ประกาศสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 2
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างกาแพงรั้วพร้อมคูระบายน้า
ณ สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางอาเภอฉวาง
สำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรทำสวนยำงจังหวัดนครศรีธรรมรำช เขต 2 มีควำมประสงค์
จะสอบรำคำจ้ำงก่อสร้ำงกำแพงรั้วพร้อมคูระบำยน้ำ ณ สำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรทำสวนยำง
อำเภอฉวำง เลขที่ 260 ถนน ฉวำง – จันดี ตำบล ไสหร้ำ อำเภอ ฉวำง จังหวัดนครศรีธรรมรำช
(ตำมแบบแปลน รำยละเอียดประกอบแบบ และรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะที่ต้องกำรแนบ)
รำคำกลำงของงำนก่อสร้ำงในกำรสอบรำคำครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 326,000.- บำท (สำม
แสนสองหมื่นหกพันบำทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอรำคำจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็น (นิติบุคคล) ผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนที่สอบรำคำจ้ำงดังกล่ำว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนของทำงรำชกำรและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐบำล
ของผู้เสนอรำคำได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่นที่เข้ำเสนอรำคำให้แก่สำนักงำน
กองทุนสงเครำะห์กำรทำสวนยำง ณ วันประกำศสอบรำคำ หรือไม่เป็นผู้กระทำกำรอันเป็นกำร
ขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม ในกำรสอบรำคำจ้ำงครั้งนี้
5. ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำ ต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับ
รำยจ่ำย หรือแสดงบัญชีรำยรับ และรำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระสำคัญ
6. ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำ ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลำงที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
7. คู่สัญญำต้องรับจ่ำยเงินผ่ำนธนำคำร เว้นแต่กำรรับจ่ำยเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่ำไม่เกินสำม
หมื่นบำทคู่สัญญำอำจรับจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้

-28. (ผู้เสนอรำคำต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงำนก่อสร้ำงประเภทเดียวกันกับงำนที่สอบรำคำ
จ้ำงในวงเงินไม่น้อยกว่ำ 163,000.-บำท
และเป็นผลงำนที่เป็นคู่สัญญำโดยตรงกับส่วนรำชกำร
หน่วยงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนอื่นซึ่งมีกฎหมำยบัญญัติ
ให้มีฐำนะเป็นรำชกำรบริหำรส่วนท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนเอกชนที่สำนักงำนเชื่อถือ)
กำหนดดูสถำนที่ก่อสร้ำงในวันที่
2 มีนำคม 2558 ระหว่ำงเวลำ 09.00 น.
ถึง 16.00 น. ณ สำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรทำสวนยำงอำเภอฉวำง กำหนดรับฟังคำชี้แจง
รำยละเอียดเพิ่มเติมในวันที่
- เวลำ.......-..............น. เป็นต้นไป
กำหนดยื่นซองสอบรำคำ ในวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 16 มีนำคม
2558 ระหว่ำง เวลำ 09.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. ในวันทำกำร ณ สำนักงำนกองทุน
สงเครำะห์กำรทำสวนยำงจังหวัดนครศรีธรรมรำช เขต 2
และกำหนดเปิดซองใบเสนอรำคำ
ในวันที่ 17 มีนำคม 2558 ตั้งแต่เวลำ 10.00 น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสำรสอบรำคำ ในรำคำชุดละ - บำท ได้ที่ แผนกธุรกำรและพัสดุ
สำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรทำสวนยำงจังหวัดนครศรีธรรมรำช เขต 2 ระหว่ำง วันที่ 27
กุมภำพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 16 มีนำคม 2558
หรือสอบถำมทำงโทรศัพท์หมำยเลข
0 7541 1043 ในวันและเวลำรำชกำร

ประกำศ ณ วันที่ 27 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2558

(นำยพูลสุข อุเทนพันธ์)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรทำสวนยำง
จังหวัดนครศรีธรรมรำช เขต 2

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ ส 005/2558
จ้างก่อสร้างกาแพงรั้วพร้อมคูระบายน้า ณ สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางอาเภอ
ฉวาง ตามประกาศสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัด นครศรีธรรมราช เขต 2
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

สำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรทำสวนยำง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ “สำนักงำน” มีควำมประสงค์
จะสอบรำคำจ้ำงก่อสร้ำง กาแพงรั้วพร้อมคูระบายน้า ณ สำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรทำสวน
ยำงอ ำเภอฉวำง เลขที่ 260 ถนนฉวำง – จั น ดี ต ำบลไสหร้ ำ อ ำเภอฉวำง จั ง หวั ด
นครศรีธรรมรำช โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

