรือเรียกร้องสิทธิอ่ืนใดอีกมิได้ 
                            ก าหนดยืน่ซองสอบราคา ใหผู้เ้สนอราคาผนึกซองสอบราคาใหเ้รียบร้อยและ       
จ่าหนา้ซองถึง "ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา" โดยระบุท่ีหนา้ซองวา่ "ใบเสนอราคา
ตามเอกสารสอบราคา เลขท่ี ๑/๒๕๕๘ ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป จนถึงวนัท่ี  ๑๗ พฤศจิกายน   
๒๕๕๗ ในวนัและเวลาราชการ ต่อเจา้หนา้ท่ีรับซองสอบราคา ณ กองคลงั - งานพสัดุและ
ทรัพยสิ์น ส านกังานเทศบาลต าบลกระดงังา ยกเวน้ในวนัท่ี  ๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ ใหย้ืน่ซอง
สอบราคาต่อเจา้หนา้ท่ีรับซองสอบราคา ณ หอ้งประกวดราคา/สอบราคาศาลากลางจงัหวดั
สมุทรสงคราม       เม่ือพน้ก าหนดเวลาแลว้จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด ส าหรับการยืน่ซอง
ทางไปรษณีย ์      จะถือเอาวนัและเวลาท่ีลงรับซองจากไปรษณียก์ าหนดเป็นเกณฑ ์และก าหนด    
เปิดซองใบเสนอราคา ในวนัท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ หอ้งประกวดราคา/สอบราคาศาลากลาง
จงัหวดัสมุทรสงคราม ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นตน้ไป 
 
 
 

/ คณะกรรมการ..... 



-๓- 
 
                             คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะประกาศผลผูมี้คุณสมบติัของผูเ้สนอราคา     
วา่มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืนตามขอ้ ๔ ท่ีเขา้เสนอราคาหรือไม่ ในวนัท่ี ๑๘  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นตน้ไป 
 
                            ผูส้นใจติดต่อขอซ้ือแบบและเอกสารสอบราคาจา้งไดใ้นราคาชุดละ ๑ ,๐๐๐.-บาท 
(-หน่ึงพนับาทถว้น-)  ไดท่ี้กองคลงั - งานพสัดุและทรัพยสิ์นเทศบาลต าบลกระดงังา ตั้งแต่บดัน้ี
เป็นตน้ไป ถึงวนัท่ี ๑๗ พฤศจิกายน  ๒๕๕ ๗ ในวนัและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดไดท่ี้         
เวป็ไซด ์www.kdg.go.th หรือสอบถามทางโทรศพัทห์มายเลข ๐-๓๔๗๖-๑๕๓๗ ต่อ ๑๐๙ ในวนัและ
เวลาราชการ 
 
 

                                                ประกาศ ณ วนัท่ี    ๓  เดือนพฤศจิกายน    พ.ศ.๒๕๕๗ 
 
  
 
 

                                              (นายสมภพ   รัตนไพบูลย)์ 

                                                นายกเทศมนตรีต าบลกระดงังา 
 

http://www.kdg./

