ประกาศเทศบาลตําบลโคกม่ วง
เรือง สอบราคาจ้ างโครงการก่ อสร้ างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเหมืองโพธิ# – บ้ านขาม หมู่ที '
********************************************
ด้วยเทศบาลตําบลโคกม่วง อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก สายเหมืองโพธิ* – บ้านขาม หมู่ที- . ตําบลโคกม่วง อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
ขนาดกว้าง / เมตร ยาว 012 เมตร หนา 2.04 เมตร หรื อมีพ5ืนที-ผวิ จราจรรวมกันไม่นอ้ ยกว่า 892 ตารางเมตร
ถมวัสดุคดั เลือกไหล่ทางข้างละ 2.94 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลโคกม่วง เลขที- 24./944<
พร้อมติดตั5งป้ ายประชาสัมพันธ์ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลโคกม่วง จํานวน 0 ป้ าย
ราคากลาง 4/0,222.-บาท (ห้าแสนสี- หมื-นหนึ-งพันบาทถ้วน)
งบประมาณ /<9,222.-บาท (สี- แสนเก้าหมื-นสองพันบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้ องมีคุณสมบัติ ดังต่ อไปนี.
1. เป็ นนิ ติบุคคล ผูม้ ีอาชีพรับจ้างงานที-สอบราคาจ้าง ซึ- งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงิน
ไม่นอ้ ยกว่า 245,222.-บาท (สองแสนสี- หมื-นห้าพันบาทถ้วน)
2. ไม่เป็ นผูท้ ี-ถูกระบุชื-อไว้ในบัญชีรายชื-อผูท้ ิ5งงานของทางราชการ
หรื อหน่วยการบริ หารราชการ
ส่ วนท้องถิ-น และได้แจ้งเวียนชื-อแล้ว
3. ไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ*หรื อความคุม้ กัน ซึ- งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ5นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผูเ้ สนอ
ราคาได้มีคาํ สั-งให้สละสิ ทธิ*ความคุม้ กันเช่นว่านั5น
4. บุคคลหรื อนิ ติบุคคลที-จะเข้าเป็ นคู่สัญญาต้องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชี รายรับรายจ่ายหรื อ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
5. ไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื-นที-เข้าเสนอราคาให้แก่ เทศบาลตําบลโคกม่วง
ณ วันประกาศสอบราคา หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ในการ
สอบราคาจ้างครั5งนี5
กําหนดยืน- ซองสอบราคา ในวันที- 24 กรกฎาคม 94.2 ถึงวันที- 3 สิ งหาคม 94.2 ในวันและเวลา
ราชการ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลโคกม่วง สําหรับวันที- N สิ งหาคม 94.2 ยืน- ซอง ณ ศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการซื5 อการจ้างอําเภอเขาชัยสน
ตั5งแต่เวลา 2<.22 น. - 0..N2 น. และกําหนดเปิ ดซองสอบราคา
ในวันที- / สิ งหาคม 94.2 ตั5งแต่เวลา 0N.N2 น. เป็ นต้นไป

ผูส้ นใจ/......

- 2 ผูส้ นใจติดต่อขอซื5 อเอกสารสอบราคา ชุดละ 9,200.-บาท (สองพันบาทถ้วน) ได้ที- กองคลังสํานักงาน
เทศบาลตําบลโคกม่วง อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ตั5งแต่วนั ที- 9/ กรกฎาคม 94.2 ถึงวันที- N สิ งหาคม 94.2
ตั5งแต่เวลา 21.N2 น. - 0..N2 น. หรื อสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-74.8-40/. ต่อ 0N ในวันเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที- 9/ เดือน กรกฎาคม 94.2

(นายวิศิษฐ ชูสง)
นายกเทศมนตรี ตาํ บลโคกม่วง

เอกสารสอบราคาจ้ าง เลขที 2/12'3
สอบราคาจ้ าง โครงการก่ อสร้ างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเหมืองโพธิ# – บ้ านขาม หมู่ที '
ตามประกาศเทศบาลตําบลโคกม่ วง ลงวันที 13 กรกฎาคม 12'3
………………….………………………..

