
      

 
    ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบานแค 

เรื่อง ประกวดราคาจางโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอสฟลทติกคอนกรีต หมูท่ี 6 บริเวณโรงพยาบาล                      
สงเสริมสุขภาพตําบลบานแค และโครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. โดยปูแอสฟลทติกคอนกรีต                               

บริเวณหมูท่ี 6 – บริเวณหมูท่ี 8 ตําบลบานแค  ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
*************************** 

ดวย องคการบริหารสวนตําบลบานแค  อําเภอผักไห  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีความประสงคจะ 
ประกวดราคาจางโครงการ ดังนี้ 
  1. โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยการปูแอสฟลทติกคอนกรีต หมูท่ี 6 บริเวณโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลบานแค  ผิวจราจรกวาง 3.50 เมตร  ยาว 139.00 เมตร หนาเฉลี่ย  0.05  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีใชสอย     
ไมนอยกวา 486.50 ตารางเมตร พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน  ๑ ปาย (รายละเอียดตามแบบแปลนและ
ประมาณราคาของสวนโยธา อบต.บานแค)  ราคากลาง  161,000.-บาท(หนึ่งแสนหกหม่ืนหนึ่งพันบาทถวน)         

  2. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.โดยปูแอสฟลทติกคอนกรีต บริเวณหมูท่ี 6 – บริเวณหมูท่ี 8 
ตําบลบานแค ชวงท่ี 1  หมู ท่ี  6  ผิวจราจรกวาง  4.00 เมตร  ยาว  585.00 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร                                  
ชวงท่ี 2 บนสะพาน  ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีใชสอยรวมไมนอยกวา 
2,640.00 ตารางเมตร  ชวงท่ี 3  หมูท่ี 7  ผิวจราจรกวาง  4.00 เมตร ยาว 560.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีใช
สอยรวมไมนอยกวา 2,240.00 ตารางเมตร  ชวงท่ี 4  หมูท่ี 8  ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร  ยาว  435.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.05  เมตร หรือมีพ้ืนท่ีใชสอยรวมไมนอยกวา 1,740.00 ตารางเมตร พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน  ๑ ปาย 
(รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคาของสวนโยธา อบต.บานแค)  ราคากลาง  2,193,000.-บาท(สองลานหนึ่งแสน
เกาหม่ืนสามพันบาทถวน)  

ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้รวมเปนเงินท้ังส้ิน  
2,354,๐๐๐.-บาท (-สองลานสามแสนหาหม่ืนส่ีพันบาทถวน-)   

 ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
๑. เปนนิติบุคคล ท่ีมีอาชีพรับจางทํางานท่ีประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  

 ๒.   ไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว 
 ๓.  ไมเปนผูไดรับเอกสารสิทธิ์หรือความคุมกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคา
      ไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 
 ๔.  เปนผูผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางขององคการบริหารสวนตําบลบานแค 
 ๕.  ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขาเสนอราคาใหแก องคการบริหารสวนตําบลบานแค  
    และไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ 
              ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส  หรือ ไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวาง  การแขงขันราคา  
               อยางเปนธรรมในประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ครั้งนี้ 

๖.  ผูเสนอราคาจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
     เรื่องหลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคล   
    เปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ  พ.ศ.๒๕๕๔  และประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
    แหงชาติ เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคล 
    เปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  ดังนี้ 
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                         (๑) นิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญา  กับหนวยงานของรัฐ ตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชี 
                    รายรับ รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

                         (๒) นิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ  ซ่ึงไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจางดวยระบบ 
                    อิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP)  ตองลงทะเบียนในระบบ   
                    อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 

                          (๓) คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซ่ึงมี 
                    มูลคาไมเกิน ๓๐,๐๐๐  บาท (สามหม่ืนบาทถวน) คูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได 

 ๗.  เปนผูท่ีมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน  ในวงเงินไมนอยกวา  1,177,0๐๐.- บาท(หนึ่งลานหนึ่งแสนเจ็ด
หม่ืนเจ็ดพันบาทถวน) 

กําหนดดูสถานท่ีกอสราง ในวันท่ี 15  พฤษภาคม 2560 ตั้งแตเวลา  09.00 น. ถึงเวลา  12.00 น. 
ณ หมูท่ี 6 – หมูท่ี 8  ตําบลบานแค  อําเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกําหนดรับฟงคําชี้แจงรายละเอียด
เพ่ิมเติมในวันท่ี  15  พฤษภาคม  2560  ตั้งแตเวลา  13.00 น. เปนตนไป 

กําหนดย่ืนเอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส  ในวันท่ี  31  เดือน 
พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕60 ระหวางเวลา 10.๐๐ – ๑1.๐๐ น.  ณ  ศูนยขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัดจางขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอําเภอผักไห  อําเภอผักไห  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับการ
คัดเลือกใหเขาเสนอราคา ในวันท่ี  2  มิถุนายน  ๒๕60  เวลา ๑6.0๐ น. www.gprocurement.go.th  และทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ 

ผูสนใจติดตอขอซ้ือเอกสารประมูลจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในราคา ชุดละ 2,๐๐๐.- บาท        
(-สองพันบาทถวน-) ไดท่ีท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลบานแค  ระหวางวันท่ี  8 – 23  พฤษภาคม  ๒๕60   หรือ
สอบถามทาง โท ร ศัพท ห มาย เ ลข  ๐ -๓๕๗๙ -๒๖๑๗  ใน วั น แล ะ เ ว ล า ร าชก ารหรื อดู ร ายละ เ อี ยด ได ท่ี  
www.gprocurement.go.th และ www.bankae.go.th   
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  8  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕60 
 
 
 

(นายศรีศักดิ์  ผองพุฒิ) 
 นายกองคการบริหารสวนตําบลบานแค 
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