
 
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ 

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนพร้อมระบบไฟฟ้า จํานวน 6 หลัง 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพ 

---------------------------- 
จังหวัดศรีสะเกษ   มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนพร้อมระบบไฟฟ้า  

จํานวน 6 หลัง    ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินท้ังสิ้น  4,134,000  บาท  (สี่ล้านหนึ่งแสนสามหม่ืนสี่พันบาทถ้วน)  โดยผู้
ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นเอกสารประกวดราคาเป็นรายกลุ่ม   ดังนี้ 

กลุ่มท่ี 1. ก่อสร้างโรงเรือนพร้อมระบบไฟฟ้า ณ หมู่ 1 ตําบลผักไหม อําเภอห้วยทับทัน จังหวัด  
ศรีสะเกษ    ราคากลางงานก่อสร้างจํานวน  689,000  บาท 

กลุ่มท่ี 2. ก่อสร้างโรงเรือนพร้อมระบบไฟฟ้า   ณ  หมู่ 1  ตําบลเสียว  อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัด 
ศรีสะเกษ   ราคากลางงานก่อสร้างจํานวน  689,000  บาท 

กลุ่มท่ี 3. ก่อสร้างโรงเรือนพร้อมระบบไฟฟ้า  ณ  หมู่ 1  ตําบลยาง  อําเภอกันทรารมย์   จังหวัด 
ศรีสะเกษ   ราคากลางงานก่อสร้างจํานวน  689,000  บาท 

กลุ่มท่ี 4. ก่อสร้างโรงเรือนพร้อมระบบไฟฟ้า  ณ หมู่ 5 ตําบลโพนข่า อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 
ราคากลางงานก่อสร้างจํานวน  689,000  บาท  

กลุ่มท่ี 5. ก่อสร้างโรงเรือนพร้อมระบบไฟฟ้า ณ หมู่ 11 ตําบลไพรบึง อําเภอไพรบึง จังหวัด 
ศรีสะเกษ   ราคากลางงานก่อสร้างจํานวน  689,000  บาท 

กลุ่มท่ี 6. ก่อสร้างโรงเรือนพร้อมระบบไฟฟ้า  ณ หมู่ 1 ตําบลตูม  อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ 
ราคากลางงานก่อสร้างจํานวน  689,000  บาท  
 

    ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
           1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว   
                    2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการ  และได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
                     ๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน 
และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทํา
การอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  
 
        /4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคา... 
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                    ๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึน
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

          5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจ้าง 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  และเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนท่ีจังหวัดศรีสะเกษเชื่อถือ  ซ่ึงเป็น
ผลงานในสัญญาเดียว และก่อสร้างในประเทศไทย ท่ีมีอายุไม่เกิน 5 ปี นับจากวันท่ีงานแล้วเสร็จ จนถึงวันยื่น
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ดังนี้ 

5.1 ก่อสร้างโรงเรือนพร้อมระบบไฟฟ้า  ณ หมู่ 1 ตําบลผักไหม อําเภอห้วยทับทัน  
จังหวัดศรีสะเกษ   ต้องมีผลงานในวงเงินไม่น้อยกว่า  344,500 บาท 

5.2 ก่อสร้างโรงเรือนพร้อมระบบไฟฟ้า  ณ หมู่ 1 ตําบลเสียว อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ   
จังหวัดศรีสะเกษ    ต้องมีผลงานในวงเงินไม่น้อยกว่า  344,500 บาท 

5.3. ก่อสร้างโรงเรือนพร้อมระบบไฟฟ้า  ณ หมู่ 1 ตําบลยาง อําเภอกันทรารมย์   
จังหวัดศรีสะเกษ   ต้องมีผลงานในวงเงินไม่น้อยกว่า  344,500 บาท 

5.4. ก่อสร้างโรงเรือนพร้อมระบบไฟฟ้า ณ หมู่ 5 ตําบลโพนข่า  อําเภอเมือง 
ศรีสะเกษ    จังหวัดศรีสะเกษ  ต้องมีผลงานในวงเงินไม่น้อยกว่า  344,500 บาท 

5.5. ก่อสร้างโรงเรือนพร้อมระบบไฟฟ้า   ณ  หมู่ 11  ตําบลไพรบึง  อําเภอไพรบึง   
จังหวัดศรีสะเกษ   ต้องมีผลงานในวงเงินไม่น้อยกว่า  344,500 บาท 

5.6. ก่อสร้างโรงเรือนพร้อมระบบไฟฟ้า   ณ  หมู่ 1  ตําบลตูม  อําเภอศรีรัตนะ   
จังหวัดศรีสะเกษ   ต้องมีผลงานในวงเงินไม่น้อยกว่า  344,500 บาท 
                    6. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 
                    7. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซ่ึงได้ดําเนินการจัดจ้างจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลาง ท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดจ้างจัดจ้างภาครัฐ 
                    8. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซ่ึงมีมูลค่าไม่เกิน
สามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
          9. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องลงทะเบียนผู้ค้าภาครัฐในระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ 7 ตาม
ข้ันตอนและวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด และยื่นหลักฐานแบบการแสดงการลงทะเบียนในวันยื่นเอกสาร
เสนอราคาด้วย  
 

กําหนดดูสถานท่ีก่อสร้างในวันท่ี       6         กุมภาพันธ์  2558    ต้ังแต่เวลา   ๐๙.๐๐   น.             
ถึงเวลา  ๑๐.๐๐  น. ณ หมู่ 1 ตําบลผักไหม อําเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ,  ณ หมู่ 1 ตําบลเสียว อําเภอ
โพธิ์ศรีสุวรรณ  จังหวัดศรีสะเกษ, ณ หมู่ 1 ตําบลยาง อําเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ, ณ หมู่ 5 ตําบล
โพนข่า อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ,  ณ หมู่ 11 ตําบลไพรบึง อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ,  ณ หมู่ 1 
ตําบลตูม  อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ 
        /กําหนดยื่นซอง... 
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กําหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันท่ี  10    
กุมภาพันธ์  2558   ต้ังแต่เวลา  10.๐๐ น.  ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น.   ณ ห้องประชุมชั้น 1   อาคารส่งเสริมเกษตร
อินทรีย์วิถีศรีสะเกษ   สํานักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ   และจะแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้
ทราบเฉพาะรายในวันท่ี   11   กุมภาพันธ์   2558 
 

กําหนดเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันท่ี   16  กุมภาพันธ์  2558  ต้ังแต่ 
เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  ณ สํานักบริการลูกค้า กสท ศรีสะเกษ 
 

ผู้สนใจติดต่อขอซ้ือเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคา
ชุดละ  600  บาท  (หกร้อยบาทถ้วน)  ได้ท่ีฝ่ายบริหารท่ัวไป  สํานักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ  ใน
วันท่ี    30    มกราคม   2558    ถึงวันท่ี      4      กุมภาพันธ์  2558   ต้ังแต่เวลา   ๐๘.๓๐  น.   ถึงเวลา  ๑5.3๐  น.      
ดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์  www.sisaket.doae.go.th   หรือ   www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทาง
โทรศัพท์หมายเลข  ๐-๔๕๖๑-1397  ในวันและเวลาราชการ 

 
 ประกาศ ณ วันท่ี     30     มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕8 

 