1. เอกสำรแนบท้ำยเอกสำรสอบรำคำ
1.1 แบบรูปรำยกำรละเอียด ( แบบแปลนพร้อมรำยกำรประกอบแบบ รำยละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพำะของสิ่งก่อสร้ำงที่ต้องกำร)
1.2 แบบใบเสนอรำคำ บัญชีแสดงรำยกำรปริมำณวัสดุและรำคำค่ำก่อสร้ำง
1.3 แบบสัญญำจ้ำง
1.4 แบบหนังสือค้ำประกันสัญญำ
1.5 สูตรกำรปรับรำคำ
1.6 บทนิยำม
(1) ผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) กำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม
1.7 แบบบัญชีเอกสำร
(1) บัญชีเอกสำรส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสำรส่วนที่ 2
1.8 ………………ฯลฯ…………………
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2. คุณสมบัติของผู้เสนอรำคำ
2.1 ผู้เสนอรำคำต้องเป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนที่สอบรำคำจ้ำง
2.2 ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนของทำงรำชกำร และ
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของกำรสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงำนตำม
ข้อบังคับของสำนักงำน
2.3 ผู้ เสนอรำคำต้องไม่เป็น ผู้มีผ ลประโยชน์ร่ว มกันกั บผู้เสนอรำคำรำยอื่น ณ วั น
ประกำศสอบรำคำ หรือไม่เป็นผู้กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรมตำมข้อ
1.6
2.4 ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศำลไทย เว้นแต่รัฐบำลของผู้เสนอรำคำได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
2.5 ผู้เสนอรำคำต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงำนก่อสร้ำงประเภทเดียวกันกับงำนที่
สอบรำคำจ้ำงในวงเงินไม่น้อยกว่ำ 163,000.- บำท และเป็นผลงำนที่เป็นคู่สัญญำโดยตรงกับส่วน
รำชกำรหน่ ว ยงำนตำมกฎหมำยว่ ำ ด้ว ยระเบีย บบริห ำรรำชกำรส่ ว นท้ อ งถิ่ น หน่ว ยงำนอื่น ซึ่ ง มี
กฎหมำยบัญญั ติให้มี ฐำนะเป็นรำชกำรบริห ำรส่ว นท้องถิ่น รัฐวิส ำหกิจ หรือ หน่วยงำนเอกชนที่
สำนักงำนเชื่อถือ

3. หลักฐำนกำรเสนอรำคำ
ผู้เสนอรำคำจะต้องเสนอเอกสำรหลักฐำนยื่นมำพร้อมกับซองใบเสนอรำคำ โดยแยกไว้
นอกซองใบเสนอรำคำเป็น 2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่ำงน้อยต้องมีเอกสำรดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้เสนอรำคำเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนำหนังสือรับรองกำร
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร ผู้มีอำนำจควบคุม พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหำชนจำกัด ให้ยื่นสำเนำหนังสือรับรองกำรจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้มีอำนำจควบคุมและบัญชี
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง

- 3 (2) ในกรณีผู้เสนอรำคำเป็นบุคคลธรรมดำหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้นั้น สำเนำข้อตกลงที่แสดงถึงกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วน (ถ้ำมี) สำเนำ
บัตรประจำตัวประชำชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนำถูกต้อง
(3) ในกรณีผู้เสนอรำคำเป็นผู้เสนอรำคำร่วมกันในฐำนะเป็นผู้ร่วมค้ำ ให้ยื่นสำเนำ
สัญญำของกำรเข้ำร่วมค้ำ สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้ร่วมค้ำ และในกรณีที่ผู้เข้ำร่วมค้ำฝ่ำย
ใดเป็นบุคคลธรรมดำที่มิใช่สัญชำติไทย ก็ให้ยื่นสำเนำหนังสือเดินทำง หรือผู้ร่วมค้ำฝ่ำยใดเป็ นนิติ
บุคคล ให้ยื่นเอกสำรตำมที่ระบุไว้ใน (1)
(4) (ระบุเอกสำรอื่นตำมที่สำนักงำนเห็นสมควรกำหนด เช่น หนังสือแสดงหลักฐำน
ทำงกำรเงิน สำเนำใบทะเบียนพำณิชย์ สำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม เป็นต้น)
(5) บัญชีเอกสำรส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตำมแบบในข้อ 1.7(1)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่ำงน้อยต้องมีเอกสำรดังต่อไปนี้
(1) หนังสือมอบอำนำจซึ่งปิดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำย ในกรณีที่ผู้เสนอรำคำมอบ
อำนำจให้บุคคลอื่นลงนำมในใบเสนอรำคำแทน
(2) สำเนำหนังสือรับรองผลงำนก่อสร้ำงพร้อมทั้งรับรองสำเนำถูกต้อง (ให้ใช้ในกรณี
มีกำรกำหนดผลงำนตำมข้อ 2.6 เท่ำนั้น)
(3) บัญชีเอกสำรส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตำมแบบในข้อ 1.7(2)
3.3 ซองใบเสนอรำคำและบัญชีแสดงรำยกำรปริมำณวัสดุและค่ำแรงงำน

