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   เอกสาร สอบราคาจ้าง เลขท่ี ๒/๒๕๖๐ 

    สอบราคาจ้างจ้างก่อสร้างห้องน้้าอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลบางไทร 
      ตามประกาศ โรงพยาบาลบางไทร 
         ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ 
               ............................. 

 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดย  โรงพยาบาลบางไทร ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "กรม" มีความประสงค์จะ        

สอบราคาจ้างจ้างก่อสร้างห้องน้้าอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลบางไทร ณ โรงพยาบาลบางไทร ต.บางไทร อ.บางไทร 
จ.พระนครศรีอยุธยา  โดยมีข้อแนะน้าและข้อก้าหนด ดังต่อไปนี้  

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร สอบราคา 
      ๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด 
      ๑.๒ แบบใบเสนอราคา 
      ๑.๓ แบบสัญญาจ้าง 
      ๑.๔ แบบหนังสือค้้าประกัน 
               (๑) หลักประกันสัญญา 
               (๒) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า 
               (๓) หลักประกันผลงาน 
      ๑.๕ สูตรการปรับราคา 
      ๑.๖ บทนิยาม 
               (๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
               (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
      ๑.๗     แบบบัญชีเอกสาร 
               (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
               (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
      ๑.๘  รายละเอียดการค้านวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ. (Bill of Quantities) (รายละเอียด

การค้านวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นการเปิดเผยเพ่ือให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้รู้ข้อมูลได้เท่าเทียมกันและเพ่ือให้
ประชาชนเข้าตรวจดูได้)  

  
  ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
 ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ สอบราคาจ้าง 
 ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อ

แล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  
 ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา 

หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖  
 ๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่

รัฐบาล ของผู้เสนอราคาได้มีค้าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น  
 ๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรม 
 ๒.๖ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้าง ประเภทเดียวกันกับงานที่ สอบราคาจ้าง ใน

วงเงินไม่น้อยกว่า ๔๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหาร
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ 

   ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
            ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลักฐานยืน่มาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบ

เสนอราคา เป็น ๒ ส่วน คือ  
 
 
 
 
 



 

  - ๒ - 
 
   ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้  
                     (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                            (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ้านาจควบคุม(ถ้ามี) พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง 
                            (ข) บริษัทจ้ากัดหรือบริษัทมหาชนจ้ากัด ให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ้านาจควบคุม(ถ้ามี)และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง 

                      (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส้าเนา
บัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้นั้น ส้าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส้าเนาบัตรประจ้าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส้าเนาถูกต้อง 

                      (๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส้าเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่
มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส้าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑)  

             (๔) ส้าเนาใบทะเบียนพาณิชย์  
                       (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 

๑.๗ (๑) 
    ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้  
                    (๑) หนังสือมอบอ้านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ้านาจ

ให้บุคคลอื่น ลงนามในใบเสนอราคาแทน 
                    (๒) ส้าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง  พร้อมทั้งรับรองส้าเนาถูกต้อง 
                    (๓) บัญชีรายการก่อสร้าง(หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์

ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งก้าไรไว้ด้วย 
                     (๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๗ 

(๒) 
๔. การเสนอราคา 
             ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก้าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด 

ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จ้านวนเงินที่เสนอ
จะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง
จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก้ากับไว้ด้วยทุกแห่ง  

              ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน ในการ
เสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคา ต่อหน่วย และ
หรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและ
ตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส้าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่า
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 

                      ราคาท่ีเสนอจะตอ้งเสนอก้าหนดยนืราคาไม่น้อยกว่า ๑๕๐วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอ
ราคา โดย ภายในก้าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้  

               ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก้าหนดเวลาด้าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๑๕๐ วัน นับถัด
จากวันลง นามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากกรมให้เริ่มท้างาน  

     ๔.๔ ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ 
ให้ถี่ถ้วนและ เข้าใจเอกสารสอบราคา ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา  

               ๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้างจ้างก่อสร้างห้องน้้าอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลบางไทร โดยระบุไว้ที่หน้าซอง
ว่า "ใบเสนอราคาตามเอกสาร สอบราคา เลขที่๒/๒๕๖๐" ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐  ถึงวันที่    
๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางไทร ต.บาง
ไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 
 



 

