เอกสาร หลักเกณฑ์ ข้อกำหนดเงื่อนไข แนบท้าย หนังสือเชิญชวนเข้ายื่นข้อเสนอ
หนังสือที่ 1/2564 ลงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโนนโจด สายบ้านโนนโจด - บ้านลาด
โดยวิธีคัดเลือก
..............................................................
1. รายละเอียดหรือรายการพัสดุที่ต้องการจัดจ้าง
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโนนโจด สายบ้านโนนโจด - บ้านลาด ปริมาณ
งาน กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 600 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม. ไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.ท่าวัด กำหนด
2. วงเงินจัดจ้างในครั้งนี้
วงเงินงบประมาณ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด มีมติเห็นชอบให้ จ่ายขาดเงินสะสม
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นเงินจำนวน 1,676,000.-บาท (- หนึ่งล้านหก
แสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน -)
3. ราคากลางงานก่อสร้างกำหนดไว้เป็น
คณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้าง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ที่ 737/2564
ได้กำหนดราคากลาง งานก่อสร้าง เป็นเงินจำนวน 1,658,000 .-บาท (-หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นแปดพัน
บาทถ้วน-)
4. คุณสมบัติของผูย้ ื่นข้อเสนอ
4.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
4.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
กำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ใน ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
4.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่ อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
4.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
4.7 เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงาน และ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว
4.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ ณ วันได้รับหนังสือ
เชิญชวนหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการจ้างโดยวิธีคัดเลือกครั้งนี้
4.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
/4.10 ผู้เสนอราคา.........

-24.1๐ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมี ผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคา
จ้าง ของทางราชการ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 838,000 บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วน
ราชการ หน่วยงานของรัฐ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่ น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมาย
บัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าวัด เชื่อถือ ซึ่งผลงานดังกล่าวของผู้รับจ้าง ต้องเป็นผลงานในสัญญาเดียวเท่านั้น และเป็นสัญญาที่ผู้รับจ้าง
ได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งมีการส่งมอบงาน ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว.
๔.๑๑ ผู้เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า”ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑. กรณีงานก่อสร้างที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท ขึ้น ไป หรือกรณี
กิจ การร่ว มค้ า ที ่ มีส ิ ทธิ เ ป็ น ผู ้ย ื่ น ข้ อ เสนอต่ อหน่ว ยงานของรั ฐ ในสาขางานก่ อสร้ างที่ ข ึ้ นทะเบี ยน ไว้ กั บ
กรมบัญชีกลางตามที่คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการกำหนด หมายความว่า “กิจการที่
มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะดำเนินการร่วมกันเป็นทางการค้า หรือหากำไร
ระหว่างบริษัทกับบริษัท บริษัทกับห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกับห้างหุ้นส่วน นิติบุคคล หรือ
ระหว่างบริษัทและ/หรือห้างหุ้นส่ว นนิติบุคคลกับนิติบุคคลอื่น หรือนิติบุคคลที่ตั้งขึ้น ตามกฎหมายของ
ต่างประเทศ โดยข้อตกลงนั้นอาจกำหนดให้มีผู้เข้าร่วมค้าหลักก็ได้”
๒. กิจการร่วมค้าที่มีสิทธิในการเข้ายื่นข้อเสนอ
๒.๑ การกำหนดสัดส่วนในการเข้าร่วมค้าของคู่สัญญา กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วม
ค้า รายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วน หน้าที่ และความรับผิดชอบใน
ปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญา ของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่า ผู้เข้าร่วมค้ารายอื่น ทุกราย
๒.๒ งานซื้อหรือจ้าง และงานก่อสร้าง กรณีที่ข้อตกลงๆ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดราย
หนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียว เป็นผลงานของกิจการ
ร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้า
ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญซวน
๒.๓ การยื่นข้อเสนอของกิจการร่วมค้า
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่ง เป็นผู้ยื่น
ข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้
กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือซื่อในหนังสือมอบอำนาจให้
ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่ง เป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า
ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์)
๕. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบ
เสนอราคาเป็น 2 ส่วนคือ
/5.1 ส่วนที่ 1