4. กำรเสนอรำคำ
4.1 ผู้เสนอรำคำต้องยื่นเสนอรำคำตำมแบบที่กำหนดไว้ในเอกสำรสอบรำคำนี้ โดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น โดยแยกเสนอราคาเป็น 2 รายการ คือ รายการก่อ สร้างกาแพงรั้ว และ
รายการก่อสร้างคูระบายน้า แต่สานักงานจะพิจารณาราคารวมทั้ง 2 รายการ และจะต้องกรอก
ข้อควำมให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลำยมือชื่อของผู้เสนอรำคำให้ชัดเจน จำนวนเงิ นที่เสนอจะต้องระบุ
ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีกำรขูดลบหรือแก้ไข หำกมีกำรขูดลบ ตกเติม แก้ไข
เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลำยมือชื่อผู้เสนอรำคำพร้อมประทับตรำ (ถ้ำมี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง
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4.2 ผู้เสนอรำคำจะต้องกรอกปริมำณวัสดุและรำคำในบัญชีรำยกำรก่อสร้ำงให้ครบถ้วน
ในกำรเสนอรำคำให้เสนอเป็นเงินบำท และเสนอรำคำเพียงรำคำเดียว โดยเสนอรำคำ
รวม ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ำยใบเสนอรำคำให้ถูกต้อง ทั้งนี้ รำคำรวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลข
และตัวหนังสือ ถ้ำตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนั งสือเป็นสำคัญ โดยคิดรำคำรวมทั้งสิ้น
ซึ่งรวมค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่มและภำษีอำกรอื่น และค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้แล้ว
รำคำที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนรำคำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน นับแต่วันเปิดซองใบ
เสนอรำคำ โดยภำยในกำหนดยืนรำคำผู้เสนอรำคำต้องรับผิดชอบรำคำที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอน
กำรเสนอรำคำมิได้
4.3 ผู้เสนอรำคำจะต้องเสนอกำหนดเวลำดำเนินกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จไม่เกิน 80 วัน
นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ
4.4 ก่อนยื่นซองสอบรำคำ ผู้เสนอรำคำควรตรวจดูร่ำงสัญญำ แบบรูปและรำยละเอียด
ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้ำใจเอกสำรสอบรำคำทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบรำคำตำมเงื่อนไขใน
เอกสำรสอบรำคำ
4.5 ผู้เสนอรำคำจะต้องยื่นซองใบเสนอรำคำที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย
จ่ำหน้ำซองถึง
ประธำนคณะกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำ โดยระบุไว้ที่หน้ำซองว่ำ “ใบเสนอรำคำตำมเอกสำรสอบ
รำคำจ้ำ ง เลขที่ ส 005/2558”
ยื่ นต่อ เจ้ำ หน้ำ ที่ ผู้มีห น้ำ ที่รั บซองสอบรำคำ ในวัน ที่ 27
กุมภำพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 16 มีนำคม 2558 ระหว่ำงเวลำ 09.00 น. ถึง 16.00 น. ณ
สำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรทำสวนยำงจังหวัดนครศรีธรรมรำช เขต 2
เมื่อพ้นกำหนดเวลำยื่นซองสอบรำคำแล้ว
จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำจะดำเนินกำรตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอรำคำแต่ละรำยว่ำ เป็น
ผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่น ตำมข้อ 1.6 (1) ณ วันประกำศสอบรำคำ
หรือไม่ และประกำศรำยชื่อผู้เสนอรำคำที่มีสิทธิได้รับกำรคัดเลือกก่อนกำรเปิดซองใบเสนอรำคำ
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เสนอรำคำว่ำ มีผู้เสนอรำคำกระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำ งเป็นธรรมตำมข้อ
1.6(2) และคณะกรรมกำรฯ เชื่อว่ำมีกำรกระทำอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขั นรำคำอย่ำงเป็นธรรม
คณะกรรมกำรฯ จะตัดรำยชื่อผู้เสนอรำคำรำยนั้นออกจำกกำรเป็นผู้เสนอรำคำ และประกำศรำยชื่อผู้
เสนอรำคำที่มีสิทธิได้รับกำรคัดเลือก
และสำนักงำนจะพิจำรณำลงโทษผู้เสนอรำคำดังกล่ำว
เป็นผู้ทิ้งงำน เว้นแต่คณะกรรมกำรฯ จะวินิจฉัยได้ว่ำ ผู้เสนอรำคำรำยนั้นเป็นผู้ที่ให้ควำมร่วมมือเป็น
ประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของสำนักงำน และมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีกำรกระทำดังกล่ำว
ผู้เสนอรำคำที่ถูกตัดรำยชื่อออกจำกกำรเป็นผู้เสนอรำคำ เพรำะเหตุเป็นผู้เสนอรำคำที่
มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่น ณ วันประกำศสอบรำคำ หรือเป็นผู้เสนอรำคำที่กระทำ
กำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำ งเป็นธรรม อำจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่ำ วต่อส ำนักงำน
ภำยใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจำกคณะกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำ กำรวินิจฉัยอุทธรณ์ของ
สำนักงำนให้ถือเป็นที่สุด
คณะกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำจะเปิดซองใบเสนอรำคำของผู้เสนอรำคำที่มีสิทธิ
ได้รับกำรคัดเลือกดังกล่ำวข้ำงต้น ณ ห้องประชุมสำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรทำสวนยำงจังหวัด
นครศรีธรรมรำช เขต 2 ในวันที่ 17 มีนำคม 2558 ตั้งแต่เวลำ 10.00 น เป็นต้นไป
กำรยื่นอุทธรณ์ตำมวรรค 5 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีกำรขยำยระยะเวลำกำรเปิดซอง
ใบเสนอรำคำ เว้นแต่สำนักงำนพิจำรณำเห็นว่ำกำรขยำยระยะเวลำดังกล่ำวจะเป็นประโยชน์แก่
สำนักงำนอย่ำงยิ่ง และในกรณีที่สำนักงำนพิจำรณำเห็นด้วยกับคำคัดค้ำนของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่ำ
กำรยกเลิกกำรเปิดซองใบเสนอรำคำที่ได้ดำเนินกำรไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่สำนักงำนอย่ำงยิ่ง ให้
สำนักงำนมีอำนำจยกเลิกกำรเปิดซองใบเสนอรำคำดังกล่ำวได้