ด้วยเทศบาลตําบลโคกม่วง อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก สายเหมืองโพธิ* – บ้านขาม หมู่ที- . ตําบลโคกม่วง อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
ขนาดกว้าง / เมตร ยาว 012 เมตร หนา 2.04 เมตร หรื อมีพ5ืนที-ผวิ จราจรรวมกันไม่นอ้ ยกว่า 892 ตารางเมตร
ถมวัสดุคดั เลือกไหล่ทางข้างละ 2.94 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลโคกม่วง เลขที- 24./944<
พร้อมติดตั5งป้ ายประชาสัมพันธ์ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลโคกม่วง จํานวน 0 ป้ าย
ราคากลาง 4/0,222.-บาท (ห้าแสนสี- หมื-นหนึ-งพันบาทถ้วน)
งบประมาณ /<9,222.-บาท (สี- แสนเก้าหมื-นสองพันบาทถ้วน)
7.เอกสารแนบท้ ายเอกสารสอบราคา
1.1 แบบรู ปรายการละเอียด
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาจ้าง
1.4 แบบหนังสื อคํ5าประกัน
(1) หลักประกันสัญญา
1.5 บทนิยาม
(1) ผูเ้ สนอราคาที-มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่ วนที- 1
(2) บัญชีเอกสารส่ วนที- 2
1.คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ผูเ้ สนอราคาต้องเป็ น ผูม้ ีอาชี พรับจ้างงานที-สอบราคาจ้าง
2.2 ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ี-ถูกระบุชื-อไว้ในบัญชี รายชื-อผูท้ ิ5งงานของทางราชการ
หรื อของหน่วยการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ-น และได้แจ้งเวียนชื- อแล้ว หรื อไม่เป็ นผูท้ ี-ได้รับผลของการ
สั-งให้นิติบุคคลหรื อบุคคลอื-นเป็ นผูท้ ิ5งงานตามระเบียบของทางราชการ
2.3 ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื-น ณ วันประกาศสอบ
ราคา หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมตามข้อ1.5 (2)
2.4 ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ*หรื อความคุม้ กัน ซึ- งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ5นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผูเ้ สนอราคาได้มีคาํ สั-งให้สละสิ ทธิ*และความคุม้ กันเช่นว่านั5น
2.5 บุคคลหรื อนิติบุคคลที-จะเข้าเป็ นคู่สัญญาต้องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชี รายรับ
รายจ่ายหรื อแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ

-12.6 ผูเ้ สนอราคาต้องเป็ นนิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน
กับงานที-สอบราคาจ้าง ในวงเงินไม่ น้อยกว่ า 245,333.-บาท และเป็ นผลงานที-เป็ นคู่สัญญาโดยตรง กับส่ วน
ราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หารราชการส่ วนท้องถิ-น หน่วยงานอื-นซึ- งมีกฎหมายบัญญัติ
ให้มีฐานะเป็ นราชการบริ หารส่ วนท้องถิ-น รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานเอกชนที-เทศบาลเชื-อถือ
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยืน- มาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดย
แยกไว้นอกซองใบเสนอราคา เป็ น 2 ส่ วน คือ
3.1 ส่ วนที 1 อย่ างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี.
(1) ในกรณี ผเู ้ สนอราคาเป็ นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ น้ ส่ วนสามัญหรื อห้างหุ ้นส่ วนจํากัด ให้ยนื- สําเนาหนังสื อ
รับรองการจดทะเบียนนิ ติบุคคล บัญชีรายชื-อหุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(ข) บริ ษทั จํากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจํากัด ให้ยนื- สําเนาหนังสื อรับรองการ
จดทะเบียนนิ ติบุคคล หนังสื อบริ คณห์สนธิ บัญชีรายชื-อกรรมการผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมและบัญชีผถู ้ ือหุ ้น
รายใหญ่ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(2) ในกรณี ผเู ้ สนอราคาเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อคณะบุคคลที-มิใช่นิติบุคคล
ให้ยนื- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ 5 นั สําเนาข้อตกลงที-แสดงถึงการเข้าเป็ นหุ ้นส่ วน (ถ้ามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูเ้ ป็ นหุ น้ ส่ วน พร้อมทั5งรับรองสําเนาถูกต้อง
(3) ในกรณี ผเู ้ สนอราคาเป็ นผูเ้ สนอราคาร่ วมกันในฐานะเป็ นผูร้ ่ วมค้า ให้ยนืสําเนาสัญญาของการเข้าร่ วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูร้ ่ วมค้า และในกรณี ที-ผเู ้ ข้าร่ วมค้าฝ่ ายใด
เป็ นบุคคลธรรมดาที-มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยนื- สําเนาหนังสื อเดินทาง หรื อผูร้ ่ วมค้าฝ่ ายใดเป็ นนิติบุคคล ให้ยนืเอกสารตามที-ระบุไว้ (1)
(4) สําเนาใบทะเบียนพาณิ ชย์และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ-มพร้อมทั5งรับรองสําเนา
ถูกต้อง
(5) บัญชีเอกสารส่ วนที- 1 ทั5งหมดที-ได้ยนื- พร้อมกับซองใบเสนอราคา ตาม
แบบในข้อ 1.6 (1)
3.2 ส่ วนที 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี5
(1) หนังสื อมอบอํานาจซึ- งปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมายในกรณี ที-ผเู ้ สนอ
ราคามอบอํานาจให้บุคคลอื-นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(2) สําเนาหนังสื อรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั5งรับรองสําเนาถูกต้อง
(3) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรื อใบแจ้งปริ มาณงาน) ซึ- งจะต้องแสดงรายการ
วัสดุอุปกรณ์ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั5งกําไรไว้ดว้ ย
(4) บัญชีเอกสารส่ วนที- 2 ทั5งหมดที-ได้ยนื- พร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ
ในข้อ 1.6 (2)
/.การเสนอ/.....

