
 
 

 

เอกสารสอบราคาจ้างเหมารถทวัร์ปรับอากาศ ช้ัน 1 (  8  ล้อ ) 2  ช้ัน  เลขที ่  06 /2558 
การจ้างเหมารถทวัร์ปรับอากาศ ช้ัน 1 ( 8  ล้อ ) 2 ช้ัน  ส านักงานเทศบาลต าบลท่าแพ      

ตามประกาศเทศบาลต าบลท่าแพ  ลงวนัที ่  6   พฤษภาคม  2558 
************************* 

 

  ด้วยเทศบาลต าบลท่าแพ  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวดันครศรีธรรมราช  มีความ
ประสงค ์จะสอบราคาจา้งเหมารถทวัร์ปรับอากาศชั้น  1  ( 8  ลอ้ )  2  ชั้น  50  ท่ีนัง่   จ  านวน  2  คนั   ราคากลาง
ในการจา้งเหมา   168,000.-  บาท (หน่ึงแสนหกหม่ืนแปดพนับาทถว้น)โครงการอบรมและงานแกนน าชุมชนและ
อาสาสมคัรสาธารณสุข เทศบาลต าบลท่าแพ   ประจ าปี 2558  ในวนัท่ี   24-29  พฤษภาคม 2558  จ านวน  100  คน  
ณ  จงัหวดันครปฐม   ปทุมธานี  นครนายก  กรุงเทพมหานคร  ระยอง  จนัทบุรี  ตราด  ชลบุรี สมุทรสงคราม และ
จงัหวดัเพชรบุรี   จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558   กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 
แผนงาน สาธารณสุข หมวด  ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะ
รายจ่ายอ่ืนๆ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและดูงานแกนน าชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุข                
เทศบาลต าบลท่าแพ    ประจ าปี 2558   ระยะเวลาด าเนินการแลว้เสร็จภายใน 6 วนั 
    

โดยมีข้อแนะน าและก าหนดดังต่อไปนี้ 
 1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
      1.1  แบบใบเสนอราคา 

1.2  แบบสัญญาจา้ง 
1.3  บทนิยาม 

(1) ผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั 
(2) การขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 

1.4 แบบบญัชีเอกสาร 
(1) บญัชีเอกสารส่วนท่ี 1 
(2) บญัชีเอกสารส่วนท่ี 2 

 

2.   คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
2.1 ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นผูมี้อาชีพรับจา้งงานท่ีสอบราคาจา้งเหมา 
2.2 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูถู้กระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูทิ้้งงานของทางราชการ 

หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินและไดแ้จง้เวยีนช่ือและหรือไม่เป็นผูท่ี้ไดรั้บผลของการสั่งให ้            
นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผูทิ้้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
 

/2.3  ผูเ้สนอราคา 
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2.3 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืน  

ณ วนัประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมตามขอ้ 1.4 
2.4  ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนัซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอม

ข้ึนศาลไทย เวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอราคาไดมี้ค าสั่งใหส้ละสิทธ์ิและความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 
 

3. หลกัฐานการเสนอราคา 
ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานยื่นมาพร้อมกบัซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้

นอกซองใบเสนอราคาเป็น  2  ส่วน  คือ 
  (1)    ส่วนท่ี  1  อยา่งนอ้ยตอ้งมีเอกสาร ดงัต่อไปน้ี 
   (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บญัชีรายช่ือหุน้ส่วนผูจ้ดัการ ผูมี้อ  านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
   (ข)  บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดั  ให้ยื่นส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บญัชีรายช่ือกรรมการผูจ้ดัการ ผูมี้อ  านาจควบคุมและบญัชีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
  (2)  ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล     ให้ยื่นส าเนาบตัร
ประจ าตวัประชาชนของผูน้ั้น  ส าเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  (ถ้ามี)   ส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชนของผูเ้ป็นหุน้ส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
  (3)  ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นผูเ้สนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผูร่้วมคา้ ให้ยื่นส าเนาสัญญาของ
การเขา้ร่วมคา้ ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูร่้วมคา้ และในกรณีท่ีผูเ้ขา้ร่วมคา้ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาท่ี
มิใช่สัญชาติไทย   ก็ใหย้ืน่ส าเนาหนงัสือเดินทางหรือผูร่้วมคา้ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว ้ใน   
(1) 