5. หลักเกณฑ์และสิทธิในกำรพิจำรณำรำคำ
5.1 ในกำรสอบรำคำครั้งนี้ สำนักงำนจะพิจำรณำตัดสินด้วย รำคำรวม
5.2 หำกผู้เสนอรำคำรำยใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตำมข้อ 2. หรือยื่นหลักฐำนกำรเสนอ
รำคำไม่ ถู ก ต้ อ งหรื อ ไม่ ค รบถ้ ว นตำมข้ อ 3. หรื อ ยื่ น ซองสอบรำคำไม่ ถู ก ต้ อ งตำมข้ อ 4. แล้ ว
คณะกรรมกำรเปิ ด ซองสอบรำคำจะไม่ รั บ พิ จ ำรณำรำคำของผู้ เ สนอรำคำรำยนั้ น เว้ น แต่ เ ป็ น
ข้อผิดพลำดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจำกเงื่อนไขของเอกสำรสอบรำคำในส่วนที่มิใช่
สำระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพำะในกรณีที่พิจำรณำเห็นว่ำจะเป็นประโยชน์ต่อสำนักงำนเท่ำนั้น
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ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรำกฏชื่อผู้เสนอรำคำรำยนั้นในบัญชีผู้รับเอกสำรสอบรำคำ หรือในหลักฐำน
กำรรับเอกสำรสอบรำคำของสำนักงำน
(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดำ) หรือลงลำยมือชื่อผู้เสนอรำคำอย่ำงหนึ่ง
อย่ำงใด หรือทั้งหมดในใบเสนอรำคำ
(3) เสนอรำยละเอียดแตกต่ำงไปจำกเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสำรสอบรำคำ ที่เป็น
สำระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดควำมได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอรำคำรำยอื่น
(4) รำคำที่เสนอมีกำรขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอรำคำมิได้ล ง
ลำยมือชื่อพร้อมประทับตรำ (ถ้ำมี) กำกับไว้
5.4 ในกำรตัดสินกำรสอบรำคำหรือในกำรทำสัญญำ คณะกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำ
หรือสำนักงำนมีสิทธิให้ผู้เสนอรำคำชี้แจงข้อเท็จจริง สภำพ ฐำนะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้เสนอรำคำได้ สำนักงำนมีสิทธิที่จ ะไม่รับรำคำหรือไม่ทำสัญญำ หำกหลักฐำนดังกล่ำ วไม่มีควำม
เหมำะสมหรือไม่ถูกต้อง
5.5 สำนักงำนทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับรำคำต่ำสุด หรือรำคำหนึ่งรำคำใด หรือรำคำที่
เสนอทั้งหมดก็ได้ และอำจพิจำรณำเลือกจ้ำงในจำนวน หรือขนำด หรือเฉพำะรำยกำรหนึ่งรำยกำรใด
หรืออำจจะยกเลิกกำรสอบรำคำโดยไม่พิจ ำรณำจัดจ้ ำ งเลยก็ได้ สุ ดแต่จ ะพิจ ำรณำ ทั้ งนี้ เพื่ อ
ประโยชน์ของสำนักงำนเป็นสำคัญ และให้ถือว่ำกำรตัดสินของสำนักงำนเป็นเด็ดขำด ผู้เสนอรำคำจะ
เรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ มิได้ รวมทั้งสำนักงำนจะพิจำรณำยกเลิกกำรสอบรำคำและลงโทษผู้เสนอ
รำคำเป็นผู้ทิ้งงำน ไม่ว่ำจะเป็นผู้เสนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกหรือไม่ก็ตำม หำกมีเหตุที่เชื่อได้ว่ำกำร
เสนอรำคำกระทำกำรโดยไม่สุจริต เช่น กำรเสนอรำคำอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุค คลธรรมดำหรือนิติ
บุคคลอื่นมำเสนอรำคำแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้เสนอรำคำต่ำสุดเสนอรำคำต่ำจนคำดหมำยได้ว่ำ ไม่อำจดำเนินงำนตำม
สัญญำได้ คณะกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำหรือส ำนักงำนจะให้ผู้เสนอรำคำนั้นชี้แจงและแสดง
หลักฐำนที่ทำให้เชื่อได้ว่ำผู้เสนอรำคำสำมำรถดำเนินงำนตำมสอบรำคำจ้ำงให้เสร็จสมบูรณ์ หำกคำ
ชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ สำนักงำนมีสิทธิที่จะไม่รับรำคำของผู้เสนอรำคำรำยนั้น
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สิทธิได้รับกำรคัดเลือกตำมที่ได้ประกำศรำยชื่อไว้ ตำมข้อ 4.5 เป็นผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์
ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่น ณ วันประกำศสอบรำคำ หรือเป็นผู้เสนอรำคำที่กระทำกำรอันเป็นกำร
ขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม ตำมข้อ 1.6 สำนักงำนมีอำนำจที่จะตัดรำยชื่อผู้เสนอรำคำที่
มีสิทธิได้รับกำรคัดเลือกดังกล่ำวออกจำกประกำศรำยชื่อ ตำมข้อ 4.5 และสำนักงำนจะพิจำรณำ
ลงโทษผู้เสนอรำคำรำยนั้นเป็นผู้ทิ้งงำน
ในกรณีนี้หำกสำนักงำนพิจำรณำเห็นว่ำ กำรยกเลิกกำรเปิดซองใบเสนอรำคำที่ได้
ดำเนินกำรไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่สำนักงำนอย่ำงยิ่ง
สำนักงำนมีอำนำจยกเลิกกำรเปิดซองใบ
เสนอรำคำดังกล่ำวได้

