ประกาศ สํสานักงานกองททุนสงเคราะห์การทํ
ก าสวนยางจังหวัดมุกดาาหาร
เรื่อง สอบบราคาจ้างก่อสร้
ส างกําแพงกันดิ
นน
สํานันกงานกองทุนสงเคราะห์
น
การทําสวนยางจัังหวัดมุกดาหาาร มีความประะสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้้าง
กําแพงกักันดิน ณ สํานักงานกองทุ
ก
นสงเคราะห์
ส
การททําสวนยางจังหวั
ห ดมุกดาหาร เลขที่ 166 ถถนนมุกดาหาร - คําชะอี ตําบล
บ
มุกดาหาาร อําเภอเมืองมุกดาหาร จัังหวัดมุกดาหาาร ราคากกลางของงานกก่อสร้างในการรสอบราคาครั้งนี
ง ้เป็นเงินทั้งสิ้น
500,0000.00 บาท (--ห้าแสนบาทถ้วน--)
ว
ผู้มสิสี ทิ ธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมมบัติ ดังต่อไปนีนี้
๑. เป็นนิติบุคคลล ผู้มีอาชีพรับจ้้างงานที่สอบราาคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่
ล อสร้างปรระเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อย
อ
กว่า 300,0000.00 บาท
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุ
ร ชื่อไว้ในบัญชี
ญ รายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชชการและได้แจ้งงเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิ
บ ทธิ์หรือความคุ
ค ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัรัฐบาลของผู้เสนนอ
ราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ
ว ้มกันเช่นว่วานั้น
๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มคุคี ณสมบัติเบื้องตต้นในการจ้างของสํานักงานกอองทุนสงเคราะหห์การทําสวนยาาง
๕. ไม่เป็นผู้มีผลปประโยชน์ร่วมกักันกับผู้เสนอราาคารายอื่นที่เข้้าเสนอราคาให้ห้แก่สํานักงานกกองทุนสงเคราะะห์
การทําสวนยาาง ณ วันประกกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทํ
ก าการอันเป็ป็นการขัดขวางงการแข่งขันราคคา
อย่างเป็นธรรม ในการสอบรราคาซื้อครั้งนี้
กํา หนดยื
ห ่น ซองสออบราคา ในวันอั
น ง คาร ที่ 11
1 มิถุน ายน 2556
2
ถึงวัน ศศุกร์ ที่ 21 มิถุน ายน ๒๕๕๕6
ระหว่างเเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ สํานักงานกองงทุนสงเคราะห์์การทําสวนยางงจังหวัดมุกดาหหาร เลขที่ 1666 ถนนมุกดาหาร
- คําชะอีอี ตําบลมุกดาหหาร อําเภอเมืมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหหาร และกําหนดเปิ
ห ดซองใบบเสนอราคาในนวันจันทร์ ที่ 24
2
มิถุนายนน 2556 ตั้งแตต่เวลา ๑0.๐๐ น.
น เป็นต้นไป
ผู้สนใจติ
น ดต่อขอรับเอกสารสอบร
บ
ราคาจ้าง ได้ที่สํสานักงานกองททุนสงเคราะห์กการทําสวนยางจจังหวัดมุกดาหาร
เลขที่ 166 - 166/5 ถนนมุกดาหาาร - คําชะอี ตําบลมุ
า กดาหาร อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหววัดมุกดาหาร ระหว่
ร างอังคาร ที่
๐
– ๑๖๖.๐๐ น. ดู ร ายละเอี ย ดได้ด้ ที่
11 พฤ ษภาคม 25556 ถึ ง ศุ ก ร์ ที่ 21 มิ ถุ น ายยน ๒๕๕6 ระะหว่ า งเวลา ๐๙.๐๐
ห อสอบถามทาางโทรศัพท์หมาายเลข 0 42677 3179 ในวันและเวลาราชก
น
การ
www.ruubber.co.th หรื
ประะกาศ ณ วันที่ 11 เดือนมิมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕6

(นนายประสาน กถนานนท์)
ผู้อํานวยกาารสํานักงานกอองทุนสงเคราะะห์การทําสวนยยางจังหวัดมุกดาหาร
ด

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ ก. ๐๐๑/๒๕๕๖
สอบราคาจ้างก่อสร้างกําแพงกันดิน
ตามประกาศสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางจังหวัดมุกดาหาร ลงวันที่ ๑๑ มิถนุ ายน ๒๕๕๖
สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “สํานักงาน” มีความประสงค์จะ
สอบราคาจ้างก่อสร้างกําแพงกันดิน ณ สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางจังหวัดมุกดาหาร เลขที่ ๑๖๖
ถนนมุกดาหาร - คําชะอี ตําบลมุกดาหาร อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนด
ดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา

๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔
๑.๕
๑.๖

แบบรูปรายการละเอียด
แบบใบเสนอราคา
แบบสัญญาจ้าง
แบบหนังสือค้ําประกันสัญญา
สูตรการปรับราคา
บทนิยาม
(๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๑.๘ ....................ฯลฯ…………………
๒. คุณสมบัตขิ องผู้เสนอราคา
๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามข้อบังคับของสํานักงาน
๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖
๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่
น้อยกว่า ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานเอกชนที่สํานักงานเชื่อถือ

