
                                                                
                    ประกาศเทศบาลต าบลหนองบัว 

เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.  สายข้างหมู่บ้านสวนพฤกษา   หมู่ที่ 1 
…………………… 

       ด้วยเทศบาลต าบลหนองบัว มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน  คสล.  สาย
ข้างหมู่บ้านสวนพฤกษา  หมู่ที่ 1   กว้าง  3  เมตร  ยาว  173  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือรวมพ้ืนที่ก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 519  ตารางเมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ  0.50  เมตร หรือตามสภาพพ้ืนที่   ตามแบบที่เทศบาล
ก าหนด  พร้อมป้ายระหว่างด าเนินการ  จ านวน  1  ป้าย  และป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย  ต าบลหนองบัว  
อ าเภอเมืองกาญจนบุรี   จังหวัดกาญจนบุรี 
                 ราคากลางงานจ้างเหมาครั้งนี้ เป็นเงิน 263,๐๐๐.-บาท (สองแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)  โดยมี
ข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 
 ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้     

๑. ผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล  หรือ บุคคลธรรมดา  ต้องเป็นผู้ที่มีอาชีพรับจ้างที่สอบราคาจ้างดังกล่าว 
๒.   ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหาร

ราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ 

                   ๓.   ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน   ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคา  ได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น   

๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้กับเทศบาล
ต าบลหนองบัว  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้  
 ๕   ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล   หรือบุคคลธรรมดา  และมีผลงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หรืองานประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 105,200.-บาท (หนึ่งแสนห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่
เป็นคู่สัญญา โดยตรงกับส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หรือ
หน่วยงานอ่ืนที่มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่ 
“เทศบาลต าบลหนองบัว” เชื่อถือ   
           6. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
           7. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ (e Government Procurement : e-Gp ) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็คทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

8  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญา
กับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.2554  และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 
 ทั้งนี้  ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการสอบราคาและหากมีการท าสัญญากับเทศบาล  ต้อง
จัดท าบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากรตามประกาศของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  และเทศบาลฯสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนิติสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้มีการระบุชื่อไว้ใ น
บัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศดังกล่าว  
หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว 
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          9. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท  
คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

ก าหนดยื่นซองสอบราคา  ตั้งแต่วันที่  27 , 28 , 29 , 30 เมษายน  2558 ,วันที่ 1 , 6 , 7 , 8 , 11 
และ 12   พฤษภาคม  ๒๕๕8  ระหว่างเวลา  09.๐๐  –  ๑๕.๐๐ น.  และวันที่  14  พฤษภาคม  ๒๕๕8   
ก าหนดการยื่นซองตั้งแต่เวลา   11.๐๐  – ๑2.๐๐ น.  โดยถือนาฬิกากลางของเทศบาลต าบลหนองบัวเป็นส าคัญ    
ณ   ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารอ าเภอเมืองกาญจนบุรี   (ที่ว่าการอ าเภอเมืองกาญจนบุรี)   อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  
จังหวัดกาญจนบุรี  และก าหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่  15 พฤษภาคม  ๒๕๕8  ตั้งแต่เวลา  10.๐๐  น.   
เป็นต้นไป (เปิดเป็นล าดับที่ 3 ) 

ผู้สนใจติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา  ชุดละ  -1,2๐๐- บาท  (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)   ได้ที่ส านักงาน
เทศบาลต าบลหนองบัว  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี  ระหว่างวันที่  27 , 28 , 29 , 30 เมษายน 
2558 , วันที่ 1 , 6 , 7 , 8 , 11 และ 12   พฤษภาคม  ๒๕๕8  ระหว่างเวลา  09.๐๐  –  ๑๕.๐๐ น.  
สามารถดูรายละเอียดได้ที่  www.nongbuakan.org   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข    ๐-๓๔๖๓-5429  ,      
๐-๓๔๖๓-๕๖๗๙  ต่อ   12   ในวันและเวลาราชการ   
      
                            ประกาศ    ณ   วันที่           เดือน เมษายน   พ.ศ.๒๕๕8 
 
           
  

        (นายปัญญา   สัตยกาญจน์)                            
                                                       นายกเทศมนตรีต าบลหนองบัว 
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    เอกสารสอบราคาจ้าง  เลขที่      / ๒๕๕8 
การจ้างเหมาสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.  สายข้างหมู่บ้านสวนพฤกษา  หมู่ที่ 1 ฯ 