(4)  ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษทั  และส าเนาใบทะเบียนภาษี  มูลค่าเพิ่ม    
(ถา้มี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง  

(5) หนงัสือมอบอ านาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย   ในกรณีท่ีผูเ้สนอราคามอบอ านาจให้
บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคา 
  (6)  บญัชีเอกสารส่วนท่ี 1 ทั้งหมดท่ีไดย้ืน่พร้อมกบัซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ้ 1.5 (1) 
  2 ส่วนท่ี  2  อยา่งนอ้ยตอ้งมีเอกสาร ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  หนงัสือมอบอ านาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเ้สนอราคามอบอ านาจให้
บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 

(2)  บญัชีเอกสารส่วนท่ี  2  ทั้งหมดท่ีไดย้ืน่พร้อมกบัซองใบเสนอราคาตามแบบ ในขอ้ 1.5 (2)  
 

/4.  การยื่นซอง... 
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4.  การยืน่ซองสอบราคา 
4.1  ผูเ้สนอราคา  ตอ้งยื่นซองเสนอราคา ตามแบบท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารสอบราคาน้ี

โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน    และจะตอ้งกรอกขอ้ความให้ถูกตอ้งครบถว้น ลงลายมือช่ือของผูเ้สนอราคาให ้ 
ชดัเจน  จ  านวนเงินท่ีเสนอตอ้งระบุตรงกนัทั้งตวัเลขและตวัอกัษร  โดยไม่มีการขูดลบหรือแกไ้ข   หากมีการขูด
ลบ   ตก  เติม   แกไ้ข เปล่ียนแปลง จะตอ้งลงลายมือช่ือผูเ้สนอราคาพร้อมทั้งประทบัตรา  (ถา้มี) ก ากบัไวทุ้กแห่ง   

4.2  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งกรอกปริมาณและราคาในบญัชีรายการ ใหค้รบ 
ถว้นใน การเสนอราคา  ให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและห รือ
ราคาต่อหน่วย หรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวท้า้ยใบเสนอราคาให้ถูกตอ้ง ทั้งน้ี ราคารวมท่ีเสนอจะตอ้ง
ตรงกนัทั้งตวัเลขและตวัหนงัสือ   ถา้ตวัเลขและตวัหนงัสือไม่ตรงกนั ให้ถือตวัหนงัสือเป็นส าคญั โดยคิดราคา
รวมทั้งส้ิน ซ่ึงรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  และภาษีอากรอ่ืนๆ  และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ    และค่าใชจ่้ายทั้งปวงไวแ้ลว้ 
                                ราคาท่ีเสนอ จะต้องก าหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน    นับแต่วนัเปิดซองสอบราคาโดย
ภายในก าหนดยืน่ราคาผูเ้สนอราคาตอ้งรับผดิชอบราคาท่ีตนเสนอไวแ้ละจะถอนการเสนอราคามิได ้

4.3   ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอก าหนดด าเนินงานแลว้เสร็จ  ไม่เกนิ  6   วนั   
นบัถดัจากวนัลงนามในสัญญาจา้ง  หรือวนัท่ีไดรั้บหนงัสือแจง้จากเทศบาลต าบลท่าแพ ใหเ้ร่ิมท างาน 

4.4 การยื่นซองสอบราคา  ผูเ้สนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา และรายละเอียด ฯลฯ               
ให้ถ่ีถว้นและเขา้ใจเอกสารสอบราคาราคาทั้งหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเง่ือนไขในเอกสาร
สอบราคา 