-A4. การเสนอราคา
4.1ผูเ้ สนอราคาต้องยืน- เสนอราคาตามแบบที-กาํ หนดไว้ในเอกสารสอบราคานี5โดยไม่มีเงื-อนไขใดๆ
ทั5งสิ5 น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื-อของผูเ้ สนอราคาให้ชดั เจนจํานวนเงินทีเสนอจะต้องระบุตรงกันทั5งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรื อแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข
เปลี-ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื-อผูเ้ สนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ดว้ ยทุกแห่ง
4.2 ผูเ้ สนอราคาจะต้องกรอกปริ มาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
ในการเสนอราคาให้เสนอเป็ นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรื อราคาต่อหน่วย
และหรื อต่อรายการ ตามเงื-อนไขที-ระบุไว้ทา้ ยใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั5งนี5ราคารวมที-เสนอจะต้องตรงกันทั5ง
ตัวเลขและตัวหนังสื อ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสื อไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสื อเป็ นสําคัญ โดยคิดราคารวมทั5งสิ5 น
ซึ- งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ-ม
ภาษีอากรอื-น
และค่าใช้จ่ายทั5งปวงไว้แล้ว
ราคาที-เสนอจะต้องเสนอ
กําหนดยืนราคา ไม่ น้อยกว่ า 30 วัน
นับแต่วนั เปิ ดซองใบเสนอราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเ้ สนอ
ราคาต้องรับผิดชอบราคาที-ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.3 ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็ จไม่เกิน 60 วัน
นับ
ถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรื อวันที-ได้รับหนังสื อแจ้งจาก “เทศบาลตําบลโคกม่วง” ให้เริ- มทํางาน
4.4 ก่อนยืน- ซองสอบราคา ผูเ้ สนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรู ป และรายละเอียด ฯลฯ ให้
ถี-ถว้ นและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั5งหมดเสี ยก่อนที-จะตกลงยืน- ซองสอบราคาตามเงื-อนไขในเอกสารสอบราคา
4.5 ผูเ้ สนอราคาจะต้องยื-นซองใบเสนอราคาที-ปิดผนึกซองเรี ยบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธานกรรมการ
เปิ ดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที-หน้าซองว่า
“ใบเสนอราคา โครงการก่ อสร้ างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
สายเหมืองโพธิ# – บ้ านขาม หมู่ที ' ตามเอกสารสอบราคาจ้ างเลขที 1/2560” ยืน- ต่อเจ้าหน้าที-รับซอง ตั.งแต่
วันที 24 กรกฎาคม 12'3 ถึงวันที 3 สิ งหาคม 12'3 ในวันและเวลาราชการ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลโคกม่วง
อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง สําหรับ ในวันที A สิ งหาคม 12'3 ยืนซองสอบราคา ณ ศูนย์ รวมข้ อมูล
ข่ าวสารการซื.อการจ้ าง อําเภอเขาชั ยสน เวลา 3K.33น. ถึง เวลา 7'.A3 น. และกําหนดเปิ ดซองสอบราคา
ในวันที L สิ งหาคม 12'3 เวลา 7A.A3 น. เป็ นต้ นไป
เมื-อพ้นกําหนดเวลายืน- ซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเ้ สนอราคาแต่ละราย
ว่าเป็ นผูเ้ สนอราคาที-มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื-น ตามข้อ 1.5 (1) ณ วันประกาศสอบราคา
หรื อไม่ และประกาศรายชื-อผูเ้ สนอราคาที-มีสิทธิ ได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิ ดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาก่อนหรื อในขณะที-มีการเปิ ดซองใบเสนอราคา
ว่ามีผเู ้ สนอราคากระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมตามข้อ1.5 (2) และคณะ
กรรมการฯ เชื- อว่ามีการกระทําอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม และคณะกรรมการเปิ ดซอง
สอบราคาจะตัดรายชื- อผูเ้ สนอราคารายนั5นออกจากการเป็ นผูเ้ สนอราคา และประกาศรายชื-อผูเ้ สนอราคาที-มีสิทธิ
ได้รับการ
คัดเลือก/......