ตามประกาศเทศบาลต าบลหนองบัว 
ลงวันที่        เมษายน    ๒๕๕8 

……………………………………………………………………. 
  ด้วยเทศบาลต าบลหนองบัว ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “เทศบาล”   มีความประสงค์   จะสอบราคาจ้างเหมา
โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  สายข้างหมู่บ้านสวนพฤกษา หมู่ที่ 1 กว้าง 3  เมตร  ยาว  173  เมตร  หนา  0.15  เมตร  
หรือรวมพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  519  ตารางเมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ  0.50  เมตร  หรือตามสภาพพ้ืนที ่
ตามแบบที่เทศบาลก าหนด  พร้อมป้ายระหว่างด าเนินการจ านวน  ๑  ป้าย  และป้ายโครงการ  จ านวน   ๑   ป้าย   ต าบล
หนองบัว   อ าเภอเมืองกาญจนบุรี   จังหวัดกาญจนบุรี   
  ราคากลางงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้   เป็นเงิน  -263,000-บาท  (สองแสนหกหมื่นสามพัน    
บาทถ้วน)   โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 
         ๑.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา   

๑.๑  แบบใบเสนอราคา 
๑.๒  แบบรูปรายละเอียด 
๑.๓  บทนิยาม 

(๑)   ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(๒)  การขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

๑.๔ แบบบัญชีเอกสาร 
(๑)   บัญชีเอกสารส่วนที่  ๑ 
(๒)   บัญชีเอกสารส่วนที่  ๒                       

        ๒.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
         ๒.๑  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง 

   ๒.๒  ไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหาร  ราชการส่วนท้องถิ่น  
หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับทางเทศบาลต าบลหนองบัว 
     ๒.๓  ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล   หรือบุคคลธรรมดา  ผู้มีอาชีพรับจ้าง มีผลงานก่อสร้างถนนคอนกรีต    
เสริมเหล็ก หรืองานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า -105,200.- บาท (หนึ่งแสนห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็น
คู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนซึ่งมี
กฎหมายบัญญัติไว้ให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่เทศบาลต าบลหนองบัวเชื่อถือได้ โดยให้ผู้เสนอ
ราคาน าแบบคู่สัญญายื่นในวันยื่นซองสอบราคาและต้องน าใบรับรองผลงานพร้อมรับรองส าเนามาแสดงด้วย   

   ๒.๔  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้กับเทศบาลต าบล
หนองบัว  ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบ
ราคาจ้างครั้งนี้ 

  ๒.๕  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้
เสนอราคา  ได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
           2.6. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
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                 2.7. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ (e Government Procurement : e-Gp ) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็คทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

      2.8  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.2554  และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 
  ทั้งนี้  ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการสอบราคาและหากมีการท าสัญญากับเทศบาล ต้อง
จัดท าบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากรตามประกาศของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เรื่องหลักเกณฑ์และ
วิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2554  และเทศบาลฯสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนิติสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็น
คู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย  หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศดังกล่าว  หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไข
ให้ถูกต้อง และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว 
                 2.9 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท  
คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

๓.  หลักฐานการเสนอราคา 
      ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองสอบราคาโดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคา  

เป็น  ๒  ส่วน   คือ 
               ๓.๑ ส่วนที่  ๑  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

 
                       (๑)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

   (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล   
บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
       (ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชน จ ากัด   ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  พร้อมทั้งรับรองส าเนา
ถูกต้อง 
    (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้นั้น  ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  (ถ้ามี)  ส าเนาบัตรประจ าตัว 
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
    (๓)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า  ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการเข้าร่วม
ค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ให้ยื่น
ส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) 
    (๔)   ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนและบริษัทและส าเนาใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม   
(ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

   (๕)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑  ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ ๑.๔ (๑)                                               
               ๓.๒ ส่วนที่  ๒  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

 (๑) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย  ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจให้บุคคลอ่ืน  
ลงนาม ในใบเสนอราคาแทนพร้อมด้วยส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

 
                                                                                                               /(2) ส าเนา... 
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 (๒) ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
 (๓) บัญชีรายการก่อสร้าง  (หรือใบแจ้งปริมาณงาน)  ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ  อุปกรณ์ 