4.5 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งยื่นซองสอบราคาท่ีปิดผนึกเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง “ประธาน
กรรมการเปิดซองสอบราคา” โดยระบุท่ีหนา้ซองวา่  “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา เลขท่ี   06/2558 
สอบราคาจา้งเหมารถทวัร์ปรับอากาศ ชั้น 1  ( 8  ลอ้ )  2 ชั้น  โดยยืน่โดยตรง  ณ  กองคลงั  เทศบาลต าบลท่าแพ
ตั้งแต่ วนัท่ี  6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558  ถึงวนัท่ี  20  เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558 ในวนัและเวลาราชการ    
หรือยื่นซองสอบราคาวนัสุดทา้ย   ณ  ศูนยร์วมข่าวสารการจดัซ้ือจดัจา้งอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จงัหวดั
นครศรีธรรมราช ในวนัท่ี  21  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2558  เม่ือพน้ก าหนดเวลายืน่ซองสอบราคาแลว้จะไม่รับ
ซองสอบราคาโดยเด็ดขาดและคณะกรรมการจะเปิดซองสอบราคา   ในวนัท่ี   22   พฤษภาคม  2558  เวลา                  
10.00  น. เป็นตน้ไป 
 

5.  หลกัเกณฑ์และสิทธ์ิในการพจิารณาราคา 
5.1 ในการสอบราคาคร้ังน้ี เทศบาลต าบลท่าแพ จะพิจารณาดว้ยราคารวมเป็นเกณฑ ์

  5.2  หากผูเ้สนอราคารายใดมีคุณสมบติั ไม่ถูกตอ้งตามขอ้ 2  หรือยื่นหลกัฐานการเสนอราคาไม่  
ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้น  ตามขอ้ 3 หรือยืน่ซองเสนอราคาไม่ถูกตอ้งตามขอ้ 4  คณะกรรมการจะไม่พิจารณาราคา
ของ ผูเ้สนอราคารายนั้น  เวน้แต่เป็นขอ้ผิดพลาดหรือหลงผิดเพียงเล็กน้อย   หรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไขใน
เอกสารสอบราคาในส่วนท่ีมิใช่สาระส าคญั    ทั้งน้ีเฉพาะกรณีท่ีพิจารณาเห็นวา่จะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลต าบล
ท่าแพเท่านั้น 
 

/5.3  เทศบาล... 
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   5.3  เทศบาลต าบลท่าแพ  สงวนสิทธ์ิไม่พิจารณาราคาของผูรั้บจ้าง  โดยไม่มีการ                              
ผอ่นผนัในกรณีดงัต่อไปน้ี   
   1.  ไม่กรอกช่ือนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือช่ือผูเ้สนอราคาอยา่งหน่ึงอยา่ง
ใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 

2.    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีก าหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเป็น
สาระส าคญั หรือมีผลท าใหเ้กิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบแก่ผูเ้สนอราคารายอ่ืน 
   3.  ราคาท่ีเสนอมีการ  ขูด  ลบ   ตก  เติม   แกไ้ข เปล่ียนแปลงโดยผูเ้สนอราคามิได ้           
ลงลายมือช่ือก ากบัไวพ้ร้อมประทบัตรา  (ถา้มี)    
      5.4  ในการตดัสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคาหรือเทศบาลต าบลท่าแพ มีสิทธิให้ผูเ้สนอราคาช้ีแจงข้อเท็จจริง   สภาพฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใด            
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูเ้สนอราคาได ้เทศบาลต าบลท่าแพ มีสิทธิท่ีจะไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญา   หากหลกัฐาน 
 ดงักล่าว  ไม่มีความเหมาะสมหรือความถูกตอ้ง 

 5.5  เทศบาลต าบลท่าแพ   ทรงไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคา 
ใดหรือราคาท่ีเสนอทั้งหมดก็ได ้และอาจพิจารณาเลือกจา้งในจ านวน หรือขนาดหรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการ
ใดหรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจดัจา้งเลยก็ได้สุดแต่พิจารณาทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการ    เป็นส าคญั และให้ถือว่าการตดัสินของ เทศบาลเป็นเด็ดขาด ผูเ้สนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ 
มิได ้  รวมทั้งเทศบาลต าบลลานสกา  จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเ้สนอราคาเสมือนเป็นผูทิ้้งงาน 
หากมีเหตุเช่ือถือไดว้า่การเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกนัในการเสนอราคา 
 
