
 
 

 เอกสารประกาศเชิญชวน เลขท่ี 05-1064 
งานจัดจ้างปรับปรุงงานท่อต่างๆ พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานระบบปรับอากาศและระบบสุขาภิบาล

ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕o 
ด้วยวิธีประกาศเชิญชวน 

ตามประกาศ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด 
       ลงวันที ่14 ตุลาคม 2564 

 
 บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด  (ธพส.)  มีความประสงค์จะจัดจ้างปรับปรุงงานท่อต่างๆ  
พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานระบบปรับอากาศและระบบสุขาภิบาลภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘o 
พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕o โดยวิธีประกาศเชิญชวน ตามรายละเอียดและเงื่อนไขในเอกสารที่แนบท้ายนี้ 

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกาศเชิญชวน 
1.1 เอกสารขอบเขตงาน (TOR) 
1.2 แบบใบเสนอราคา 
1.3 บทนิยาม 
 (1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
 (2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
1.4 แบบบัญชีเอกสาร 
 (1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
 (2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 

2.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
2.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
2.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ช ั ่วคราว เนื ่องจากเป็นผู ้ที ่ไม่ผ ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู ้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

2.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 



2.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 

2.7 เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว 
2.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ ธพส. ณ 

วันเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาครั้งนี้ 
2.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล

ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
       ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการนำเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วม
ค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เ ข้าร่วมค้ามาใช้
แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ 

(2) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้า
ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้า
ได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่ง เป็นผู้รับผิดชอบหลัก
ในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้น สามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักราย
เดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้ 

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่”หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  

2.10 ผู ้ย ื ่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื ้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement : e-GP) 

2.11 ผู ้ย ื ่นข ้อเสนอต้องมีผลงานประเภทเด ียวกันกับงานจ้างในวงเง ินไม ่น ้อยกว่า 
4,000,000.00 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม โดยทำงานเสร็จแล้วภายในระยะไม่เกิน 5 ปี (ห้าปี) นับถึง
วันที่ยื่นเอกสาร ทั้งนีจ้ะต้องเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ ธพส. เชื่อถือ 

    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน และปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวทั้งหมดข้างต้น
ทุกประการ และในกรณีท่ีผู้เข้าเสนอราคารายใดปฏิบัติไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขดังกล่าว ขอสงวนสิทธิจะไม่พิจารณาผู้
ยื่นข้อเสนอรายนั้น และจะถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้าเสนอราคา 

3. หลักฐานการเสนอราคา  
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกเป็น 2 ซอง ดังนี้ 

 3.1 เอกสารส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
 (1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
  (ก) หุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 



  (ข) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื ่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื ่อกรรมการผู ้จ ัดการ ผู ้ม ีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผ ู ้ถ ือหุ ้นรายใหญ่   
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
  (2) ในกรณีผู ้ยื ่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื ่นสำเนาบัตร
ประจำตัวประชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
ของผู้ที่เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนา
ถูกต้อง 
  (3) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ค้าร่วม ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้า
ร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมที่มิใช่สัญชาติไทยก็
ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ที่ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน 3.1(1) หรือ 3.1(2) ของผู้ค้า
แล้วแต่กรณี 
  (4) เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
         (ก) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) 
         (ข) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้าม)ี 
         (ค) เอกสารแสดงการลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง 
         (ง) สำเนาหนังสือรับรองผลงานและสำเนาสัญญาจ้าง พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง 
    บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ให้จัดส่งเป็นต้นฉบับ  1 ชุด และสำเนา 1 ชุด ตาม ข้อ 1.4 (1)  
โดยให้แยกชุดละ 1 ซอง รวมทั้งสิ้น 2 ซอง  
 3.2 เอกสารส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
  (1) แคตตาล๊อกหรือรูปแบบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (ถ้ามี) 
  (2) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีผู้เสนอราคามอบอำนาจ ให้บุคคลอ่ืน
ลงนามในใบเสนอราคาแทน 
  บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ให้จัดส่งเป็นต้นฉบับ  1 ชุด และสำเนา 1 ชุด ตาม ข้อ 1.4 (2)  โดยให้
แยกชุดละ 1 ซอง รวมทั้งสิ้น 2 ซอง 
     3.3 ใบเสนอราคา  
  ให้ยื่นใบเสนอราคาตามรูปแบบที่ ธพส. กำหนด ใส่ซองปิดผนึกให้เรียบร้อยแยกต่างหากจากเอกสาร
ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2  
   4. การเสนอราคา 
 4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารประกาศเชิญชวนนี้ โดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวน
เงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข 
เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง 
 4.2 ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวม  
ตามเงื ่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร   



