
                      
ประกาศเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

เรื่อง  ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า  คสล.  หมู่ท่ี  5    
 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

........................................................ 

                         ด้วยเทศบาลต าบลบ้านใหม่ มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการ
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร ระยะทาง ๓๘๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. จ านวน 
๓๗ บ่อ และเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๗ เมตร ระยะทาง  ๔๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๔๓๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ ทต.บ้านใหม่ 
ก าหนด) ป้าย ด าเนินการบริเวณจากท่อเดิมหน้าโรงสีเก่า ถึง ซอย ๑๑ คุรุสภา หมู่ที่ ๕ ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา  ราคากลาง ๓,๑๒๒,๐๐๐  บาท   
                      ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
   ๑.   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว  
   ๒.   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการ  
และได้แจ้งเวียนช่ือแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 

 3.   ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น             
และ/ หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูลจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวาง    การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ  
1.7 

   4.   ผู้ประสงค์เสนอราคาจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึน
ศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 

 5.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาล
ต าบลบ้านใหม่  

 6.   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวงเงินไม่น้อยกว่า  1,561,000.- บาท   และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา
โดยตรงกับส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานเอกชนที่เทศบาลต าบลบ้านใหม่ เช่ือถือ  
                     7.   บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย  หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ  
                    8.   บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government procurement : e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   
                    9. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  
  ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้างพร้อมช้ีแจงรายละเอียดในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา    
11.00  น.  ถึงเวลา 11.30 น. ณ  บริเวณจากท่อเดิมหน้าโรงสีเก่า ถึง ซอย ๑๑ คุรุสภา หมู่ที่ ๕  ต าบลบ้านใหม่ 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (ประสานงานกับกองช่าง) 
 
 



 
      -  2  -  
 
  ก าหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  21  กุมภาพันธ์  2557   
ระหว่างเวลา ๐๙.๐0 น. ถึง 10.0๐ น. ณ. ห้องประชุมเทศบาลต าบลบ้านใหม่  และประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิได้รับ
การคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่  28  กุมภาพันธ์  2557   เวลา  ๑๔.๓๐  น.  ก าหนดเสนอราคาในวันที่  7  
มีนาคม  2557   ตั้งแต่เวลา  09.00 - 09.30  น.    

  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    ในราคาชุดละ    15,000.-  
บาท  ได้ที่  ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านใหม่  ระหว่างวันที่  3  กุมภาพันธ์   2557  ถึงวันที่  12  กุมภาพันธ์  
2557 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.tambonbanmai.go.th  หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข (๐๔๔)  ๒๘๒๗๘๓  ต่อ  24  ในวันและเวลาราชการ 

          ประกาศ  ณ  วันที ่ 3  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕7 

    

 
                                                (  นางส ารวย  ชุนเกาะ ) 
                                 นายกเทศมนตรีต าบลบ้านใหม่  
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ประกาศเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

เรื่อง  ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า  คสล.  หมู่ท่ี   6    
 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

........................................................ 

                         ด้วยเทศบาลต าบลบ้านใหม่ มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการ 
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร ระยะทาง ๓๘๗ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. จ านวน 
๓๔ บ่อ และเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๑.๓๐ เมตร ระยะทาง ๓๘๗ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๓ ตารางเมตร และเสริมผิวถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 7 เมตร 
ระยะทาง ๒๓๘ เมตร หนา ๐. ๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๖๖ ตารางเมตร และเสริมผิวถนนแอสท์ฟัลติกคอ
นกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๑๔๙ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘ ๘๕ ตารางเมตร
พร้อมป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ ทต.บ้านใหม่ ก าหนด)  ด าเนินการบริเวณจากทางรถไฟ ถึง 
ซอย ๘  หมู่ที่  ๖  ต าบลบ้านใหม่   อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ราคากลาง ๓,๓๑๙,๓๐๐  บาท 
                      ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
   ๑.   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว  
   ๒.   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการ  
และได้แจ้งเวียนช่ือแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 

 3.   ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น             
และ/ หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูลจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวาง    การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ  
1.7 

   4.   ผู้ประสงค์เสนอราคาจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึน
ศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 

 5.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาล
ต าบลบ้านใหม่  

 6.   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวงเงินไม่น้อยกว่า  1,659,600.- บาท   และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา
โดยตรงกับส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานเอกชนที่เทศบาลต าบลบ้านใหม่ เช่ือถือ  
                     7.   บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย  หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ  
                    8.   บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government procurement : e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   
                    9. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  
 
 