ค่าแรงงาน  ภาษีประเภทต่าง ๆ  รวมทั้งก าไรไว้ด้วย 
 (๔) บัญชีเอกสารส่วนที่  ๒ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ ๑.๔ (๒)                                                  

๔.  การยื่นซองสอบราคา   
        ๔.๑  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้   ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น  

และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จ านวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกัน
ทั้งตัวเลขและตัวอักษร  โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข  หากมีการขูดลบ ตก  เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้
เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 

  ๔.๒  ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 
       ในการเสนอราคา  ให้เสนอราคาเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวมหรือ

ราคาต่อหน่วย  หรือต่อรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัว
เลขและตัวหนังสือ    ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน   ให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ   โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิม   ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว 
              ราคาที่เสนอ  จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า        30        วัน    นับแต่วันเปิดซอง 
สอบราคา  โดยภายในก าหนดยืนราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

                  ๔.๓  ผู้เสนอราคาต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน   3๐  วัน (สามสิบวัน)  นับถัด
จากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเทศบาลต าบลหนองบัวให้เริ่มท างาน                                                   

                                                                                                                
        ๔.๔   ก่อนยื่นซองสอบราคาผู้เสนอราคาควรตรวจดูเอกสารต่างๆ รูปแบบและรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วน

และเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา  ผู้เสนอราคาจะต้อง
ยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย  จ่าหน้าซองถึง   ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาโดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า 
“ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่     /๒๕๕8” โดยย่ืนซองในวันที ่27 , 28 , 29 , 30  เมษายน 2558,
วันที่  1 , 6 , 7 , 8 , 11 และ12  พฤษภาคม  ๒๕๕8 ระหว่างเวลา 09.๐๐ –  ๑5.0๐ น. และวันที่ 14  พฤษภาคม  
๒๕๕8  ก าหนดการยื่นซองตั้งแต่เวลา 11.๐๐  – ๑2.๐๐ น. โดยถือนาฬิกากลางของเทศบาลต าบลหนองบัวเป็นส าคัญ     
ณ   ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารอ าเภอเมืองกาญจนบุรี  (ที่ว่าการอ าเภอเมืองกาญจนบุรี)   อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัด
กาญจนบุรี  โดยเจ้าหน้าที่จะออกใบรับให้ไว้เป็นหลักฐาน  เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว  จะไม่รับซองสอบ
ราคาโดยเด็ดขาด 
       คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอ
ราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ ๑.๓ (๑) 
        หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่ามีผู้เสนอราคา
กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๓ (๒) และเชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคาและ“เทศบาลต าบลหนองบัว”  
จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  เว้นแต่คณะกรรมการฯ  จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ให้
ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว 
        ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ
ผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม  อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน  ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคา  การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด 
                                                                                                                               /การยื่น...... 
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  การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค ๕  ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา  เว้นแต่  
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า  การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งและในกรณีที่     
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์และเห็ นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้
ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ดังกล่าวได้ 

         ๔.๕  ก าหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่  15  พฤษภาคม   ๒๕๕8  เวลา   10.๐๐   น.   เป็นต้นไป 
(เปิดเป็นล าดับที่ 3 ) ณ   ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารอ าเภอเมืองกาญจนบุรี (ที่ว่าการอ าเภอเมืองกาญจนบุรี)   อ าเภอเมือง
กาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี   โดยถือนาฬิกากลางของเทศบาลต าบลหนองบัวเป็นส าคัญ 

๕.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
      ๕.๑  ในการสอบราคาครั้งนี้  เทศบาลต าบลหนองบัวจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 
      ๕.๒  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ  ๒  รือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง  

หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ  ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ   ๔  แล้ว    คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  จะไม่รับ
พิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย  หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของ
เอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ  ทั้งนี้  เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลต าบลหนองบัว  
เท่านั้น 
                   ๕.๓ เทศบาลต าบลหนองบัวสงวนสิทธิ ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปนี้                                                                                               

(๑) ไม่ปรากฏชื่อของผู้เสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา  หรือในหลักฐานการรับเอกสาร
สอบราคาของเทศบาลต าบลหนองบัว                                                                                                    
                   (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดใน
ใบเสนอราคา 

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคา ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท า
ให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น   
  (๔)  ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อม
ประทับตรา (ถ้ามี)  ก ากับไว้ 
        ๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญาคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือเทศบาลต าบลหนอง
บัวมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใด ที่เก่ียวข้องกับผู้เสนอราคาได้เทศบาลต าบลหนอง
บัวมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา  หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