  - ๓ - 
 

              เม่ือพ้นก้าหนดเวลายืน่ซองสอบราคา แล้วจะไม่รบัซอง สอบราคาโดยเด็ดขาด 
              คณะกรรมการเปดิซองสอบราคา จะดา้เนนิการตรวจสอบคุณสมบตัขิองผู้เสนอราคาแตล่ะราย

ว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่ 
และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา  

              หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปดิซองสอบราคาก่อนหรอืในขณะทีมี่การเปดิซองใบเสนอราคาวา่ 
มีผู้เสนอราคากระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ 
เชื่อว่ามีการกระท้าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคา
รายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และกรมจะพิจารณา
ลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความ
ร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท้าดังกล่าว  

              ผูเ้สนอราคาท่ีถูกตดัรายชือ่ออกจากการเปน็ผูเ้สนอราคาเพราะเหตุเปน็ผูเ้สนอราคาท่ีมี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท้าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค้าสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด  

     คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือก ดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ โรงพยาบาลบางไทร ต.บางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ใน
วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป  

      การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา 
เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และใน
กรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับค้าคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ี
ได้ด้าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ปลัดกระทรวงมีอ้านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาดังกล่าวได้ 

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
        ๕.๑ ในการ สอบราคา ครั้งนี้ กรมจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม 
        ๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง

หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการฯจะไม่รับพิจารณาราคา
ของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือท่ีผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสาร
สอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส้าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกรมเท่านั้น  

 ๕.๓ กรมสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้  
                (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสาร สอบราคา หรือในหลักฐานการรับ

เอกสารสอบราคา ของกรม 
                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือท้ังหมดในใบ

เสนอราคา 
                (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก้าหนดในเอกสารสอบราคา ที่เป็นสาระส้าคัญ 

หรือมีผลท้าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ

พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก้ากับไว้ 
        ๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการท้าสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือกรม มี

สิทธิ์ให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ กรมมีสิทธิที่จะ
ไม่รับราคา หรือไม่ท้าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง  
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         ๕.๕ กรมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่้าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอทั้งหมดก็ได้ 
และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ้านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ สอบราคา
โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส้าคัญ และให้ถือว่าการ
ตัดสิน ของกรมเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งกรมจะพิจารณายกเลิกการสอบ
ราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อ
ได้ว่าการเสนอราคากระท้าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติ
บุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น  

       ในกรณีท่ีผูเ้สนอราคาต่า้สดุ เสนอราคาต่า้จนคาดหมายไดว้่าไม่อาจด้าเนินงานตามสัญญาได ้
คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา หรือกรมจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท้าให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอ
ราคาสามารถด้าเนินงานตาม สอบราคาจ้าง ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค้าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กรมมีสิทธิที่จะไม่รับราคา
ของผู้เสนอราคารายนั้น  

 ๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกตามท่ีได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๕ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น 
ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตาม
ข้อ ๑.๖ กรมมีอ้านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อตามข้อ 
๔.๕ และกรมจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 

                  ในกรณีนีห้ากปลดักระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลกิการเปดิซองใบเสนอราคาท่ีได้
ด้าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งปลัดกระทรวงมีอ้านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ดังกล่าวได้ 

๖. การท้าสัญญาจ้าง 
      ผูช้นะการสอบราคาจะตอ้งท้าสัญญาจ้างตามแบบสญัญาดังระบใุนข้อ ๑.๓ กับกรมภายใน ๗ วัน นับ

ถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ้านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ สอบ
ราคา ได้ ให้กรมยึดถือไว้ในขณะท้าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้  

       ๖.๑ เงินสด 
       ๖.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท้าสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันท้าการ 
       ๖.๓ หนังสือค้้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) 
       ๖.๔ หนังสือค้้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัท

เงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้้าประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบ
หนังสือค้้าประกัน ดังระบุในข้อ ๑ .๔ (๑) 

       ๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                 หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบีย้ ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา 

(ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
     กรมจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๓ งวด ดังนี้ 
       งวดที ่๑ เป็นจ้านวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
                  (๑) ถมดิน ปรับบริเวณก่อสร้าง รื้อถอนสิ่งก่อสร้าง (ถ้ามี) 
                  (๒) ท้างานเสาเข็ม (ถ้ามี) 
                  (๓) ก่อสร้างฐานราก 
                  (๔) หล่อเสาตอม่อ 
                  (๕) หล่อคาน  พ้ืน 
                  (๖) หล่อเสารับหลังคา ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๐ วัน 
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       งวดที ่๒ เป็นจ้านวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
(๑) หล่อคาน กันสาดหลังคา 
(๒)  ติดตั้งโครงหลังคา 
(๓)  มุงหลังคา 
(๔)  ก่ออิฐผนัง 
(๕)  ติดตั้งวงกบประตู – หน้าต่าง 
(๖)  เดินท่อประปา  ท่อน้้าทิ้ง 
(๗)  เดินสายไฟฟ้า 
(๘)  ฉาบปูน 
(๙)  ติดตั้งฝ้าเพดาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๐ วัน 

         งวดสุดท้าย เปน็จา้นวนเงินในอัตราร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ทั้งหมดให้ 
แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งท้าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 

๘. อัตราค่าปรับ 
       ค่าปรบัตามแบบสญัญาจา้งข้อ ๑๗ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 
๙. การรับประกันความช้ารุดบกพร่อง 
        ผูช้นะการสอบราคา ซ่ึงไดท้้าข้อตกลงเปน็หนงัสอื หรอืท้าสัญญาจ้างตามแบบดังระบใุนข้อ ๑.๓ 

แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช้ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจาก
วันที่กรมได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่
ได้รับแจ้งความช้ารุดบกพร่อง 

๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
       ๑๐.๑ เงินค่าจ้างส้าหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจากรายได้ของหน่วยงาน 
                  การลงนามในสัญญาจะกระท้าไดต้อ่เม่ือกรมไดร้ับอนมัุติเงนิค่าก่อสร้างจาก รายไดข้อง

หน่วยงาน แล้วเท่านั้น 
                   ราคากลางของงานก่อสร้างในการ สอบราคา ครัง้นีเ้ป็นเงินทัง้สิ้น ๙๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท   

(เก้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
      ๑๐.๒ เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตาม สอบราคาจ้าง แล้ว 

ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน้าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องน้าเข้ามาโดยทาง
เรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ก้าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้  

        (๑) แจ้งการสั่งหรือน้าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับ
ถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

                  (๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย 
ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

                   (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

      ๑๐.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งกรมได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท้าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการก้าหนด
ดังระบุไว้ ในข้อ ๖ กรมอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ 
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        เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคาเลขที ่    ๒/๒๕๖๐ 

 เรื่อง  บทนิยาม 
ลงวันที่   ๒๐  เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

------------------ 
 

  “ ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอ
ราคาขายในการสอบราคาซ้ือของจังหวัด เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนที่เข้าเสนอราคาขายในการสอบราคาซื้อของจังหวัดในคราวเดียวกัน  
  การมีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ดังกล่าว ข้างต้น  
ได้แก่การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้  
  (๑) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร 
หรือผู้มีอ้านาจในการด้าเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง มีอ้านาจหรือสามารถใช้
อ้านาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เสนอราคาให้แก่
จังหวัดในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ 
  (๒) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จ้ากัด
ความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ้ากัด หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ้ากัดหรือบริษัทมหาชนจ้ากัด เป็นหุ้นส่วนในห้าง
หุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ้ากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ้ากัดหรือบริษัทมหาชนจ้ากัด อีกรายหนึ่ง
หรือหลายรายที่เสนอราคาให้แก่จังหวัด ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ 
     ค้าว่า  “ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ”  ให้หมายความว่า  ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าใน
กิจการนั้น หรือในอัตราอ่ืนตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศก้าหนด  ส้าหรับกิจการบาง
ประเภท   หรือบางขนาด 
  (๓) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (๑) และ (๒) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ้านาจในการด้าเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง
เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจ้ากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ้ากัด หรือ บริษัทมหาชน
จ้ากัด อีกรายหนึ่ง หรือหลายราย  ที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ หรือในนัยกลับกัน  
      การด้ารงต้าแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส   หรือ บุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  ให้ถือว่าเป็นการด้ารงต้าแหน่งการเป็นหุ้นส่วน หรือการถือหุ้นของ
บุคคลดังกล่าว   