-4คัดเลือก และ “เทศบาลตําบลโคกม่วง” จะพิจารณาลงโทษผูเ้ สนอราคาดังกล่าวเป็ นผูท้ ิ5งงาน เว้นแต่ คณะ
กรรมการเปิ ดซองสอบราคา จะวินิจฉัยได้วา่ ผูเ้ สนอราคารายนั5นเป็ นผูท้ ี-ให้ความร่ วมมือเป็ นประโยชน์ต่อ
การพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็ นผูร้ ิ เริ- มให้มีการกระทําดังกล่าว
ผูเ้ สนอราคาที-ถูกตัดรายชื-อออกจากการเป็ นผูเ้ สนอราคาเพราะเหตุเป็ นผูเ้ สนอราคาที-มีผลประโยชน์
ร่ วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื-น ณ วันประกาศสอบราคา หรื อเป็ นผูเ้ สนอราคาที-กระทําการอันเป็ นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม อาจอุทธรณ์คาํ สั-งดังกล่าวต่อผูว้ า่ ราชการจังหวัด ภายใน 3 วัน นับแต่วนั ทีได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผูว้ า่ ราชการจังหวัดให้ถือเป็ นที-สุด
คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาจะเปิ ดซองใบเสนอราคาของผูเ้ สนอราคาที-มีสิทธิ ได้รับการ
คัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ศูนย์ รวมข้ อมูลข่ าวสารการซื.อการจ้ างทีว่ าการอําเภอเขาชั ยสน ในวันที 4
สิ งหาคม 12'3 ตั.งแต่ เวลา 13.30 น. เป็ นต้ นไป
การอุทธรณ์ตามวรรค 5 ย่อมไม่เป็ นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิ ดซองใบเสนอราคา
เว้นแต่ผวู ้ า่ ราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิงและในกรณี ที-ผวู ้ า่ ราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผูอ้ ุทธรณ์และเห็นว่าการยกเลิกการเปิ ดซอง
ใบเสนอราคาที-ได้ดาํ เนินการไปแล้วจะเป็ นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิง- ให้ผวู ้ า่ ราชการจังหวัดมีอาํ นาจ
ยกเลิกเปิ ดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
5. หลักเกณฑ์ และสิ ทธิในการพิจารณา
5.1 ในการสอบราคาครั5งนี5 “เทศบาลตําบลโคกม่วง” จะพิจารณาตัดสิ นราคารวม
5.2 หากผูเ้ สนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตาม ข้อ 2 หรื อยืน- หลักฐานการเสนอราคา
ไม่ถูกต้องหรื อไม่ครบถ้วนตาม ข้อ 3 หรื อยืน- ซองสอบราคาไม่ถูกต้องตาม ข้อ 4 แล้วคณะกรรมการฯ
จะไม่รับพิจารณาราคาของผูเ้ สนอราคารายนั5น เว้นแต่เป็ นข้อผิดพลาดหรื อผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรื อที-ผดิ แผก
ไปจากเงื-อนไขของเอกสารสอบราคาในส่ วนที-มิใช่สาระสําคัญ
ทั5งนี5เฉพาะในกรณี ที-พิจารณาเห็นว่าจะเป็ น
ประโยชน์ต่อ “เทศบาลตําบลโคกม่วง” เท่านั5น
5.3 “ เทศบาลตําบลโคกม่วง ” สงวนสิ ทธิ ไม่พิจารณาราคาของผูเ้ สนอราคา โดยไม่มี
การผ่อนผันในกรณี ดงั ต่อไปนี5
(1) ไม่ปรากฏชื-อผูเ้ สนอราคารายนั5น ในบัญชี ผรู ้ ับเอกสารสอบราคาหรื อใน
หลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของ “เทศบาลตําบลโคกม่วง”
(2) ไม่กรอกชื-อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรื อลงลายมือชื-อผูเ้ สนอราคาอย่าง
หนึ-งอย่างใดหรื อทั5งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื-อนไขที-กาํ หนดในเอกสารสอบราคา
ที-เป็ นสาระสําคัญ หรื อมีผลทําให้เกิดความได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบแก่ผเู ้ สนอราคารายอื-น
(4) ราคาที-เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี-ยนแปลง โดยผูเ้ สนอราคามิได้
ลงลายมือชื-อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้
5.4ในการ/....