6. กำรทำสัญญำจ้ำง
ผู้ชนะกำรสอบรำคำจะต้องทำสัญญำจ้ำงตำมแบบสัญญำดังระบุในข้อ 1.3 กับสำนักงำน
ภำยใน 7 วันนับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวำงหลักประกันสัญญำเป็นจำนวนเงินเท่ำกับร้อย
ละ ห้ำ ( 5% ) ของรำคำค่ำจ้ำงที่สอบรำคำได้ ให้สำนักงำนยึดถือไว้ในขณะทำสัญญำ โดยใช้
หลักประกันอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้
6.1 เงินสด
6.2 เช็คที่ธนำคำรสั่งจ่ำยให้แก่สำนักงำน โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญำหรือก่อนหน้ำ
นั้นไม่เกิน 3 วันทำกำรของทำงรำชกำร
6.3 หนังสือค้ำประกันของธนำคำรภำยในประเทศ ตำมแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุ
ในข้อ 1.4
6.4 หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัท
เงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
ที่ได้รับอนุญำตให้ประกอบกิจกำรเงินทุนเพื่อกำรพำณิชย์
และประกอบธุรกิจค้ำประกันตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ส่วนรำชกำร
ต่ำง ๆ ทรำบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตำมแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.4
6.5 พันธบัตรรัฐบำลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภำยใน 15 วัน นับถัดจำกวันที่ผู้ชนะกำรสอบ
รำคำ(ผู้รับจ้ำง) พ้นจำกข้อผูกพันตำมสัญญำจ้ำงแล้ว
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7. ค่ำจ้ำงและกำรจ่ำยเงิน
สำนักงำนจะจ่ำยเงินค่ำจ้ำง โดยแบ่งออกเป็น - งวด ดังนี้
งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินในอัตรำร้อยละ - ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน
...............................................................................................................................................................
งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงินในอัตรำร้อยละ - ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน
..............................................................................................................................................................
งวดสุดท้ำย เป็นจำนวนเงินทั้งหมดของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำนแล้วเสร็จ
พร้อมจัดเก็บกวำดทำควำมสะอำดเรียบร้อย และผ่ำนกำรตรวจรับของคณะกรรมกำรแล้ว

8. อัตรำค่ำปรับ
ค่ำปรับตำมแบบสัญญำจ้ำง ข้อ 15. จะกำหนดในอัตรำร้อยละ 0.10 ของค่ำจ้ำงตำม
สัญญำต่อวัน

9. กำรรับประกันควำมชำรุดบกพร่อง
ผู้ชนะกำรสอบรำคำซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทำสัญญำจ้ำง ตำมแบบดังระบุในข้อ
1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันควำมชำรุดบกพร่องของงำนจ้ำงที่เกิดขึ้นภำยในระยะเวลำไม่
น้อยกว่ำ 1 ปี นับถัดจำกวันที่สำนักงำนได้รับมอบงำน โดยผู้รับจ้ำงต้องรีบจัดกำรซ่อมแซมแก้ไข
ให้ใช้กำรได้ดีดังเดิม ภำยใน 7 วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งควำมชำรุดบกพร่อง

10. ข้อสงวนสิทธิในกำรเสนอรำคำและอื่นๆ
10.1 กำรลงนำมในสัญญำหรือข้อตกลงจะกระทำได้ ต่อเมื่อสำนักงำนฯ ได้รับ
แจ้งผลกำรพิจำรณำ พ.ร.บ. งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี 2558 มีผลใช้บังคับแล้วเท่ำนั้น

