
 
ประกาศองคก์ารบรหิารส่วนตําบลบา้นพรา้ว 

เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเลก็ทรอนกิส…์โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบา้นห้วยค้อ หมู่ 10  
   

----------------------------- 
ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านพร้าว มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านห้วยค้อ หมู่ท่ี 10 ตําบลบ้านพร้าว อําเภอเมือง จังหวัด
หนองบัวลําภู ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาวรวม2,700.00เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า 10,800.00 ตร.ม.งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน
อบต.บ้านพร้าวกําหนด  ราคากลางในการดําเนินการเป็นเงิน 6,118,000.-บาท (หกล้านหน่ึงแสนหนึ่งหมื่น
แปดพันบาทถ้วน) 
  รายละเอียดตามเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/2560  ลงวันที่  20 เมษายน 
2560  ตามประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์การซื้อและการจ้างโดย                           
วิธีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 30 กันยายน 2553 

 
ผู้มีสทิธิเสนอราคาจะต้องมีคณุสมบตัดิังต่อไปนี ้
1.ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว ซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่            

ประมูลจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,835,400.- บาท (-หน่ึงล้านแปดแสนสามหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน-) 
สัญญาเดียวและผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นหน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ
หรือเอกชนที่เช่ือถือได้    
 2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น  และได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว 

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธ์ิความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
 4. เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มคีุณสมบัติเบ้ืองต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านพร้าว 
 5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านพร้าว และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ เสนอราคากับผู้ ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ี 
 6.นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ (ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติ
บุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554) 
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