   ในกรณีท่ีผูเ้สนอราคาต ่าสุดเสนอราคาจนอาจคาดหมายไดว้า่ไม่อาจด าเนินการตาม
สัญญา  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือจะใหผู้เ้สนอราคานั้นช้ีแจง และแสดงหลกัฐานท่ีท าใหเ้ช่ือถือไดว้า่ 
ผูเ้สนอราคาสามารถด าเนินงานตามสอบราคาจา้งใหส้มบูรณ์  หากค าช้ีแจงไม่เป็นท่ีรับฟังใหเ้ทศบาลต าบลท่าแพ 
มีสิทธ์ิจะไม่รับราคาของผูเ้สนอรายนั้น  
                                        6.   การท าสัญญาจ้าง      ผูช้นะการสอบราคาไดจ้ะตอ้งท าสัญญาตามแบบสัญญาดงัระบุ
ในขอ้ 1.2 กบัเทศบาลต าบลท่าแพ ภายใน 7 วนั นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้ และจะตอ้งวางหลกัประกนัสัญญาเป็น
จ านวนเงินเท่ากบัร้อยละห้า  ของราคาค่าจา้งท่ีสอบราคาได ้ให้เทศบาลต าบลท่าแพ  “ยึดถือไวใ้นขณะท าสัญญา
โดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหน่ึงอยา่งใด   ดงัต่อไปน้ี 
        6.1  เงินสด 
      6.2   เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายใหแ้ก่เทศบาลต าบลท่าแพ   โดยเป็นเช็คลงวนัท่ี ท่ีท าสัญญา 
หรือก่อนหนา้นั้นไม่เกิน 3 วนัท าการของทางราชการ 

6.3   หนงัสือค ้าประกนัของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนงัสือค ้าประกนั ดงัระบุใน
ขอ้ 1.4   

 
 

/6.4.  พนัธบตัร.... 
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  6.4   พนัธบตัรรัฐบาลไทย  
                  หลกัประกนัน้ีจะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน  15 วนั   นบัถดัจากวนัท่ีผูช้นะการสอบ

ราคา (ผูรั้บจา้ง) พน้จากขอ้ผกูพนัตามสัญญาจา้งแลว้ 
7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  เทศบาลต าบลท่าแพ จะจ่ายค่าจา้งใหง้วดเดียวเม่ือท างาน 

จา้งแลว้เสร็จ ตามสัญญา 
   8. อตัราค่าปรับ ค่าปรับตามสัญญา ขอ้ 15 จะก าหนดอตัราร้อยละ 0.10 ของค่าจา้ง ตาม
สัญญาต่อวนั 
 

              9..  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอืน่ ๆ  
  ผูเ้สนอราคาไดแ้ลว้ไม่ไปท าสัญญา หรือขอ้ตกลงภายในเวลาท่ีทางราชการก าหนด 

ดงัระบุในขอ้ 6 เทศบาลต าบลท่าแพ อาจพิจารณาเรียกร้องใหช้ดใชค้วามเสียหายอ่ืน ๆ (ถา้มี) รวมทั้งพิจารณา 
ใหเ้ป็นผูทิ้้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

10.  ค่าจ้างส าหรับการจ้างคร้ังนี้  จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ                 
พ.ศ. 2558  กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม  แผนงาน สาธารณสุข หมวด  ค่าใชส้อย  ประเภท  รายจ่ายท่ีเก่ียวเน่ือง
กบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายอ่ืนๆ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและดูงานแกนน าชุมชนและ
อาสาสมคัรสาธารณสุข  เทศบาลต าบลท่าแพ    ประจ าปี 2558 
       
 

   ส านกังานเทศบาลต าบลท่าแพ 
 
 
         วนัท่ี   6  พฤษภาคม   พ.ศ.2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

         
 

 
ประกาศเทศบาลต าบลท่าแพ 

เร่ือง  สอบราคาจ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ ช้ัน 1 (  8  ล้อ ) 2 ช้ัน 
************** 

