
 
 

 

  
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลวัฒนานคร 

เรื่อง   ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง  หมูที่ 4  บ้านสระลพ 
******************* 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลวัฒนานคร  อ.วัฒนานคร  จ.สระแก้ว  มีความประสงค์  จะ 
ด าเนินการตกลงราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้านสระลพ  (สายแยก ม.บูรพา-บ้าน
ร่มฉัตร)  ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ยาว 360  เมตร  สูงโดยเฉลี่ย 0.40  เมตร  หรือมีปริมาตรดิน
ถมไม่น้อยกว่า  792  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมลงลูกรังขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 360 เมตร หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 180 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย  (ตามแบบ อบต.วัฒนานคร 
ก าหนด)  ราคากลาง   97,000 บาท  (เก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างท างานตามโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง  และต้องไม่เป็น 
ผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หรือห้าม
ติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับองค์การบริหารส่วนต าบล  

2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน   ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาล 
ไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

3.  ผู้เสนอราคากับหน่วยงานภาครัฐ  ต้องแสดงแบบการลงทะเบียนในระบบ e-GP  พร้อม 

เอกสารการเสนอราคา  ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล
เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ. 2554  และแก้ไขเพ่ิมเติม ที่ก าหนดให้ผู้ที่เข้าเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานภาครัฐที่สัญญามูลค่าตามจ านวนดังกล่าวต้องลงทะเบียนในระบบ e-GP 

  กรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
ก) ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสามัญ  หรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด 

ทะเบียนนิติบุคคล และส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม  
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

ข) บริษัทจ ากัด  หรือบริษัทมหาชนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ 
บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ  และส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจ
ควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
  กรณีผู้เสนอราคาเป็นร้านค้า   ให้ยื่นส าเนาทะเบียนพาณิชย์  และส าเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
  หลักฐานการเสนอราคา 
  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบพร้อมกับใบเสนอราคา  ดังนี้  

1. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท  และส าเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี)  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง  กรณีเป็นนิติบุคคล 
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           2.   ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์  กรณีเป็นบุคคลธรรมดา 
       3.   หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจให้

บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
      4.   ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง (กรณีท่ีมีการก าหนด

ผลงาน 
      5.  บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงาน  ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ  อุปกรณ์  

ค่าแรงงาน   ภาษีประเภทต่าง ๆ   รวมทั้งก าไรไว้ด้วย (ตามแบบประปาส่วนภูมิภาค) 
 การยื่นซองเสนอราคา 
       1.  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มีเงื่อนไข

ใด  ๆ ทั้งสิ้น   และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน    ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จ านวน
เงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ  ตก  เติม  
แก้ไขเปลี่ยนแปลง  จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา   พร้อมประทับตรา  (ถ้ามี)  ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 

     2.   ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน   ใน
การเสนอราคาให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือ ราคาต่อหน่วย 
และหรือต่อรายการ   ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกัน
ทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น
ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม   ภาษีอากรอ่ืน   และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 

     ราคาที่เสนอ  จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า      60    วัน นับแต่วันเปิดซองสอบ
ราคา โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคา
มิได้ 

3. ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน      30    วัน   
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง  หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนต าบลให้เริ่มท างาน 

4. หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้มีรายชื่อในหนังสือรับรอง  
หรือหลักฐานการจดทะเบียนมอบอ านาจให้บุคคลอื่นลงนามในหลักฐานแทน  พร้อมส าเนาบัตรประชาชนของ
ผู้มอบอ านาจ และผู้รับมอบอ านาจพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

5. เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลง 
จ้างก่อสร้างตามหนังสือเชิญชวนเสนอราคานี้แล้ว  ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่า  ในการปฏิบัติงานก่อสร้าง
ดังกล่าว  ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้าง
ดังกล่าว  ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากจากกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช . ปวส. และ ปวท .  หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ี ก .พ. 
รับรองให้เข้ารับราชการได้   ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10   ของแต่ละสาขาช่าง   แต่จะต้องมีช่างจ านวน
อย่างน้อย 1 คน  ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้ 

         5.1 ปวช.  ก่อสร้าง 
5.2  ปวช. โยธา  
5.3 ปวช. ส ารวจ 
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ทั้งนี้หากท่านผู้สนใจให้ติดต่อเข้าดูรายละเอียดราคากลาง   หรือ รายละเอียดโครงการ 

ดังกล่าว ฯ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลวัฒนานคร   หรือ ดูรายละเอียดได้ท่ี
เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th  หรือ www.wattananakhon.go.th  และท่านสามารถขอแบบฟอร์ม
ใบเสนอราคา (รายละเอียดบัญชีแสดงวัสดุอุปกรณ์ แรงงานและประมาณราคา BOQ) และยื่นเสนอราคาพร้อม
หลักฐานทั้งหมด ได้ท่ี กองคลัง งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนต าบลวัฒนานคร ตั้งแต่วันที่ 10-17 เมษายน 
2560 ระหว่างเวลา 08.30-16.30  น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ทางโทรศัพท์หมายเลข   0-37261-
513 ต่อ 12  ในวันและเวลาราชการ 
 

จึงประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่  10  เดือน เมษายน  พ.ศ. 2560  
 
 

 

   ( นายประยูร   เรียเต็ม ) 
  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวัฒนานคร 
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