-3๕.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคลบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบี ยนนิติ
บุคคลหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อม
รับรองสำเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่ว มค้าให้ยื่นสำเนาสั ญญา
ของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้าและในกรณี ที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทยก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทางหรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่
ระบุไว้ใน (1)
(3) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ (ถ้ามี)
(3.1) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์
(3.2) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับ ซองใบเสนอราคา (แนบไว้นอกซอง )
๕.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคา มอบอำนาจให้
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน หรือเข้ายื่นข้อเสนอแทน
(2) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง ( ตามข้อ 4.10 )
(3) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
(๔) เอกสารการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ และเอกสารการจัดทำแผนการใช้
เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไทย (ตามสิ่งที่ส่างมาด้วย ๕,๖ ข้างต้น)
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา (แนบไว้นอกซอง )
๖. การเสนอราคา
๖.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอ จะต้องกรอกรายละเอียด การเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบ สิ่งที่ส่งมาด้วย
(๔) ให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อและประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี)
ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเดียว โดยเสนอราคารวม ซึ่งได้คิดรวม
ทั้งสิ้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนด ยืนราคาไม่น้อยกว่า.....90..... วัน นับแต่วันที่ คณะกรรมการฯ
เปิดซองในเสนอราคา โดยภายกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเองได้เสนอไว้ และ
จะถอนการเสนอราคามิได้
๖.๒ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอได้ตรวจสอบ แบบรูปรายการก่อสร้าง หรือรายละเอียดต่างๆ ให้
ถี่ถ้วน และเข้าใจในเอกสารหรือเงื่อนไขทั้งหมดเสียก่อน ที่จะตกลงยื่นข้อเสนอ ตามเงื่อนไขหรือข้อกำหนด
ท้ายหนังสือเชิญชวน
๖.๓ ในการยื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปิดผนึกซองเอกสาร จ่าหน้าถึง “ประธานคณะกรรมการ
จัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก” ให้นำยื่นโดยตรงต่อองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ในวันที่ 14 เดือน ตุลาคม
พ.ศ. 2564 ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.3๐ น. ณ. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด
/โดยให้เจ้าหน้าที่....