-910.2 เมื่อสำนักงำนได้คัดเลือกผู้เสนอรำคำรำยใดให้เป็นผู้รับจ้ำง และได้ตกลงจ้ำง
ตำมสอบรำคำจ้ำงแล้ว
ถ้ำผู้รับจ้ำงจะต้องสัง่ หรือนำสิ่งของมำเพื่องำนจ้ำงดังกล่ำวเข้ำมำจำก
ต่ำงประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ำมำโดยทำงเรือในเส้นทำงที่มีเรือไทยเดินอยู่
และสำมำรถ
ให้บริกำรรับขนได้ตำมที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมประกำศกำหนด
ผู้เสนอรำคำซึ่งเป็นผู้
รับจ้ำงจะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี ดังนี้
(1)
แจ้งกำรสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศต่อสำนักงำน
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี ภำยใน 7 วันนับถัดจำกวันที่ผู้รับจ้ำงสั่งหรือซื้อของจำก
ต่ำงประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
ได้
(2) จัดกำรให้สิ่งของดังกล่ำวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทยจำกต่ำงประเทศมำยังประเทศไทย
เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรพำณิชยนำวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญำตเช่นนั้น
ก่อนบรรทุกของลงเรืออื่นหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมประกำศยกเว้นให้บรรทุก
โดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตำม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยกำรส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี
10.3 ผู้เสนอรำคำซึ่งสำนักงำนได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญำหรือข้อตกลง ภำยใน
เวลำที่สำนักงำนกำหนดดังระบุไว้ในข้อ 6. สำนักงำนมีสิทธิที่จะเรียกร้องค่ำเสียหำยอันเกิดจำกกำร
กระทำในครั้งนี้ (ถ้ำมี) รวมทั้งจะพิจำรณำให้เป็นผู้ทิ้งงำนตำมข้อบังคับของสำนักงำน
10.4 สำนักงำนสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญำให้
เป็นไปตำมควำมเห็นของสำนักงำนอัยกำรสูงสุด (ถ้ำมี)
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11. กำรปรับรำคำงำนก่อสร้ำง
กำรปรับรำคำค่ำงำนก่อสร้ำงตำมสูตรกำรปรับรำคำดังระบุในข้อ 1.5 จะนำมำใช้ใน
กรณีที่ค่ำงำนก่อสร้ำงลดลงหรือเพิ่มขึ้นจำกค่ำ งำนเดิมตำมสัญญำ เมื่อดัชนีรำคำซึ่งจัดทำขึ้นโดย
กระทรวงพำณิชย์มีกำรเปลี่ยนแปลงขึ้นหรือลดลงจำกเดิมขณะเมื่อวันเปิดซองสอบรำคำ โดย
11.1 กำรขอเพิ่มค่ำงำนก่อสร้ำงตำมสูตรกำรปรับรำคำดังระบุในข้อ 1.5 นี้ ให้ผู้รับ
จ้ำงทำหนังสือเรียกร้องกับผู้ว่ำจ้ำงภำยใน 90 วัน นับแต่วันที่ผู้รับจ้ำงได้ส่งมอบงำนงวดสุดท้ำย หำก
พ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้ำงไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่ำงำนก่อสร้ำงจำกผู้ว่ำจ้ำงได้อีกต่อไปและ
กรณีที่ผู้ว่ำจ้ำงจะต้องเรียกเงินคืนจำกผู้รับจ้ำงที่เป็นคู่สัญญำ ผู้รับจ้ำงต้องรีบมำติดต่อและยินยอมให้ผู้
ว่ำจ้ำงหักค่ำงำนของงวดต่อไป หรือหักเงินจำกหลักประกันสัญญำแล้วแต่กรณี โดยผู้ว่ำจ้ำงจะแจ้งเป็น
ลำยลักษณ์อักษรให้ทรำบ
11.2 กำรพิจำรณำคำนวณเงินลดลงหรือเพิ่มขึ้น และกำรจ่ำยเงินเพิ่มหรือเรียกเงิน
คืนจำกผู้รับจ้ำงตำมสูตรกำรปรับรำคำนี้ ต้องได้รับกำรตรวจสอบและเห็นชอบจำกสำนักงบประมำณ
และให้ถือว่ำกำรพิจำรณำวินิจฉัยของสำนักงบประมำณเป็นที่สิ้นสุด
สูตรกำรปรับรำคำ (สูตรค่ำ K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตำมที่
กำหนดไว้ในสัญญำ หรือภำยในระยะเวลำที่สำนักงำนได้ขยำยออกไป โดยจะใช้สูตรของทำงรำชกำร
ที่ได้ระบุในข้อ 1.5