ถ้าตัวเลขและตัวอักษรไม่ตรงกันให้ถือตัวอักษรเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีอากร
อ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว  
 4.3 ราคาที ่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา   
โดยภายในกำหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
 4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามที่ระบุในหนังสือตกลงจ้างจาก ธพส. ซึ่งเป็นไป 
ตามเอกสารขอบเขตงาน (TOR) 
 4.5 ก่อนยื่นซองข้อเสนอ ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียดพร้อมทั้งเอกสาร
ประกาศเชิญชวนทั้งหมดให้ถี่ถ้วน และเข้าใจเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกาศเชิญชวน 

 4.6 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าถึง “ประธานกรรมการ 
จัดจ้างปรับปรุงงานท่อต่างๆ พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานระบบปรับอากาศและระบบสุขาภิบาลภายใน
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕o ด้วยวิธีประกาศเชิญชวน” โดยระบุไว้หน้าซองว่า
“ใบเสนอราคาตามเอกสารประกาศเชิญชวน เลขที่ 05-1064” ยื่นต่อคณะกรรมการจัดจ้างปรับปรุงงานท่อต่างๆ 
พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานระบบปรับอากาศและระบบสุขาภิบาลภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา 
๕ ธันวาคม ๒๕๕o ด้วยวิธีประกาศเชิญชวน ณ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด อาคารธนพิพัฒน์ ศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ ่งสองห้อง เขตหลักสี ่ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 29 ตุลาคม 2564  
เวลา 8.30 – 16.30 น.  
เม่ือพ้นกำหนดเวลายื่นซองข้อเสนอแล้วจะไม่รับซองราคาโดยเด็ดขาด 

คณะกรรมการจัดจ้างฯ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอ
ราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ 1.3(1) ณ วันประกาศเชิญชวนหรือไม่ และประกาศ
รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 

หากปรากฏต่อคณะกรรมการจัดจ้างฯ หรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่า มีผู้เสนอราคากระทำ
อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.4 (2) และคณะกรรมการจัดจ้างฯ เชื่อว่ามีการกระทำอัน
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  คณะกรรมการจัดจ้างฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการ
เป็นผู้เสนอราคาและประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และธพส.จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคา
ดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการจัดจ้างฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็น
ประโยชน์ต่อการพิจารณาของ ธพส. และมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าว 

ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์
ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศเชิญชวน หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวาง 
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อกรรมการผู้จัดการของ ธพส. ภายใน 3 วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งผลการจัดจ้างจากคณะกรรมการจัดจ้างฯ การวินิจฉัยอุทธรณ์ของกรรมการผู้จัดการ ธพส.ให้ถือ 
เป็นที่สุด 

การยื่นอุทธรณ์ผลการเสนอราคาข้างต้น ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอ
ราคาเว้นแต่กรรมการผู้จัดการพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ ธพส. อย่างยิ่ง  
และในกรณีที่กรรมการผู้จัดการพิจารณาเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบ



เสนอที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้กรรมการผู้จัดการมีอำนาจยกเลิกการเปิด
ซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 

5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
5.1 ในการประกาศเชิญชวนครั้งนี้ ธพส. จะพิจารณาตัดสินด้วย เกณฑ์ราคารวมต่ำสุด 
5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง

หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการจัดจ้างฯ จะไม่รับพิจารณา
ราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของ
เอกสารประกาศเชิญชวนในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ ธพส.
เท่านั้น 

5.3 ธพส. สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
 (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นเสนอราคารายนั้น ในการขอรับเอกสารประกาศเชิญชวน 
 (2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด 

หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
 (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื ่อนไขที ่กำหนดในเอกสารประกาศเชิญชวนที ่เป็น

สาระสำคัญหรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
 (4) ราคาที่เสนอมีการขูด ลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ 

พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ 
 5.4 ในการตัดสินการประกาศเชิญชวนหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการจัดจ้างฯ หรือ ธพส.  

มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ ธพส. มีสิทธิที่จะ
ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

5.5 ธพส. ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำ หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และ
อาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกาศเชิญ
ชวนโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณาทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของ ธพส. เป็นสำคัญและให้ถือว่าการ
ตัดสินของ ธพส.เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียใด ๆ มิได้ รวมทั้ง ธพส.จะพิจารณายกเลิกการ
ประกาศเชิญชวนและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม 
หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำไปโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาอันเป็นเท็จหรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา 
หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

ในกรณีที ่ผ ู ้เสนอราคาต่ำสุดเสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว ่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้
คณะกรรมการจัดจ้างฯ หรือ ธพส.จะให้ผู้เสนอราคารายนั้นชี้แจง และแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคา
สามารถดำเนินงานตามประกาศเชิญชวนจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ ธพส. มีสิทธิที่จะไม่
รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 

 5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเสนอราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน  ณ วันประกาศ
เชิญชวน หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.3 ธพส. 



มีอำนาจที่จะตัดรายชื ่อผู ้เสนอราคาที ่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื ่อ  และธพส.  
จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 

 5.7 กรณีเสนอราคาต่ำสุดเท่ากัน 
ในกรณีหากมีผู้เสนอราคาต่ำสุดเท่ากัน ธพส.จะพิจารณาให้ผู้เสนอราคาต่ำสุดเท่ากันเสนอราคา

ใหม่อีกครั้งภายในวัน และเวลาที่กำหนด โดยราคาที่เสนอใหม่จะต้องไม่สูงหรือเท่ากับราคาที่ได้เสนอไปก่อนหน้า
แล้ว  

6. ระยะเวลาในการส่งมอบ 
ตามขอบเขตของงานที่แนบท้าย ฯ  

7. การทำสัญญาจ้าง 
   ผู้ชนะการประกาศเชิญชวนจะต้องทำสัญญาจ้าง กับ ธพส. ภายใน  7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง 
และจะต้องวาง หลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้าง ทีเ่สนอราคาได้ให้ ธพส. ยึดถือไว้
ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
 7.1 เงินสด 
  7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ ธพส.  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญา หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 
วันทำการของทางราชการ  และต้องเป็นเช็คท่ีผู้รับเงินไม่ต้องชำระธรรมเนียมการเรียกเก็บเงิน 
 7.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกัน  
 7.4 หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุน หรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย   
 7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
      หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกาศเชิญ
ชวน (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
  ตามขอบเขตของงานที่แนบท้าย ฯ 

9. อัตราค่าปรับ 
            กรณีผู้รับจ้างทำงานที่ได้รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่ง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้

ว่าจ้างจะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ 10.0 (สิบ) ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น 
หากผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานภายในระยะเวลาดำเนินการตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 8 และผู้ว่า

จ้างยังไม่ได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระเงินค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ 0.1 (ศูนย์จุดหนึ่ง) 
ของมูลค่างานทั้งหมดตามสัญญาต่อวัน นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญางวดสุดท้าย หรือวันที่ ผู้
ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ส่งมอบงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดจาก
การที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าและส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีก 

 



10. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกาศเชิญชวนซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้างแล้วแต่กรณี จะต้อง

รับประกันความชำรุดบกพร่องของงานที่เกิดขึ้น นับถัดจากวันที่ ธพส.ได้รับมอบงาน รายละเอียดตามขอบเขตงานฯ 
11. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ

เงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างสำหรับงานซื ้อหรือจ้างครั ้งนี ้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี
การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ ธพส. ได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณประจำปี แล้วเท่านั้น 

11.1 เมื่อผลการพิจารณาการคัดเลือกเป็นที่สิ ้นสุดแล้ว ผู้ว่าจ้างจะประกาศผลการพิจารณา
คัดเลือกโดยเปิดเผย ณ บอร์ดประกาศข่าวสารของ ธพส. ผู้เสนอราคารายใดที่ไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก
จากผู้ว่าจ้าง หากมีข้อสงสัยในกระบวนการพิจารณาของผู้ว่าจ้าง ขอให้ยื ่นหนังสือถึงประธานคณะกรรมการ 
จัดจ้างฯ เพื่อตรวจสอบและรับฟังคำชี้แจงได้ภายในเวลา 3 วัน นับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก 
หากพ้นกำหนดเวลานี้แล้วผู้ว่าจ้าง จะไม่รับพิจารณา 