               ในกรณีบุคคลใดใช้ชือ่บคุคลอ่ืนเปน็ผูจ้ัดการ หุน้ส่วนผู้จดัการ กรรมการผู้จดัการ  ผู้บริหาร ผู้
เป็นหุ้นส่วน หรือ ผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อ้านาจในการบริหารที่แท้จริง  หรือ เป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริง
ของห้างหุ้นส่วน หรือ บริษัทจ้ากัด หรือ บริษัทมหาชนจ้ากัด แล้วแต่กรณีและห้างหุ้นส่วน หรือ บริษัทจ้ากัด หรือ 
บริษัทมหาชนจ้ากัดท่ีเกี่ยวข้อง  ได้เสนอราคาให้แก่จังหวัดในการสอบราคาซื้อคราวเดียวกัน  ให้ถือว่าผู้เสนอราคา
หรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี 
      “การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม”  หมายความว่าการท่ีผู้เสนอราคารายหนึ่งหรือ
หลายรายกระท้าการอย่างใด ๆ อันเป็นการขัดขวางหรือเป็นอุปสรรค หรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรมในการเสนอราคาต่อจังหวัด  ไม่ว่าจะกระท้าโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให้ ขอให้หรือรับว่าจะให้ เรียก 
รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด หรือใช้ก้าลังประทุษร้าย หรือข่มขู่ว่าจะใช้ก้าลังประทุษร้าย 
หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระท้าการใดโดยทุจริต  ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่าง
ผู้เสนอราคาด้วยกัน หรือเพ่ือให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิท้าสัญญากับจังหวัด หรือเพ่ือ
หลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  หรือเพ่ือให้เกิดความได้เปรียบจังหวัด    โดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบ
ธุรกิจปกติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
 
 ๑. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
 O (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ้ากัด 
  ส้าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  จ้านวน ……………..แผ่น 
  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ                       จ้านวน ……………..แผ่น 
  ผู้มีอ้านาจควบคุม (ถ้ามี)                         จ้านวน ……………..แผ่น 
 O  (ข) บริษัทจ้ากัด หรือบริษัทมหาชนจ้ากัด 
  ส้าเนาหนังสือรับรอง การจดทะเบียนนิติบุคคล  จ้านวน ……………..แผ่น 
  ส้าเนาหนังสือบริคณห์สนธิ                       จ้านวน ……………..แผ่น 
  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ                       จ้านวน ……………..แผ่น 
  บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่                                  จ้านวน ……………..แผ่น 
  ผู้มีอ้านาจควบคุม (ถ้ามี)                         จ้านวน ……………..แผ่น 
 ๒. ในกรณีผู้เสนอราคาไม่เป็นนิติบุคคล 
 O  (ก) บุคคลธรรมดา 
  ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้นั้น             จ้านวน ……………..แผ่น 
 O  (ข) คณะบุคคล 
  ส้าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  จ้านวน ……………..แผ่น 
  ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  จ้านวน ……………..แผ่น 
 ๓. ในกรณีผู้เสนอราคา เป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า 
 ส้าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า                                 จ้านวน ……………..แผ่น 
 O  (ก) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา 
  -บุคคลสัญชาติไทย 
  ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน                       จ้านวน ……………..แผ่น 
  -บุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย 
  ส้าเนาหนังสือเดินทาง                                 จ้านวน ……………..แผ่น 
 O  (ข) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล 
  -ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ้ากัด 
  ส้าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  จ้านวน ……………..แผ่น 
  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ                       จ้านวน ……………..แผ่น 
  ผู้มีอ้านาจควบคุม (ถ้ามี)                         จ้านวน ……………..แผ่น      
                             -บริษัทจ้ากัดหรือบริษัทมหาชนจ้ากัด 
  ส้าเนาหนังสือรับรอง การจดทะเบียนนิติบุคคล  จ้านวน ……………..แผ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

- ๒ - 
 

  ส้าเนาหนังสือบริคณห์สนธิ  จ้านวน ……………..แผ่น 
  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  จ้านวน ……………..แผ่น 
  บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่             จ้านวน ……………..แผ่น 
  ผู้มีอ้านาจควบคุม (ถ้ามี)             จ้านวน……………..แผ่น 
 