-25.4 ในการตัดสิ นการสอบราคาหรื อในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการ
สอบราคาหรื อ “เทศบาลตําบลโคกม่วง” มีสิทธิ ให้ผเู ้ สนอราคาชี5แจงข้อเท็จจริ ง สภาพ ฐานะ หรื อข้อเท็จจริ ง
อื-นใดที-เกี-ยวข้องกับผูเ้ สนอราคาได้
“เทศบาลตําบลโคกม่วง ” มีสิทธิ ที-จะไม่รับราคาหรื อไม่ทาํ สัญญา
หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรื อไม่ถูกต้อง
5.5 “เทศบาลตําบลโคกม่วง”ทรงไว้ซ- ึ งสิ ทธิ ที-จะไม่รับราคาตํ-าสุ ด หรื อราคาหนึ-งราคาใด
หรื อราคาที-เสนอทั5งหมดก็ได้และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวน หรื อขนาด หรื อเฉพาะรายการหนึ-งรายการใด
หรื ออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั5งนี5 เพื-อประโยชน์ของทาง
ราชการเป็ นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสิ นของ “เทศบาลตําบลโคกม่วง” เป็ นเด็ดขาด ผูเ้ สนอราคาจะเรี ยกร้อง
ค่าเสี ยหายใด ๆ มิได้ รวมทั5ง “เทศบาลตําบลโคกม่วง” จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเ้ สนอราคา
เป็ นผูท้ ิ5งงาน ไม่วา่ จะเป็ นผูเ้ สนอราคาที-ได้รับการคัดเลือกหรื อไม่ก็ตาม
หากมีเหตุที-เชื-อได้วา่ การเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริ ต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็ นเท็จ
หรื อใช้ชื-อบุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลอื-นมาเสนอราคาแทน เป็ นต้น
ในกรณี ที-ผเู ้ สนอราคาตํ-าสุ ด เสนอราคาตํ-าจนคาดหมายได้วา่ ไม่อาจดําเนินงานตามสัญญาได้
คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรื อ “เทศบาลตําบลโคกม่วง” จะให้ผเู ้ สนอราคานั5นชี5แจงและแสดง
หลักฐานที-ทาํ ให้เชื-อได้วา่ ผูเ้ สนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็ จ
สมบูรณ์หากคําชี5แจงไม่เป็ นที-รับฟังได้ “เทศบาลตําบลโคกม่วง” มีสิทธิ ที-จะไม่รับราคาของผูเ้ สนอราคารายนั5น
5.6 ในกรณี ที-ปรากฏข้อเท็จจริ งภายหลังจากการเปิ ดซองสอบราคาว่าผูเ้ สนอราคาที-มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกตามที-ได้ประกาศรายชื-อไว้ ตามข้อ 4.5
เป็ นผูเ้ สนอราคาที-มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ
ผูเ้ สนอราคารายอื-น ณ วันประกาศสอบราคา หรื อเป็ นผูเ้ สนอราคาที-กระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็ นธรรม ตามข้อ 1.5 “ เทศบาลตําบลโคกม่วง ” มีอาํ นาจที-จะตัดรายชื-อผูเ้ สนอราคาที-มีสิทธิ ได้รับการ
คัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื-อ ตามข้อ 4.5 และ “ เทศบาลตําบลโคกม่วง ” จะพิจารณาลงโทษ
ผูเ้ สนอราคารายนั5นเป็ นผูท้ ิ5งงาน
ในกรณี น5 ี หากผูว้ า่ ราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิ ดซองใบเสนอราคา
ที-ได้ดาํ เนิ นการไปแล้วจะเป็ นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิง- ผูว้ า่ ราชการจังหวัดมีอาํ นาจยกเลิกการเปิ ดซอง
ใบเสนอราคาดังกล่าวได้
6. การทําสั ญญาจ้ าง
ผูช้ นะการสอบราคาจะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับ “ เทศบาลตําบล
โคกม่วง ” ภายใน 7 วันนับถัดจากวันที-ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็ น
จํานวนเงินเท่ากับร้ อยละห้ า ของราคาค่าจ้างที-สอบราคาได้ให้ “เทศบาลตําบลโคกม่วง ยึดถือไว้ในขณะทํา
สัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ-งอย่างใด ดังต่อไปนี5
..0 เงินสด
..9 เช็คที-ธนาคารสั-งจ่ายให้แก่ “เทศบาลตําบลโคกม่วง” โดยเป็ นเช็คลงวันที- ที-ทาํ สัญญา
หรื อก่อนหน้านั5นไม่เกิน 3 วันทําการของทางราชการ
6.3 หนังสื อคํ5า/......