11.2 เมื่อ ธพส. ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตามที่ประกาศ
เชิญชวนจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  และของนั้น
ต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย
นาวีดังนี้ 

(1) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผู ้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้
บรรทุกสิ ่งของนั ้น โดยเร ืออื ่นที ่ม ิใช ่เร ือไทยซึ ่งจะต้องได้ร ับอนุญาตเช่นนั ้นก่อนบรรทุกของลงเร ืออ่ืน  
หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

11.3 ผู้เสนอราคาซึ่ง ธพส. ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ ธพส. 
กำหนดดังระบุในข้อ 7 ธพส. อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็น 
ผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

11.4 ธพส. สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม
ความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

11.5 ในระหว่างระยะเวลาการดำเนินการ ผู ้ร ับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที ่กฎหมาย 
และระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด 

11.6 เอกสารแนบท้ายประกาศถือเป็นส่วนหนึ่งของประกาศประกาศเชิญชวนฉบับนี้ 



ใบเสนอราคา 
เรียน  ประธานคณะกรรมการจัดจ้างปรับปรุงงานท่อต่างๆ พร้อมอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับงานระบบปรับอากาศ 
และระบบสุขาภิบาลภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕o ด้วยวิธีประกาศเชิญชวน 

1. ข้าพเจ้า(บริษัท ,ห้าง) .................................................... ........................ ตั้งอยู่เลขที่......................... 
ถนน...............................................ตำบล / แขวง .............................................อำเภอ / เขต......... ..................... 
จังหวัด .................. .........................โทร...................................โดย ............................................................ 
ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆในเอกสารประกาศเชิญชวนจ้างเลขที่ 05-1064 และเอกสารเพิ่มเติม
เลขที.่..........................(ถ้ามี) โดยตลอดและยอมรบัข้อกำหนดและเง่ือนไขนั้นแลว้  รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีกำหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ 
 2. ข้าพเจ้าขอเสนอรับงานจัดจ้างปรับปรุงงานท่อต่างๆ พร้อมอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับงานระบบปรับอากาศ
และระบบสุขาภิบาลภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕o ตามข้อกำหนดเงื่อนไข 
และรายละเอียดแห่งเอกสารประกาศเชิญชวนตามราคาที่ได้ระบุไว้ในบัญชีรายการจัดทำ หรือใบแจ้งปริมาณงาน
และราคาแนบท ้ ายใบเสนอราคาราคาน ี ้ เป ็นเง ินท ั ้ งส ิ ้ น  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .บาท
(……………………………………………………………………………… บาท) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ 
และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
 3. คำเสนอราคานี้จะยืนอยู่เป็นเวลา …............... วัน นับตั้งแต่วันประกาศเชิญชวนและ ธพส. อาจรับคำเสนอนี้ 
ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือ ระยะเวลาที่ได้ยืดไปตามเหตุผลอันสมควรที่ ธพส. ร้องขอ 
 4. กำหนดเวลาส่งมอบ  ข้าพเจ้ารับรองที ่จะเริ ่มทำงานตามสัญญาทันที และจะส่งมอบงานจ้าง  
ตามเอกสารประกาศเชิญชวน หรือวันที่ระบุในหนังสือตกลงจ้างจาก ธพส. เป็นต้นไป 
 5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกาศเชิญชวน  ข้าพเจ้าขอรับรองที่จะ 
 5.1  เข้าเริ่มดำเนินการทันที นับจากวันที่ระบุในหนังสือตกลงจ้างจาก ธพส. 
 5.2  ส่งมอบผลงานต่างๆ ตามกำหนดเวลาที่ระบุในหนังสือตกลงจ้างจาก ธพส. 
  หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้น ข้าพเจ้ายอมให้ ธพส.ดำเนินการประกาศ
เชิญชวนใหม่หรือจ้างจากบุคคลอ่ืนก็ได้ตามแต่จะเห็นสมควร หากการประกาศเชิญชวนครั้งใหม่หรือจ้างจากบุคคล
อื่นทำให้ราคาสูงกว่าราคาที่ข้าพเจ้าเสนอไว้เป็นจำนวนเท่าใด ข้าพเจ้าจะชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นให้ ธพส. ภายใน 30 
วัน นับจากวันที่ ธพส.แจ้งให้ทราบ รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายที่อาจมีแก่ ธพส. และ ธพส.มีสิทธิจะให้ผู้เสนอ
ราคารายอื่นเป็นผู้ประกาศเชิญชวนให้ หรือ ธพส.อาจเรียกประกาศเชิญชวนใหม่ก็ได ้
 6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า ธพส. ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้อง
รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา 