      ๕.๕   เทศบาลต าบลหนองบัวทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวนหรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะยกเลิกการสอบ
ราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา    ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการ
ตัดสินของเทศบาลต าบลหนองบัวเป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้รวมทั้งเทศบาลต าบลหนองบัวจะ
พิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่
ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริต หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา  เช่น  การเสนอ
เอกสารอันเป็นเท็จหรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือ  นิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทนเป็นต้น 
  ในกรณีท่ีผู้เสนอราคาต่ าสุดเสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคา   หรือเทศบาลต าบลหนองบัวจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื้อได้ว่าผู้เสนอราคา
สามารถด าเนินงานตามสอบราคาจ้างให้แล้วเสร็จสมบูรณ์  หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้  เทศบาลต าบลหนองบัวมีสิทธิที่จะ
ไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 
 
                                                                                                                           /5.6 ในกรณี..... 
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     5.๖  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังการเปิดซองสอบราคาว่าผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก เป็นผู้
เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอ ราคาอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ  ๑.๓ เทศบาลต าบลหนองบัวมีอ านาจที่จะตัดชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกออกได้และเทศบาลต าบลหนองบัวจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน  

ในกรณีนี้หากผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้ว จะเป็น
ประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 

6.  การท าสัญญาจ้าง 
      โดยผู้ชนะการสอบราคากับเทศบาลต าบลหนองบัวจะเรียกท าสัญญาภายใน  ๗  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง 
และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ  ๕ ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้เทศบาลต าบลหนองบัว
ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

๑.๑ เงินสด 
๑.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลต าบลหนองบัวโดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือ ก่อนหน้านั้นไม่เกิน  

๓  วัน  ท าการของทางราชการ 
๑.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ าประกัน 
๑.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย 

           หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน   ๑๕  วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา  
(ผู้รับจ้าง)    พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว   

๗.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
      เทศบาลต าบลหนองบัว จะจ่ายเงินค่าจ้างเพียงงวดเดียว  โดยผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามรายละเอียด 
ทั้งหมดให้แล้วเสร็จ  ภายใน    3๐      วัน     

๘.  อัตราค่าปรับ 
     ค่าปรับก าหนดในอัตราร้อยละ    ๐.25    ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน  

๙.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
     ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือหรือท าสัญญาจ้างแล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความช ารุด

บกพร่องของสิ่งของงานจ้างที่เกิดขึ้น ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า       -    เดือน    ๒      ปี   นับถัดจากวันที่เทศบาล
ต าบลหนองบัวได้รับมอบงาน   โดยผู้จ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน    ๗   วันนับถัดจากวันที่
ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
 ๑๐.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ    

๑๐.๑ เงินค่าจ้างส าหรับการจ้างครั้งนี้ได้มาจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558   
             ๑๐.๒  เมื่อเทศบาลต าบลหนองบัวได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดเป็นผู้รับจ้าง  และได้ตกลงจ้างตามสอบราคาแล้ว 
ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาทางเรือในเส้นทาง
ที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด   ผู้เสนอราคา   
ซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
   (๑)  แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี   ภายใน   ๗   วัน  นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งซื้อของจากต่างประเทศ  เว้นแต่  เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้น ให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้  
  (๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายัง
ประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้น  โดยเรืออ่ืนที่
ไม่ใช่เรือไทยซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน  หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                                                                                                                           /(3) ในกรณี..... 
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             (๓)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒)  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
    1๐.๓ เทศบาลต าบลหนองบัวสงวนสิทธิที่จะแก้ไข  เพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม
ความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด  (ถ้ามี)  
                                                                 
             ๑๐.๔ ผู้เสนอราคาซึ่ง  “เทศบาลต าบลหนองบัว”  ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการก าหนดระบุใน ข้อ ๖  เทศบาลต าบลหนองบัวอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี)  รวมทั้ง
พิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

     ๑๐.๕ ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้  
(ค่า Factor  F) 

๑๑.   มาตรฐานฝีมือช่าง 
เมื่อเทศบาลต าบลหนองบัวได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้

แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว  ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือช่างจากหน่วยงานที่ราชการให้ความรับรองมาตรฐาน หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช ., ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจาก
สถาบันการศึกษาท่ี กพ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑  ของแต่ละสาขาช่างแต่ต้องมีช่างจ านวนอย่าง
น้อย  ๑  คนในแต่ละสาขาช่างของงานที่ท าการก่อสร้างตามสัญญา 
 ๑2.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง   ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
ที่กฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 
             
 
                                 
                                                                                           เทศบาลต าบลหนองบัว 
                          วันที่             เดือน  เมษายน   พ.ศ.๒๕๕8 
  

 
 
 



 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่  27 เมษายน  2558 
 

1.ชื่อโครงการ     โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างหมู่บ้านสวนพฤกษา  หมู่ที่ 1 ฯ ตามแบบท่ีเทศบาล
ต าบลหนองบัว ก าหนด  ต าบลหนองบัว    อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมป้ายระหว่าง  
ด าเนินการ   จ านวน  ๑ ป้าย และป้ายโครงการจ านวน    ๑ ป้าย    

หน่วยงานเจ้าของโครงการ  ส านักงานเทศบาลต าบล หนองบัว    หมู่ที่ 1  ต าบลหนองบัว
อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

2.วงเงินงบประมาณ    เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปงงบประมาณ  พ.ศ.2558  จ านวน 
263,000.-บาท   (สองแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) 
3. ลักษณะงาน     งานก่อสร้างถนน คสล.  
4.ราคากลางค านวณ  ณ  วันที่    21 เมษายน 2558     เป็นเงิน  282,000.-บาท            
5.บัญชีประมาณการราคากลาง 
  5.1. ตามแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา  (แบบ ปร.4 ) และแบบสรุปค่าก่อสร้าง 
(แบบ  ปร. 5 ) 
6. รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
          1  นางชฎารัตน์          คงทน 
 2  นางสาวจุฑามาศ พุ่มพันธ์วงศ์ 
 3  นายวัชรพงษ์  โพธิ์ศรี 
     



 เทศบาลต าบลหนองบวั แบบ  ปร.  5

โครงการ                              ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทศบาล 15/6 (บา้นนายเจ๊ก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ต าบลหนองบวั อ าเภอเมืองกาญจนบรีุ  จังหวัดกาญจนบรีุ

ประมาณการตามแบบ  ปร.4  จ านวน  1  แผ่น

ประมาณราคาโดย นายวัชรพงษ์  โพธิ์ศรี วันที่    กรกฎาคม พ.ศ.2557

1 196,964.79               1.3365 263,243.44           

สรุป รวมค่าก่อสร้างเปน็เงินทั้งสิ้น 263,243.44           

คิดเปน็เงินประมาณ 263,000.00         

ตัวอักษร (-สองแสนหกหม่ืนสามพันบาทถว้น-)

ลงช่ือ…………………....………...ผู้ประมาณราคา
            (นายวัชรพงษ์  โพธิ์ศรี)                (นายบรรเทงิ  บวัหลวง)             

                 ผู้อ านวยการกองช่าง       

ลงช่ือ…………………………...เหน็ชอบ
          (นางสาวสวนา  ลีนะกุล) ลงช่ือ…………………………...อนมัุติ
               ปลัดเทศบาล        (นายปญัญา  สัตยกาญจน)์

     นายกเทศมนตรีต าบลหนองบวั

        โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายข้างหมู่บา้นสวนพฤกษา หมู่ที่ 1 

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 173 เมตร  หนา 0.15

 เมตร หรือรวมพ้ืนที่ก่อสร้างไม่นอ้ยกว่า 519  

ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 

0.50 เมตร  หรือตามสภาพพ้ืนที่  ตามแบบที่

เทศบาลก าหนด

     ลงช่ือ…………………………...ตรวจ          

                    นายช่างโยธา

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ   

ภาษีมูลค่าเพ่ิม................7........%

เง่ือนไข

เงินล่วงหนา้จ่าย.............0........%

เงินประกันผลงานหกั......0........%

ดอกเบี้ยเงินกู.้.......................%

หมายเหตุ

ประเภทงานทาง

Factor  F
ค่าก่อสร้างทั้งหมด

รวมเปน็เงิน(บาท)
ล าดับที่ รายการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างหมู่บา้นสวนพฤกษา

ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

รวมเปน็เงิน(บาท)