12. มำตรฐำนฝีมือช่ำง
เมื่อสำนักงำนได้คัดเลือกผู้เสนอรำคำรำยใดให้เป็นผู้รับจ้ำงและได้ตกลงจ้ำงก่อสร้ำง
ตำมประกำศนี้แล้ว ผู้เสนอรำคำจะต้องตกลงว่ำ ในกำรปฏิบัติงำนก่อสร้ำ งดังกล่ำ ว ผู้เสนอรำคำ
จะต้องมีและใช้ผู้ผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือช่ำงจำกกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ
ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่ำจำกสถำบันกำรศึกษำที่ ก.พ. รับรองให้เข้ำรับรำชกำรได้ ใน
อัตรำไม่ต่ำกว่ำร้อยละ - ของแต่ละสำขำช่ำง แต่จะต้องมีช่ำงจำนวนอย่ำงน้อย 1 คน ในแต่ละสำขำ
ช่ำง ดังต่อไปนี้
12.1 ช่ำงก่อสร้ำง
12.2
………………….. ฯลฯ …………………
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13. กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบ
ในระหว่ำงระยะเวลำกำรก่อสร้ำงผู้รับจ้ำงพึงปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่กฎหมำยและ
ระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

สำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรทำสวนยำง
27 กุมภำพันธ์ 2558

สูตรกำรปรับรำคำ
งำนก่อสร้ำงตำมประกำศสอบรำคำนี้ใช้กับสัญญำแบบปรับรำคำได้ โดยให้ปฏิบัติตำม
เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงำนก่อสร้ำง สูตรและวิธีกำรคำนวณ ตำมที่ทำงรำชกำรกำหนด

.

บทนิยาม
“ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมำยควำมว่ำ บุคคลธรรมดำหรือนิติ
บุคคลที่เข้ำเสนอรำคำขำยในกำรสอบรำคำจ้ำงของสำนักงำน
เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่ำโดยทำงตรง
หรือทำงอ้อมในกิจกำรของบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้ำเสนอรำคำขำยในกำรสอบรำคำจ้ำง
ของสำนักงำนในครำวเดียวกัน
กำรมีส่วนได้เสียไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมของบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคล
ดังกล่ำวข้ำงต้น ได้แก่กำรที่บุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลดังกล่ำวมีควำมสัมพันธ์กันในลักษณะ
ดังต่อไปนี้
(1) มีควำมสัมพันธ์กันในเชิงบริหำร โดยผู้จัดกำร หุ้นส่วนผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัด
กำร ผู้บริหำร หรือผู้มีอำนำจในกำรดำเนินงำนในกิจกำรของบุคคลธรรมดำหรือของนิติบุคคลรำย
หนึ่งมีอำนำจหรือสำมำรถใช้อำนำจในกำรบริหำรจัดกำรกิจกำรของบุคคลธรรมดำหรือของนิติบุคคล
อีกรำยหนึ่งหรือหลำยรำย ที่เสนอรำคำให้แก่สำนักงำนในกำรสอบรำคำจ้ำงครั้งนี้
(2) มีควำมสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ หรือผู้เป็น
หุ้นส่วนไม่จำกัดควำมรับผิดในห้ำงหุ้นส่วนจำกัด
หรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัท
มหำชนจำกัด เป็นหุ้นส่วนในห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือห้ำงหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ใน
บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหำชนจำกัด อีกรำยหนึ่งหรือหลำยรำยที่เสนอรำคำให้แก่สำนักงำนในกำร
สอบรำคำจ้ำงครั้งนี้
คำว่ำ “ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่” ให้หมำยควำมว่ำ ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่ำร้อยละยี่สิบห้ำ
ในกิจกำรนั้น หรือในอัตรำอื่นตำมที่คณะกรรมกำรว่ำด้วยกำรพัสดุเห็นสมควรประกำศกำหนดสำหรับ
กิจกำรบำงประเภทหรือบำงขนำด
(3) มีควำมสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่ำง (1) และ (2) โดยผู้จัดกำร หุ้นส่วน
ผู้จัดกำร กรรมกำรผูจ้ ัดกำร ผู้บริหำร หรือผู้มีอำนำจในกำรดำเนินงำนในกิจกำรของบุคคลธรรมดำ
หรือของนิติบุคคลรำยหนึ่ง เป็นหุ้นส่วนในห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือห้ำงหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหำชนจำกัด
อีกรำยหนึ่งหรือหลำยรำยที่เข้ำเสนอรำคำให้แก่
สำนักงำนในกำรสอบรำคำจ้ำงครั้งนี้ หรือในนัยกลับกัน

-2กำรดำรงตำแหน่ง กำรเป็นหุ้นส่วน หรือเข้ำถือหุ้นดังกล่ำวข้ำงต้นของคู่สมรส หรือ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ให้ถือว่ำเป็นกำรดำรงตำแหน่งกำรเป็น
หุ้นส่วน หรือกำรถือหุ้นของบุคคลดังกล่ำว
ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดกำร หุ้นส่วนผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร
ผู้บริหำร ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อำนำจในกำรบริหำรที่แท้จริง หรือเป็น
หุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้ำงหุ้นส่วน หรือบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหำชนจำกัด แล้วแต่กรณี
และห้ำงหุ้นส่วน หรือบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหำชนจำกัดที่เกี่ยวข้อง ได้เสนอรำคำให้แก่สำนักงำนใน
กำรสอบรำคำจ้ำงครำวเดียวกัน ให้ถือว่ำผู้เสนอรำคำหรือผู้เสนองำนนั้นมีควำมสัมพันธ์กันตำม (1)
(2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี

“การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม” หมำยควำมว่ำ กำรที่ผู้เสนอรำคำ
รำยหนึ่งหรือหลำยรำยกระทำกำรอย่ำงใดๆ อันเป็นกำรขัดขวำงหรือเป็นอุปสรรคหรือไม่เปิดโอกำสให้
มีกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรมในกำรเสนอรำคำต่อสำนักงำน ไม่ว่ำจะกระทำโดยกำรสมยอมกัน
หรือโดยกำรให้ ขอให้หรือรับว่ำจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
หรือใช้กำลังประทุษร้ำย หรือข่มขู่ว่ำจะใช้กำลังประทุษร้ำย หรือแสดงเอกสำรอันเป็นเท็จ หรือกระทำ
กำรใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหำประโยชน์ในระหว่ำงผู้เสนอรำคำด้ วยกัน หรือ
เพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอรำคำรำยหนึ่งรำยใดเป็นผู้มีสิทธิทำสัญญำกับสำนักงำน หรือเพื่อหลีกเลี่ยง
กำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม หรือเพื่อให้เกิดควำมได้เปรียบสำนักงำน โดยมิใช่เป็นไปในทำง
ประกอบธุรกิจปกติ

บัญชีเอกสำรส่วนที่ 1
1. ในกรณีผู้เสนอรำคำเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือห้ำงหุ้นส่วนจำกัด
สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล จำนวน…………….แผ่น
บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร และผู้มีอำนำจควบคุม (ถ้ำมี) จำนวน ……..แผ่น
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหำชนจำกัด
สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล จำนวน ……………แผ่น
หนังสือบริคณห์สนธิ จำนวน ………….แผ่น
บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร และผู้มีอำนำจควบคุม (ถ้ำมี) จำนวน….…..แผ่น
บัญชีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ จำนวน …………แผ่น
2. ในกรณีผู้เสนอรำคำไม่เป็นนิติบุคคล
(ก) บุคคลธรรมดำ
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้นั้น จำนวน…………….แผ่น
(ข) คณะบุคคล
สำเนำข้อตกลงที่แสดงถึงกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วน จำนวน ……………แผ่น
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้เป็นหุ้นส่วน จำนวน…………….แผ่น
3. ในกรณีผู้เสนอรำคำเป็นผู้เสนอรำคำร่วมกันในฐำนะเป็นผู้ร่วมค้ำ
สำเนำสัญญำของกำรเข้ำร่วมค้ำ
จำนวน ……………แผ่น
(ก) ในกรณีผู้ร่วมค้ำเป็นบุคคลธรรมดำ
- บุคคลสัญชำติไทย
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน จำนวน…………….แผ่น
- บุคคลที่มิใช่สัญชำติไทย
สำเนำหนังสือเดินทำง
จำนวน…………….แผ่น

-2(ข) ในกรณีผู้ร่วมค้ำเป็นนิติบุคคล
- ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือห้ำงหุ้นส่วนจำกัด
สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล จำนวน ……………แผ่น
บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร และผู้มีอำนำจควบคุม (ถ้ำมี) จำนวน………….แผ่น
- บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหำชนจำกัด
สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล จำนวน ……………แผ่น
หนังสือบริคณห์สนธิ จำนวน……………แผ่น
บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้มีอำนำจควบคุม (ถ้ำมี) จำนวน………….แผ่น
บัญชีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ จำนวน…………..แผ่น
4. อื่น ๆ (ถ้ำมี)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ เอกสำรหลักฐำนที่ข้ำพเจ้ำยื่นพร้อมซองใบเสนอรำคำในกำรสอบ
รำคำจ้ำงถูกต้องและเป็นควำมจริงทุกประกำร

ลงชื่อ …………………………….. ผู้เสนอรำคำ
(..…………………….……)

บัญชีเอกสำรส่วนที่ 2
1. หนังสือมอบอำนำจซึ่งปิดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำยในกรณีที่ผู้เสนอรำคำมอบอำนำจให้
บุคคลอื่นลงนำมในใบเสนอรำคำแทน จำนวน. ………….แผ่น
2. สำเนำหนังสือรับรองผลงำนก่อสร้ำง (ถ้ำมี) จำนวน …………แผ่น
3. แบบแสดงกำรลงทะเบียนข้อมูลผู้ค้ำกับภำครัฐในระบบ e-GP จำนวน ................ แผ่น
4. อื่น ๆ (ถ้ำมี)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ เอกสำรหลักฐำนที่ข้ำพเจ้ำยื่นพร้อมซองใบเสนอรำคำในกำรสอบ
รำคำจ้ำงถูกต้องและเป็นควำมจริงทุกประกำร

ลงชื่อ …………..………………………….. ผู้เสนอรำคำ
(……………………….……)