 
         ๔. อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
  O ……………………………………………………………………… 
  O ……………………………………………………………………… 
  O ……………………………………………………………………… 
  O ……………………………………………………………………… 
  O ……………………………………………………………………… 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมซองใบเสนอราคาในการ 
สอบราคาจ้าง และเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
 
     ลงชื่อ       ผู้เสนอราคา 

                           (      ) 

 
                                                                   ประทับตรา (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  : ในกรณีที่เอกสารใด ส่วนราชการมิได้เป็นผู้จัดท้าให้ตามมาตรฐานของทางราชการ  ผู้เสนอราคาสามารถ  
               จัดท้า  และรับรองความถูกตอ้งของเอกสารได ้ เช่น  บญัชีรายชื่อหุน้ส่วนผู้จดัการ  บัญชีรายชือ่  
               กรรมการผู้จดัการ  และบญัชีรายชื่อผูถื้อหุน้  เปน็ต้น 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

บัญชีเอกสารส่วนที่  ๒ 
 
 ๑.   แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  จ้านวน ……………แผ่น 
 ๒.   หนังสือมอบอ้านาจ ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ 

     ผู้เสนอราคามอบอ้านาจให้บุคคลอื่น ลงนามในใบเสนอราคาแทน           จ้านวน …………..แผ่น 
 ๓.   อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
  ………………………………………………………………………………. 
  ………………………………………………………………………………. 
  ………………………………………………………………………………. 
  ………………………………………………………………………………. 
  ………………………………………………………………………………. 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐาน ที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมซองใบเสนอราคาในการสอบราคาจ้างถูกต้องและ
เป็นความเป็นจริงทุกประการ 
 
 
 
     ลงชื่อ      ผู้เสนอราคา 
                           (     ) 
                                                  ประทับตรา (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



                                                             แบบใบเสนอราคา 
 
เรียน           

1. ข้าพเจ้า      อยู่บ้านเลขท่ี     
ถนน    ต าบล/แขวง          อ าเภอ/เขต     
จังหวัด      โทร      
โดย      ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารสอบราคา 
โดยตลอดและยอมรับข้อก าหนดและเง่ือนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนด
และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ 
 2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะท างาน          
         ตามข้อก าหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการ
ละเอียดแห่งเอกสารสอบราคา  ตามราคาดังท่ีระบไุวใ้นบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคาแนบท้าย  
ใบเสนอราคานี้เป็นเงินทั้งสิ้น           บาท (             
                                             ) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมจ านวน        บาท  
ตลอดจนภาษีอากรอ่ืน ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
 3. ค าเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา                   วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา และจังหวัดอาจรับค า
เสนอนี้  ณ  เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดไปตามเหตุผลอันควรที่ จังหวัด 
ร้องขอ 
 4. ก าหนดเวลาส่งมอบ  ข้าพเจ้ารับรองที่จะท างานตามสัญญาทันที  หรือทันทีท่ีได้รับแจ้งจาก  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  ว่าให้เริ่มท างานตามสัญญา และจะส่งมอบงานตามเอกสารสอบราคาโดยครบถ้วนถูกต้องภายใน             
             วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
 5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะการสอบราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ  
              5.1 ท าสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารสอบราคา กับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใน   7  วัน 
นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปท าสัญญา 
              5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาให้แก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนาม
ในสัญญาเป็นจ านวนร้อยละ 5 ของราคาตามสัญญา ที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอนี้   เพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตาม
สัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน 
                   หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายินดีชดใช้ค่าเสียค่าหายใด ๆ ที่อาจมี
แก่จังหวัดและจังหวัดมีสิทธิให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้สอบราคาได้ หรือจังหวัดอาจเรียกสอบราคาใหม่ก็ได้ 
                                                                                              
                                                                                                      /6. ข้าพเจ้า… 
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 6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า จังหวัด ไม่มีความผูกพันที่จะรับค าเสนอนี้หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้อง
รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา  
 7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้  โดยละเอียดแล้ว 
และเข้าใจดีว่า จังหวัด ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือตกหล่น 
 8. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัท ใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราว
เดียวกัน 
 
 
             เสนอมา     ณ     วันที ่ เดือน   พ.ศ.                                                        
                                          
                                                    (ลงชื่อ)      
                                                           (     ) 
                                ต าแหน่ง      
                                                                   ประทับตรา (ถ้ามี)   
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