-'6.4 หนังสื อคํ5าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสื อคํ5าประกันดังระบุ
ในข้อ 1.4 (1)
../ หนังสื อคํ5าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรื อบริ ษทั เงินทุน หรื อ
บริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์
ที-ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื-อการพาณิ ชย์และประกอบธุ รกิจคํ5า
ประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ซึ- งได้แจ้งเวียนชื- อให้ส่วนราชการหรื อหน่วยการบริ หาร
ราชการส่ วนท้องถิ-นต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุ โลมให้ใช้ตามแบบหนังสื อคํ5าประกันดังระบุในข้อ 1.4 (1)
6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี5จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี5ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที-ผชู ้ นะ
การสอบราคา (ผูร้ ับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
O. ค่ าจ้ างและการจ่ ายเงิน
เทศบาลตําบลโคกม่วงจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งเป็ น 0 งวด เป็ นเงินจํานวน ในอัตรา
ร้อยละ 100 ของค่าจ้าง เมื-อผูร้ ับจ้าง ได้ปฏิบตั ิงาน ทั5งหมดให้แล้วเสร็ จเรี ยบร้อยตามสัญญา รวมทั5งทําสถานทีก่อสร้างให้สะอาดเรี ยบร้อย
8. อัตราค่ าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง ข้อ 17 จะกําหนดในอัตราร้อยละ 0.25 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
9. การรับประกันความชํ ารุ ดบกพร่ อง
ผูช้ นะการสอบราคาซึ- งได้ทาํ ข้อตกลงเป็ นหนังสื อ หรื อทําสัญญาจ้างตามแบบดังระบุใน
ข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุ ดบกพร่ องของงานจ้างที-เกิดขึ5นภายในระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า
…2….ปี นับถัดจากวันที- “เทศบาลตําบลโคกม่วง” ได้รับมอบงาน โดยผูร้ ับจ้างต้องรี บจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้
ใช้การได้ดีดงั เดิมภายใน 15 วันนับถัดจากวันที-ได้รับแจ้งความชํารุ ดบกพร่ อง
10. ข้ อสงวนสิ ทธิในการเสนอราคาและอืน ๆ
10.1 เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครั5งนี5 ได้มาจากเงินอุดหนุน งบกลางรายการเงินสํ ารองจ่ าย
เพือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็ นเพือไปดําเนินการตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้ างพืน. ฐานเศรษฐกิจ
และสั งคมภายในท้ องถิน (Matching Fund ) และเงินสะสมของเทศบาลตําบลโคกม่ วง
การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเมื-อเทศบาลตําบลโคกม่วงได้แจ้งจัดสรรงบประมาณจาก
กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ-น แล้วเท่านั5น
ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั5งนี5 เป็ นเงินทั5งสิ5 น 2L7,333.- บาท
(ห้ าแสนสี หมืนหนึงพันบาทถ้ วน)
10.9 เมื-อ “เทศบาลตําบลโคกม่วง” ได้คดั เลือกผูเ้ สนอราคารายใดให้เป็ นผูร้ ับจ้างและได้
ตกลงจ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผูร้ ับจ้างจะต้องสั-งหรื อนําสิ- งของมาเพื-อจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ
และของนั5นต้องนําเข้ามาโดยทางเรื อในเส้นทางที-มีเรื อไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริ การรับขนได้ตามทีรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเ้ สนอราคา ซึ- งเป็ นผูร้ ับจ้างจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่ งเสริ มการพาณิ ชย์นาวี ดังนี5
(0)แจ้งการสั-ง/....

-O(1) แจ้งการสั-งหรื อนําสิ- งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสํานักงานคณะกรรมการ
ส่ งเสริ มการพาณิ ชย์นาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที-ผรู ้ ับจ้างสั-งหรื อซื5 อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็ นของทีรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออื-นได้
(2) จัดการให้ส-ิ งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรื อไทย หรื อเรื อที-มีสิทธิ เช่นเดียวกับเรื อไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการพาณิ ชย์นาวีให้
บรรทุกสิ- งของนั5นโดยเรื ออื-นที-มิใช้เรื อไทย ซึ- งจะต้องได้รับอนุ ญาตเช่นนั5นก่อนบรรทุกของลงเรื ออื-น หรื อเป็ น
ของที-รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออื-น
(3) ในกรณี ที-ไม่ปฏิบตั ิตาม (1) หรื อ (2) ผูร้ ับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่ งเสริ มการพาณิ ชย์นาวี
10.3 ผูเ้ สนอราคาซึ- ง “เทศบาลตําบลโคกม่วง” ได้คดั เลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรื อข้อตก
ลงภายในเวลาที-ทางราชการกําหนดดังระบุในข้อ 7 “เทศบาลตําบลโคกม่วง” จะริ บหลักประกันซองหรื อ
เรี ยกร้องจากผูอ้ อกหนังสื อคํ5าประกันซองทันทีและอาจพิจารณาเรี ยกร้องให้ชดใช้ความเสี ยหายอื-น
(ถ้ามี)
รวมทั5งจะพิจารณาให้เป็ นผูท้ ิ5งงานตามระเบียบของทางราชการ
10.4 “เทศบาลตําบลโคกม่วง” สงวนสิ ทธิ ที-จะแก้ไขเพิ-มเติมเงื-อนไขหรื อข้อกําหนดในแบบ
สัญญาให้เป็ นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสู งสุ ด (ถ้ามี)
11. มาตรฐานฝี มือช่ าง
เมื-อ “ เทศบาลตําบลโคกม่วง ” ได้คดั เลือกผูเ้ สนอราคารายใดให้เป็ นผูร้ ับจ้างและได้ตกลง
จ้างก่อสร้างตามประกาศนี5แล้วผูเ้ สนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบตั ิงานก่อสร้างดังกล่าว ผูเ้ สนอราคาจะต้อง
มีและใช้ผผู ้ า่ นการทดสอบมาตรฐานฝี มือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรื อผูม้ ีวุฒิบตั ร ระดับ
ปวช. ปวส.และปวท.หรื อเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที- กพ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต-าํ กว่า
ร้อยละ 02 ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจํานวนอย่างน้อย 0 คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี5
00.0 ช่างก่อสร้าง
00.9 ช่างโยธา
00.N ช่างสํารวจ
12. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผูร้ ับจ้างพึงปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที-กฎหมายและระเบียบ
ได้กาํ หนดไว้โดยเคร่ งครัด
สํานักงานเทศบาลตําบลโคกม่วง
(นางสมบูรณ์ ยิง- ดํานุ่น)
หัวหน้าเจ้าหน้าที-พสั ดุ
24 กรกฎาคม 94.2