-4โดยให้เจ้าหน้าที่ (เจ้าหน้าที่พัสดุ) บันทึกลงรับโดยไม่เปิดซอง พร้อมระบุวันเวลาที่รับซองและให้
ออกใบรับซองแก่ผู้ยื่นไว้ เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งให้ส่งมอบเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่รับไว้ ต่อคณะกรรมการ
จัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ดำเนินการต่อไป
เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด หรือ คณะกรรมการฯ จะ
ไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอราคา โดยเด็ดขาด
และคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธ ีคัดเลือก จะทำการเปิดซองข้อเสนอราคา ในวัน ที่ 15
ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด
๖.๔ คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละ
ราย ว่าเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอ
ราคารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธี
คัดเลือก จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ หากปรากฏ
ต่อ คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใด
กระทำการอันขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตั ดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ออกจาก
การเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้ง
งาน เว้นแต่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการ
กระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด
๖.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย หนังสือเชิญชวนฉบับนี้.
(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวง
ไว้ด้วยแล้ว
(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอ จะต้องยื่นข้อเสนอ ตามวัน เวลาที่กำหนดไว้ (ตามข้อ ๖.๓) ข้างต้น
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคา ที่เสนอแล้วไม่ได้
๖.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดทำ แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ และแผนการ ใช้เหล็กที่ผลิต
ภายในประเทศ โดยให้ยื่นแผนภายใน .......15....... วันทำการ นับถัดจากวันทำสัญญาจ้างก่อสร้าง
๗. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง
ผู้รับจ้างหรือผู้ยื่นข้อเสนอต้องดำเนินการก่อสร้างหรือส่งมองภายใน ......90......วัน นับถัดจากวันลง
นามในสัญญาจ้างก่อสร้าง๘. การทำสัญญาจ้าง
8.1 ก่อนลงนามในสัญญา ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกหรือชนะการยื่นข้อเสนอ จัดทำใบแจ้งปริมาณงาน
และราคา และบัญชีรายการก่อสร้าง (BOQ) ที่มีราคารวมสุทธิ ตรงกับราคาในใบเสนอราคาที่เสนอราคาไว้นั้น
ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ หรือ ยื่นต่อองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ก่อนลงนามในสัญญา หรือยื่นวันลงนามในสัญญา
จ้างก่อสร้าง ก็ได้ และให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญาจ้าง ก่อสร้าง
8.2 ผู้ชนะหรือได้รับการคัดเลือก จะต้องทำสัญญาจ้างกับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ภายใน
7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสั ญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคา
ค่าจ้างที่คัดเลือกได้ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปนี้
/8.2.1 เงินสด
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๘.2.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ ทำ
สัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทำการ
๘.2.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ
๘.2.4 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือบริษัทเงิ นทุนหรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ตาม
แบบหนังสือค้ำประกัน
๘.2.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลั ก ประกั น นี้ จ ะคืน ให้ โ ดยไม่ ม ีด อกเบี ้ ยภายใน 15 วั น นั บ ถัด จากวั นที ่ผ ู้ ช นะการ
(ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
๙. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับให้คิดในอัตราร้อยละ 0.10 บาทต่อวันของราคาค่าจ้าง
10. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
ผู้ชนะการคัดเลือกซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือหรือสัญญาจ้างแล้วแต่กรณีจะต้องรับประกัน ความ
ชำรุดบกพร่องของสิ่งของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายใน ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าวัด ได้รับมอบงาน โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน 15 วัน นับถัด
จากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง
11. เกณฑ์การคัดเลือกและพิจารณา
11.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอโดยวิธีคัดเลือกครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด
จะพิจารณาตัดสินโดย ใช้เกณฑ์ราคาต่ำสุด
๑๑.๒ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๕ หรื อยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๖ แล้ว คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธี
คัดเลือก จะไม่รับพิจารณาผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นเว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใด เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วนหรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญชวน ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ และ
ความแตกต่าง นั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาด
เล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ ผู้ยื่นข้อเสนอ รายนั้น.
11.๓ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด สงวนสิทธิ์ไม่รับข้อเสนอ หรือพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่น
ข้อเสนอโดย ไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้.
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ในบัญชีรายชื่อผู้ได้รับหนังสือเชิญชวนขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าวัด
(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคา ในแบบใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญชวน
ที่เป็นสาระสำคัญหรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบ แก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
/11.4 .ในการตัดสิน.........

-611.๔ ในการตัดสินการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธี
คัดเลือก หรือองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ องค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าวัด มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท ำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่
เหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง.
11.๕ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด
หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการ
ใด หรืออาจจะยกเลิกการจัดซื้อด้วยวิธีการคัดเลือก โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณาทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด เป็นเด็ดขาด
ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด จะ
พิจารณายกเลิกการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือก หรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่ เชื่อถือได้ว่ายื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอ
เอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมาย ได้ว่าไม่อาจ ดำเนินงานตาม
เอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญชวน คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก หรือ องค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าวัด จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลั กฐานที่ทำให้เชื่อได้ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตาม
เอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญชวนให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าวัด มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใด ๆ จากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด
11.๖ ก่อนลงนามในสัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อาจยกเลิกการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก
หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ ชนะการเสนอราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือก มี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือ
สมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการ
เสนอราคา
12. ค่าจ้างและการจ่ายเงินค่าจ้าง (สัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด จะจ่ายค่าจ้าง ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆและ
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นจำนวน 1 งวด
ดังนี้
เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 100 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโนนโจด สายบ้านโนนโจด - บ้านลาด ปริมาณ
งาน กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 600 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม. ไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.ท่าวัด กำหนด
ซึ่งคณะกรรมตรวจรับพัสดุ ได้ทำการตรวจรับงานไว้ครบถ้วนถูกแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน .....3.... วันทำการ
๑3. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและข้อกำหนดอื่นๆ
13.1 เงิน ค่าจ้างสำหรับ งานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเบิกจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อได้รับหนังสือเรียกทำสัญญาโครงการ
ดังกล่าวจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัดแล้วเท่านั้น
/13.2 ผู้ยื่นข้อเสนอ......