  ดว้ยเทศบาลต าบลท่าแพ  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จงัหวดันครศรีธรรมราช  มีความ
ประสงค ์จะสอบราคาจา้งเหมารถทวัร์ปรับอากาศชั้น 1  ( 8  ลอ้ )  2  ชั้น  50  ท่ีนัง่   จ  านวน  2  คนั   ราคากลาง 
ในการจา้งเหมา  168,000.-  บาท (หน่ึงแสนหกหม่ืนแปดพนับาทถว้น)  โครงการอบรมและงานแกนน าชุมชน
และอาสาสมคัรสาธารณสุข เทศบาลต าบลท่าแพ ประจ าปี  2558  ในวนัท่ี  24-29  พฤษภาคม  2558  จ  านวน                    
100   คน  ณ  จงัหวดันครปฐม   ปทุมธานี  นครนายก  กรุงเทพมหานคร  ระยอง  จนัทบุรี  ตราด  ชลบุรี 
สมุทรสงคราม  และจงัหวดัเพชรบุรี 
 

ผูมี้สิทธิเสนอราคา จะตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 
1.  เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา  ผูมี้อาชีพรับจา้งงานท่ีประกาศสอบราคาจา้ง ดงักล่าวซ่ึงมี         

โดยตรงกบัส่วนราชการหรืองานตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน  รัฐวสิาหกิจ  หรือ
หน่วยงานอ่ืนซ่ึงกฎหมายบญัญติัใหมี้ฐานะเป็นราชการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน  รัฐวสิาหกิจหรือหน่วยงาน
เอกชนท่ีเทศบาลต าบลท่าแพเช่ือถือ 

2.  ไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูทิ้้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหาร             
ราชการส่วนทอ้งถ่ิน และไดแ้จง้เวยีนช่ือแลว้ 

3.  ไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เวน้แต่รัฐบาลของ          
ผูเ้สนอราคาไดมี้ค าสั่งใหส้ละสิทธ์ิความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 

4.  ไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืนท่ีเขา้เสนอราคาใหแ้ก่เทศบาลต าบล             
ท่าแพ  ณ  วนัประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม                
ในการสอบราคาจา้งคร้ังน้ี 

 
 
 
 

/ก าหนดยืน่ซอง.... 
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                             ก าหนดยื่นซองสอบราคา ตั้ งแต่วนัท่ี  6  พฤษภาคม  2558 ถึงวนัท่ี  20  พฤษภาคม  2558          
ณ  กองคลงั  เทศบาลต าบลท่าแพในวนัและเวลาราชการ   หรือยื่นซองสอบราคา ณ  ศูนยร์วมข่าวสารการจดัซ้ือ
จดัจา้งอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จงัหวดันครศรีธรรมราช ในวนัท่ี  วนัท่ี  21  พฤษภาคม  2558 ในวนัและเวลา
ราชการ   ก าหนดเปิดซองสอบราคาในวนัท่ี  22  พฤษภาคม  2558   เวลา 10.00 น. เป็นตน้ไป  ณ  ศูนยร์วม
ข่าวสารการจดัซ้ือจดัจา้งอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 

  สนใจติดต่อขอซ้ือเอกสารสอบราคาได ้ณ  ส านกังานเทศบาลต าบลท่าแพ ในราคาชุดละ 300.-   
บาท  ระหวา่งวนัท่ี   6  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2558  ถึงวนัท่ี  20  เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558  ในวนัเวลาราชการ  
หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์ หมายเลข  075 -76-5267-8  และ  www.thapaircity.go.th หรือ 
www.nakhonsithammarat.go.th  ในวนัและเวลาราชการ 
 
      ประกาศ  ณ  วนัท่ี   6    พฤษภาคม    พ.ศ.2558 
 
 
 
 
          ( นายจรัญ  เจียจิราพทัธนนัท)์ 
          นายกเทศมนตรีต าบลท่าแพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nakhonsithammarat.go.th/


 
 