ใบเสนอราคา
เรี ยน............................................................................................................................................................
0.ข้าพเจ้า..................................................................................................อยูเ่ ลขที-.....................................
ถนน...........................................ตําบล/แขวง....................................................อําเภอ/เขต......................................
จังหวัด........................................โทร..................................................โดย.............................................................
ผูล้ งนามข้างท้ายนี5 ได้พิจารณาเงื-อนไขต่าง ๆ ในเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที-......................................และเอกสาร
เพิ-มเติมเลขที-..............................................(ถ้ามี)
โดยตลอดและยอมรับข้อกําหนดและเงื-อนไขนั5นแล้ว
รวมทั5งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วนตามที-กาํ หนด
และไม่เป็ นผูท้ ิ5งงานของทางราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยการบริ หารราชการ ส่ วนท้องถิ-น อยูใ่ นขณะยืน- ซองเสนอราคาครั5งนี5
2. ข้าพเจ้าขอเสนอที-จะทํางาน................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ตามข้อกําหนดเงื-อนไขแบบรู ปรายการละเอียดแห่งเอกสารสอบราคา ตามราคาดังที-ได้ระบุไว้ในบัญชี
รายการก่อสร้างหรื อใบแจ้งปริ มาณงานและราคาแนบท้ายใบเสนอราคานี5เป็ นเงินทั5งสิ5 น...............................บาท
(........................................................................................)ซึ- งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ-มจํานวน.............................บาท
(...................................................................................) ตลอดจนภาษีอากรอื-น ๆ และค่าใช้จ่ายทั5งปวงไว้ดว้ ยแล้ว
N. คําเสนอนี5จะยืนอยูเ่ ป็ นระยะเวลา..............................................วัน นับแต่วนั เปิ ดซองสอบราคาและ
สํานักงานเทศบาลตําบลโคกม่วงอาจรับคําเสนอนี5 ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที-จะครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าว
หรื อระยะเวลาที-ได้ยดื ไปตามเหตุผลอันสมควรที-สาํ นักงานเทศบาลตําบลโคกม่วงร้องขอ
/. กําหนดเวลาส่ งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที-จะเริ- มทํางานตามสัญญาทันที หรื อทันทีที-ได้รับแจ้ง
จากเทศบาลตําบลโคกม่วงว่าให้เริ- มทํางานตามสัญญา (แล้วแต่ขอ้ ตกลงในสัญญาจ้าง) และจะส่ งมอบงาน
ตามเอกสารสอบราคา โดยครบถ้วนถูกต้องภายใน............................วัน นับถัดจากเริ- มทํางานตามสัญญา
4.ในกรณี ที-ขา้ พเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะการสอบราคา ข้าพเจ้ารับรองที-จะ
5.1 ทําสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารสอบราคา กับสํานักงานเทศบาลตําบลโคกม่วง
ภายใน................................วัน นับถัดจากวันที-ได้รับหนังสื อแจ้งให้ไปทําสัญญา
4.9 มอบหลักประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาตามที-ระบุไว้ในข้อ . ของเอกสารสอบราคาให้แก่
สํานักงานเทศบาลตําบลโคกม่วงก่อน หรื อ ในขณะที-ได้ลงนามในสัญญาเป็ นจํานวนร้อยละห้า (4%) ของราคา
ตามสัญญาที-ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี5 เพื-อเป็ นหลักประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน
หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบตั ิให้ครบถ้วนตามที-ระบุไว้ขา้ งต้นนี5 ข้าพเจ้ายินดีชดใช้ค่าเสี ยหาย ใด ๆ ที-อาจมี
แก่สาํ นักงานเทศบาลตําบลโคกม่วง และสํานักงานเทศบาลตําบลโคกม่วง มีสิทธิ จะให้ผเู ้ สนอราคารายอื-น
เป็ นผูเ้ สนอราคาได้ หรื อสํานักงานเทศบาลตําบลโคกม่วงอาจเรี ยกสอบราคาใหม่ก็ได้

- 2.. ข้าพเจ้ายอมรับว่า สํานักงานเทศบาลตําบลโคกม่วง ไม่มีความผูกพันที-จะรับคําเสนอนี5 หรื อ
ใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั5งไม่ตอ้ งรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ5นในการที-ขา้ พเจ้าได้เข้าเสนอราคา
8.ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆที-ได้ยนื- พร้อมใบเสนอราคานี5โดยละเอียดแล้ว
และเข้าใจดีวา่ ดีวา่ สํานักงานเทศบาลตําบลโคกม่วงไม่ตอ้ งรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรื อตกหล่น
1. ใบเสนอราคานี5ได้ยนื- เสนอโดยบริ สุทธิ*ยตุ ิธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรื อการสมรู ้ร่วมคิดกัน
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ-ง หรื อหลายบุคคล หรื อกับห้างหุ น้ ส่ วนบริ ษทั ใด ๆ ที-ได้ยนืเสนอราคาในคราวเดียวกัน
เสนอมา ณ วันที- ................ เดือน..................................... พ.ศ.................