-7๑๓.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอ หรือคู่สัญญาต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุ หรืออุปกรณ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้าง
เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยนกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง
ทั้งหมดตามสัญญา และต้องใช้เหล็ก ที่ผลิตภายในประเทศไม่กว่าร้อยละ 90 ของปริมาณที่ต้องใช้ทั้งหมด
ตามสัญญา
13.๓ เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตก
ลงจ้าง ตามการคัดเลือกแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือ นำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ
และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรื อในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน 7 วัน
นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จัดการให้สิ่ งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้น แต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่
เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ ไ ม่ ป ฏิ บ ั ติ ต าม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้ องรั บผิ ด ตามกฎหมายว่า ด้ ว ย
กรมส่งเสริมการพาณิชยนาวี
13.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลง
จ้างเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ใน ข้อ 8 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อาจพิจารณา
เรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
13.๕ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบ
สัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
13.๖ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารการคัดเลือก มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้อง
ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุดและผู้ยื่นข้อเสนอ
ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม
๑๓.๗ เนื่องจากโครงการก่อสร้างดังกล่าว เป็นงานทางสาธารณะ กำหนดให้ผู้ควบคุมงานงาน
ก่อสร้างของผู้รับจ้าง จะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตาม กฎกระทรวง กำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตาม พ.ร.บ.วิศวกร พ.ศ. 2542 ด้วย
13.๘ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีดังต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้
ยื่นขอเสนอจะเรียกร้อยค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ไม่ได้
(1) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับ
จัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจ้างครั้งนี้ต่อไป
(2) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับ การคัดเลื อ กมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือ
สมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่ น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการ
เสนอราคา

-8(3) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่า
วัด หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
(4) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตาม
ความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑4. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ปรับค่า K)
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคา จะนำมาใช้ในกรณีที่ ค่างานก่อสร้างลดลงหรือ
เพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐ มนตรี
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนั งสือสำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา
หรือภายในระยะเวลาที่เทศบาลได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการ
๑5. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้าง
ก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้อง
มีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. หรือ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับ
ราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ - ของแต่ละ สาขาช่างแต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย 1 คนในแต่ละ
สาขาช่าง ดังต่อไปนี้
- ช่างก่อสร้าง หรือ ช่างโยธา จำนวน ๑ คน
๑6. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด

******ผูล้ งนามกำกับ (1) หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ในกรณีเจ้าหน้าที่ เป็นผู้ยกร่างหลักเกณฑ์ ข้างต้น
(๒) ประธานคณะกรรมการ ฯ กรณีคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผูย้ กร่างหลักเกณฑ์ ข้างต้น

แบบใบเสนอราคา จ้างก่อสร้าง โดยวิธีคัดเลือก
เรียน

ประธานคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก

1. ข้าพเจ้า................................................................................................สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่
เลขที่..................ถนน.............................ตำบล/แขวง..........................................อำเภอ/เขต................................
จังหวัด.....................................โทรศัพท์......................................โดย....................................................................
ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารการคัดเลือกและเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) ตามหนังสือ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ที.่ ............../............................ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข
นั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐ
2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน...............................................................................................
............................................................................................................................. ............................................
ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารการคัดเลือก ตามราคาดังที่ได้ระบุไว้ในบั ญชี
รายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณและราคา เป็นเงินทั้งสิ้น..........................................................................บาท
(........................................................................................ ) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ
และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว.
3. ข้าพเจ้าจะยืนคำเสนอราคานี้เป็นระยะเวลา................วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ และ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว
หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ร้องขอ
4. ข้ า พเจ้ า รั บ รองว่ า จะส่ ง มอบงาน ตามเงื ่ อ นไขที ่ เ อกสารการคั ด เลื อ กกำหนดไว้
โดยดำเนินการให้งานแล้วเสร็จ ภายใน................วัน นับถัดจาก วันลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง
5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะ หรือได้รับการ การคัดเลือก ข้าพเจ้า
รับรองที่จะ
5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างก่อสร้าง แนบท้ายเอกสารหนังสือเชิญ หรือตามที่
สำนักงานอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว กับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ภายใน............... วัน นับถัด
จากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา.
5.2 มอบหลั ก ประกั น การปฏิ บ ั ต ิ ต ามสั ญ ญา ตามที ่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นข้ อ 8 ของเอกสาร
หลักเกณฑ์ ข้อกำหนดเงื่อนไข แนบท้าย หนังสือเชิญชวนเข้ายื่นข้อเสนอโครงการก่อสร้าง................................
.................................................................................................... โดยวิธีคัดเลือก ให้แก่องค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าวัด ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ................ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบ
เสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน
หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายอมให้ คณะกรรมการ
จัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก และ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด มีสิทธิจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นเป็นผู้ชนะการ
คัดเลือกได้ หรือ เทศบาลเมืองเมืองพล อาจดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีอื่น ก็ได้