7.  ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที ่ได้ยื ่นพร้อมใบเสนอราคานี ้โดยละเอียด  
และเข้าใจดีว่า ธพส. ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น 

 
 



8.  ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดย  
ไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคา 
ในคราวเดียวกัน 

 
 

    เสนอมา  ณ  วันที่................ เดือน...............................พ.ศ................... 
 

     ลงชื่อ .................................................................... 

              (.............................................................) 

     ตำแหน่ง ........................................................... (ประทับตราถ้าม)ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



นิยาม 
ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน" หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่เข้าเสนอราคาขาย ในการ

ซื้อพัสดุของทางราชการ หรือเข้าเสนอราคา เพื่อรับจ้างทำพัสดุ หรือเข้าเสนองาน เพื่อรับจ้างเป็นที่ปรึกษา หรือรับจ้าง
ออกแบบและควบคุมงาน ให้แก่ส่วนราชการใด เป็นผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในกิจการของบุคคล
ธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืน ที่เข้าเสนอราคา หรือเข้าเสนองาน ให้แก่ส่วนราชการนั้น ในคราวเดียวกัน 

 การมีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ การ
ที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าว มีความสัมพันธ์กัน ในลักษณะดังต่อไปนี้ 

(๑) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจ
ในการดำเนินงาน ในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง มีอำนาจ หรือสามารถใช้อำนาจ ในการ
บริหารจัดการกิจการ ของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคล อีกรายหนึ่ง หรือหลายราย ที่เสนอราคา หรือเสนองาน 
ให้แก่ส่วนราชการนั้น ในคราวเดียวกัน 

(๒) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วน ในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วน ไม่จำกัดความรับ
ผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ 
หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด อีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่
เสนอราคาหรือเสนองาน ให้แก่ส่วนราชการนั้น ในคราวเดียวกัน คำว่า "ผู้ถือหุ้นรายใหญ่" ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่ง
ถือหุ้น เกินกว่าร้อยละยี่สิบห้า ในกิจการนั้น หรือในอัตราอื่น ตามที่ กวพ.เห็นสมควรประกาศกำหนด สำหรับกิจการ
บางประเภท หรือบางขนาด 

(๓) มีความสัมพันธ์กัน ในลักษณะไขว้กันระหว่าง (๑) และ (๒) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ 
ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงาน ในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง เป็นหุ้นส่วนในห้าง
หุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด อีกรายหนึ่ง หรือ
หลายราย ที่เข้าเสนอราคาหรือเสนองาน ให้แก่ส่วนราชการนั้น ในคราวเดียวกัน หรือในนัยกลับกัน 

  การดำรงตำแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือการเข้าถือหุ้น ดังกล่าวข้างต้น ของคู่สมรสหรือบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติ
ภาวะ ของบุคคลใน (๑) (๒) หรือ (๓) ให้ถือว่า เป็นการดำรงตำแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือการถือหุ้น ของบุคคล
ดังกล่าว 

ในกรณีบุคคลใด ใช้ชื่อบุคคลอื่น เป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้เป็นหุ้นส่วน 
หรือผู้ถือหุ้น โดยที่ตนเอง เป็นผู้ใช้อำนาจ ในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริง ของห้าง
หุ้นส่วน หรือบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด แล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน
จำกัด ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าเสนอราคา หรือเสนองาน ให้แก่ส่วนราชการนั้น ในคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้
เสนองานนั้น มีความสัมพันธ์กันตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี 

"การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม" หมายความว่า การที่ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองาน รายหนึ่งหรือ
หลายราย กระทำการอย่างใดๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรค หรือไม่เปิดโอกาส ให้มีการแข่งขันราคา อย่างเป็น
ธรรม ในการเสนอราคาหรือเสนองาน ต่อส่วนราชการ ไม่ว่าจะกระทำ โดยการสมยอมกัน หรือโดยการให้ ขอให้ หรือรับว่า
จะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับ เงิน หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด หรือใช้กำลังประทุษร้าย หรือข่มขู่ว่า จะใช้กำลัง
ประทุษร้าย หรือแสดงเอกสาร อันเป็นเท็จ หรือกระทำการใด โดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีจะ แสวงหาประโยชน์ 
ในระหว่าง ผู้เสนอราคา หรือผู้เสนองาน ด้วยกัน หรือเพื่อให้ประโยชน์ แก่ผู้เสนอราคา หรือผู้เสนองาน รายหนึ่ง รายใด 



เป็นผู้มีสิทธิทำสัญญา กับส่วนราชการนั้น หรือเพื่อหลีกเลี่ยง การแข่งขันราคา อย่างเป็นธรรม หรือเพื่อให้เกิด ความ
ได้เปรียบส่วนราชการ โดยมิใช่เป็นไปในทาง การประกอบธุรกิจปกติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีเอกสารส่วนที่   1 
 

         1.  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
          (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรอืห้างหุ้นส่วนจำกัด 
                   สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนติิบุคคล จำนวน....................แผ่น 
 บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ และผู้มีอำนาจควบคมุ จำนวน....................แผ่น 
          (ข)  บริษัทจำกัดหรือบริษทัมหาชนจำกัด 
         สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีนนิติบุคคล จำนวน....................แผ่น 
         หนังสือบริคณห์สินธ ิ จำนวน....................แผ่น 
         บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ และผู้มีอำนาจควบคุม  จำนวน....................แผ่น 
         บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ ่ จำนวน....................แผ่น 
 
         2.  ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  จำนวน...................แผ่น 
          (ก)  สำเนาบัตรประจำตัวประชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงท่ีแสดง                             จำนวน………………..แผ่น 
                ถึงการเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่เป็นหุ้นส่วน  
                หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนท่ีมิได้ถือสัญชาติไทย 
         3.  ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกนัในฐานะเป็นผู้ค้าร่วม  จำนวน………………..แผ่น 
           (ก) สำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  
                 และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมที่มิใช่สัญชาติไทยก็ยื่นสำเนา 
                 หนังสือเดินทาง หรือผู้ที่ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุ 
                  ไว้ใน 3.1(1) หรือ 3.1(2) ของผู้ค้าแล้วแต่กรณี   

4. สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)  จำนวน...................แผ่น 
5. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี)  จำนวน...................แผ่น 
6. เอกสารขอบเขตงานจ้างฯ ฉบับนี้ โดยผู้มีอำนาจลงนามรับรองทุกหน้า  จำนวน...................แผ่น 
7. เอกสารแสดงการลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  จำนวน...................แผ่น 
8. สำเนาหนังสือรับรองผลงานและสำเนาสัญญาจ้าง พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง  จำนวน…………….แผ่น   
 
 

 
                 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมซองใบเสนอราคาในการประกาศเชิญชวนนี้   ถูกต้อง
และเป็นความจริงทุกประการ 
 

 
(ลงชื่อ)...................................................................ผู้เสนอราคา 

 (...................................................................) 
 
 
 
 



บัญชีเอกสารส่วนที่   2 
 

          1. หนังสือมอบอำนาจ       จำนวน..........................แผ่น 
          2. แค็ตตาล๊อก (Catalog) และ/หรือรูปแบบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน…………………..แผ่น 
          3. ใบเสนอราคา                                                                        จำนวน…………………..แผ่น 
 
 
                 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมซองใบเสนอราคาในการประกาศเชิญชวนนี้ ถูกต้อง
และเป็นความจริงทุกประการ 
 
                                                                           
 

(ลงชื่อ).........................................................................ผู้เสนอราคา 
                                                        (.........................................................................) 