 
      -   2   - 

 
  ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้างพร้อมช้ีแจงรายละเอียดในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา    
11.00  น.  ถึงเวลา 11.30 น. ณ  บริเวณจากทางรถไฟ ถึง ซอย ๘  หมู่ที่  ๖  ต าบลบ้านใหม่  อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา  ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (ประสานงานกับกองช่าง) 
 
  ก าหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  21  กุมภาพันธ์  2557   
ระหว่างเวลา ๐๙.๐0 น. ถึง 10.0๐ น. ณ. ห้องประชุมเทศบาลต าบลบ้านใหม่  และประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิได้รับ
การคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่  28  กุมภาพันธ์  2557   เวลา  ๑๔.๓๐  น.  ก าหนดเสนอราคาในวันที่  7  
มีนาคม  2557   ตั้งแต่เวลา  09.35 - 10.05  น.    

  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    ในราคาชุดละ    15,000.-  
บาท  ได้ที่  ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านใหม่  ระหว่างวันที่    3  กุมภาพันธ์  2557   ถึงวันที่   12   กุมภาพันธ์  
2557 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.tambonbanmai.go.th  หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข (๐๔๔)  ๒๘๒๗๘๓  ต่อ  24  ในวันและเวลาราชการ 

          ประกาศ  ณ  วันที ่  3   เดือน กุมภาพันธ์   พ.ศ.  ๒๕๕7 

   

  
                                                (  นางส ารวย  ชุนเกาะ ) 
                                 นายกเทศมนตรีต าบลบ้านใหม่  
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ประกาศเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

เรื่อง  ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมห้องประชุม   
 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

---------------------------------------------------------- 

                         ด้วยเทศบาลต าบลบ้านใหม่ มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการ
ปรับปรุงและต่อเติมห้องประชุม เพื่อเป็นค่าปรับปรุงและต่อเติมอาคารส านักงานเทศบาล คอนกรีตเสริมเหล็กสองช้ัน 
เพื่อปรับปรุงเป็นห้องประชุม  พื้นที่ไม่น้อยกว่า 196 ตารางเมตร และท าการดัดแปลงโครงหลังคามุงด้วยเมทัลชีล (สี
ระบุภายหลัง)กรุแผ่นฟลอยด์กันความร้อน  พร้อมป้ายโครงการ จ านวน  1  ป้าย  (การก่อสร้างตามแบบ ทต. บ้าน
ใหม่ ก าหนด)   ด าเนินการบริเวณส านักงานเทศบาลต าบลบ้านใหม่ หมู่ที่ 5  ต าบลบ้านใหม่  อ าเภอเมือง  จังหวัด
นครราชสีมา ราคากลาง  2,418,000.-  บาท   
                      ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
   ๑.   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว  
   ๒.   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการ  
และได้แจ้งเวียนช่ือแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 

 3.   ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น             
และ/ หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูลจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวาง    การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ  
1.7 

   4.   ผู้ประสงค์เสนอราคาจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึน
ศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 

 5.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาล
ต าบลบ้านใหม่  

 6.   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวงเงินไม่น้อยกว่า  1,209,000.- บาท   และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา
โดยตรงกับส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานเอกชนที่เทศบาลต าบลบ้านใหม่ เช่ือถือ  
                     7.   บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย  หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ  
                    8.   บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government procurement : e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   
                    9. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  
  ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้างพร้อมช้ีแจงรายละเอียดในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา    
11.00  น.  ถึงเวลา 11.30 น. ณ  บริเวณ ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านใหม่  หมู่ที่  5  ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา (ประสานงานกับกองช่าง) 
 
      



      -  2  -   
 
  ก าหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  21  กุมภาพันธ์  2557   
ระหว่างเวลา ๐๙.๐0 น. ถึง 10.0๐ น. ณ. ห้องประชุมเทศบาลต าบลบ้านใหม่  และประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิได้รับ
การคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่  28  กุมภาพันธ์  2557   เวลา  ๑๔.๓๐  น.  ก าหนดเสนอราคาในวันที่  7
มีนาคม  2557   ตั้งแต่เวลา   10.10 - 10.40   น.    
  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    ในราคาชุดละ    15,000.-  
บาท  ได้ที่  ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านใหม่  ระหว่างวันที่    3  กุมภาพันธ์  2557    ถึงวันที่   12   กุมภาพันธ์  
2557 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.tambonbanmai.go.th  หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข (๐๔๔)  ๒๘๒๗๘๓  ต่อ  24  ในวันและเวลาราชการ 

          ประกาศ  ณ  วันที ่  3   เดือน  กุมภาพันธ์   พ.ศ.  ๒๕๕7 

    
                                                (  นางส ารวย  ชุนเกาะ ) 
                                 นายกเทศมนตรีต าบลบ้านใหม่  
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