-26. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้
หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ ายื่น
ข้อเสนอครั้งนี้
๗. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้
โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่าองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือ
ตกหล่นนั้น
๘. ใบเสนอราคานี้ ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้
ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ
ที่ได้ยื่นยื่นข้อเสนอในคราวเดียวกัน
เสนอมา ณ วันที่......................เดือน.............................พ.ศ. ...........................

ลงชื่อ.................................................................
(...............................................................)
ตำแหน่ง..........................................................
(ประทับตรา นิติบุคคล/ ถ้ามี)

แบบบัญชีรายการเอกสาร
บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 ๑. ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
 (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล...........................................จำนวน................แผ่น
- บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ.......................................................................จำนวน................แผ่น
- ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี).............................................................................จำนวน................แผ่น
 (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล...........................................จำนวน................แผ่น
- สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ ........................................................................จำนวน................แผ่น
- บัญชี รายชื่อกรรมการผู้จัดการ...................................................................จำนวน................แผ่น
- บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี).......................................................................จำนวน...............แผ่น
 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ .....................................................................จำนวน................แผ่น
- ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี).............................................................................จำนวน................แผ่น
 มีผู้มีอำนาจ ..............................................................................จำนวน................แผ่น
 ๒. ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอไม่เป็นนิติบุคคล
 (ก) บุคคลธรรมดา
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น.....................................................จำนวน................แผ่น
 (ข) คณะบุคคล
- สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน..............................................จำนวน................แผ่น
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน.......................................จำนวน................แผ่น
 ๓. ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานเป็นผู้ร่วมค้า
- สำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า
 (ก) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา
- บุคคลสัญชาติไทย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน........................จำนวน................แผ่น
- บุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย สำเนาหนังสือเดินทาง .........................จำนวน................แผ่น
 (ข) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล
ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล...............................จำนวน................แผ่น
- บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ...........................................................จำนวน................แผ่น
- ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)
 ไม่มีผู้มีอำนาจควบคุม

 มีผู้มีอำนาจควบคุม................................................................จำนวน................แผ่น
-๒บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล...............................จำนวน................แผ่น
- สำเนาหนังสือบริคณห์สน...............................................................จำนวน................แผ่น
- บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ........................................................จำนวน................แผ่น
- บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่.................................จำนวน................แผ่น
- ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)
 ไม่มีผู้มีอำนาจควบคุม
 มีผู้มีอำนาจควบคุม...............................จำนวน................แผ่น

บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
เอกสารอืน่ ๆ (ถ้ามี)
......................................................................................................จำนวน................แผ่น
......................................................................................................จำนวน.................แผ่น
......................................................................................................จำนวน.................แผ่น
..............................................................................................................จำนวน..............แผ่น
..............................................................................................................จำนวน..............แผ่น
..............................................................................................................จำนวน..............แผ่น
..............................................................................................................จำนวน..............แผ่น
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมการเสนอราคาโดยวิธีคัดเลือก
ครั้งนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ..........................................................ผู้ยื่นข้อเสนอ
(.........................................................)