(ลงชื-อ)
(.........................................................)
ตําแหน่ง.............................................................
ประทับตรา (ถ้ามี)

เอกสารแนบท้ ายเอกสารสอบราคาจ้ าง เลขที
/ 12'3
บัญชี เอกสารส่ วนที 1
1. ในกรณี ผเู ้ สนอราคาเป็ นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ น้ ส่ วนสามัญหรื อห้างหุ ้นส่ วนจํากัด
สําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
จํานวน………………..แผ่น
บัญชีรายชื-อหุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การ และผูม้ ีอาํ นาจควบคุม (ถ้ามี)
จํานวน…………………แผ่น
(ข) บริ ษทั จํากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจํากัด
สําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
จํานวน…..……………..แผ่น
หนังสื อบริ คนห์สนธิ จํานวน………………..แผ่น
บัญชีรายชื-อกรรมการผูจ้ ดั การ และผูม้ ีอาํ นาจควบคุม (ถ้ามี) จํานวน……..…………..แผ่น
บัญชีผถู ้ ือหุ ้นรายใหญ่
จํานวน…………………แผ่น
2. ในกรณี ผเู ้ สนอราคาไม่เป็ นนิ ติบุคคล
(ก) บุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ 5 นั
จํานวน…………………แผ่น
(ข) คณะบุคคล
สําเนาข้อตกลงที-แสดงถึงการเข้าเป็ นหุ ้นส่ วน
จํานวน………………….แผ่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเ้ ป็ นหุ น้ ส่ วน
จํานวน………………….แผ่น
3. ในกรณี ผเู ้ สนอราคาเป็ นผูเ้ สนอราคาร่ วมกันในฐานะเป็ นผูร้ ่ วมค้า
สําเนาสัญญาของการเข้าร่ วมค้า
จํานวน…………………..แผ่น
(ก) ในกรณี ผรู ้ ่ วมค้าเป็ นบุคคลธรรมดา
- บุคคลสัญชาติไทย
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน………………….แผ่น
- บุคคลที-มิใช่สัญชาติไทย
สําเนาหนังสื อเดินทาง
จํานวน……….…………แผ่น
(ข) ในกรณี ผรู ้ ่ วมค้าเป็ นนิติบุคคล
- ห้างหุ น้ ส่ วนสามัญหรื อห้างหุ ้นส่ วนจํากัด
สําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
จํานวน………..……….แผ่น
บัญชีรายชื- อหุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การ และผูม้ ีอาํ นาจควบคุม (ถ้ามี)
จํานวน………………..แผ่น
- บริ ษทั จํากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจํากัด
สําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
จํานวน…………………แผ่น
หนังสื อบริ คณห์สนธิ
จํานวน………………….แผ่น
บัญชีรายชื-อกรรมการผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม (ถ้ามี) จํานวน…………………แผ่น
บัญชีผถู ้ ือหุ ้นรายใหญ่
จํานวน…………………แผ่น

-24 อื-น ๆ (ถ้ามี)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที-ขา้ พเจ้ายืน- พร้อมซองใบเสนอราคาในการสอบราคา
จ้างครั5งนี5 ถูกต้องและเป็ นความจริ งทุกประการ

ลงชื-อ………………………………………………….ผูเ้ สนอราคา
(………………………………………………..)

เอกสารแนบท้ ายเอกสารสอบราคาจ้ าง เลขที

/12'3

บัญชีเอกสารส่ วนที 2

1. หนังสื อมอบอํานาจซึ- งปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมายในกรณี ที-ผเู ้ สนอราคามอบอํานาจให้บุคคลอื-น
ลงนามในใบเสนอราคาแทน
จํานวน……………….……แผ่น
2. หลักประกันซอง
จํานวน…………………….แผ่น
3. สําเนาหนังสื อรับรองผลงานก่อสร้าง (ถ้ามี)
จํานวน………………….…แผ่น
4. บัญชีรายการก่อสร้าง (หรื อใบแจ้งปริ มาณงาน) ซึ- งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรงงาน
ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั5งกําไรไว้ดว้ ย
จํานวน…………………….แผ่น
5. อื-น ๆ (ถ้ามี)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที-ขา้ พเจ้ายืน- พร้อมซองใบเสนอราคาในการสอบราคา
จ้างครั5งนี5 ถูกต้องและเป็ นความจริ งทุกประการ

ลงชื-อ……………………………………………………ผูเ้ สนอราคา
(…………………………………………………….)