-๒๓. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอ
ราคาเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิตบิ ุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมและบัญชีผู้
ถือหุน้ รายใหญ่ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณี ผู้ เ สนอราคาเป็ น บุ ค คลธรรมดาหรื อ คณะบุ ค คลที่ มิ ใ ช่ นิ ติ บุ ค คลให้ ยื่ น สํ า เนาบั ต ร
ประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสําเนาสัญญาของการ
เข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติ
บุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)
(๔) ระบุเอกสารอื่นตามที่สํานักงานเห็นสมควรกําหนด เช่น หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน
สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีทผี่ ู้เสนอราคามอบอํานาจให้
บุคคลอืน่ ลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๒) สําเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง (ให้ใช้ในกรณีมีการกําหนด
ผลงานตามข้อ ๒.๖ เท่านั้น)
(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒)
๓.๓ ซองใบเสนอราคาและบัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและค่าแรงงาน
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ
ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอจะต้องระบุ
ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้
เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง

-๓๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
ในการเสนอราคาให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือ
ราคาต่อหน่วยและหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัว
เลขและตั ว หนั ง สื อ ถ้ า ตั ว เลขและตั ว หนั ง สื อ ไม่ ต รงกั น ให้ ถื อ ตั ว หนั ง สื อ เป็ น สํ า คั ญ โดยคิ ด ราคารวมทั้ ง สิ้ น ซึ่ ง รวมค่ า
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาทีเ่ สนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา โดย
ภายในกําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลง
นามในสัญญาจ้าง (หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากสํานักงานให้เริ่มทํางาน)
๔.๔ ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วน
และเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
๔.๕ ผู้ เ สนอราคาจะต้ อ งยื่ น ซองใบเสนอราคาที่ ปิ ด ผนึ ก ซองเรี ย บร้ อ ย จ่ า หน้ า ซองถึ ง ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ ก.๐๐๑/๒๕๕๖”
ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับซองสอบราคา ในวันอังคารที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ถึง ศุกร์ ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา
๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ณ สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางจังหวัดมุกดาหาร เลขที่ ๑๖๖ ถนน
มุกดาหาร - คําชะอี ตําบลมุกดาหาร อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เมื่อพ้นกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว
จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอ
ราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้
เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่า มีผู้เสนอ
ราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทําอัน
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา
และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และสํานักงานจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน
เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่า ผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของสํานักงาน
และมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทําดังกล่าว
ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
กับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อสํานักงาน ภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การ
วินิจฉัยอุทธรณ์ของสํานักงานให้ถือเป็นที่สุด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าว
ข้างต้น ณ สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางจังหวัดมุกดาหาร เลขที่ ๑๖๖ ถนนมุกดาหาร - คําชะอี
ตําบลมุกดาหาร อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ในวันจันทร์ ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.
เป็นต้นไป

-๔การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค ๕ ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา เว้นแต่
สํานักงานพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่สํานักงานอย่างยิ่ง และในกรณีที่สํานักงานพิจารณา
เห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่
สํานักงานอย่างยิ่ง ให้สํานักงานมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ สํานักงานจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม
๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒. หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓. หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔. แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณา
ราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคา
ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสํานักงานเท่านั้น
๕.๓ สํานักงานสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาของสํานักงาน
(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือ
ทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคา ที่เป็นสาระสําคัญ
หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้
๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือสํานักงาน
มีสิทธิให้ผเู้ สนอราคาชีแ้ จงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ สํานักงานมีสิทธิที่จะไม่รับ
ราคาหรือไม่ทําสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มคี วามเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๕.๕ สํานักงานทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็
ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่
พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของสํานักงานเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของสํานักงาน
เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งสํานักงานจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอ
ราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดย
ไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาต่ําจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดําเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคาหรือสํานักงานจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดําเนินงาน
ตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคําชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ สํานักงานมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น

-๕๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๕ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
สอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ สํานักงานมี
อํานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ ๔.๕ และสํานักงานจะ
พิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากสํานักงานพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็น
ประโยชน์แก่สํานักงานอย่างยิ่ง สํานักงานมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
๖. การทําสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับสํานักงาน ภายใน ๗ วัน
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของราคาค่าจ้างทีส่ อบราคา
ได้ ให้สํานักงานยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึง่ อย่างใด ดังต่อไปนี้
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สํานักงาน โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน
๓ วันทําการของทางราชการ
๖.๓ หนังสือค้าํ ประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าํ ประกันดังระบุในข้อ ๑.๔
๖.๔ หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน
ข้อ ๑.๔
๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบีย้ ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันทีผ่ ู้ชนะการสอบราคา(ผูร้ ับจ้าง) พ้น
จากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
สํานักงานจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๒ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เป็นจําเงินในอัตราร้อยละ ๔๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างกําแพงกันดิน
ความยาวไม่น้อยกว่า ๓๑ เมตร ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน
งวดสุดท้าย เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๖๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้าได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จครบถ้วน
ตามสัญญารูปแบบและรายการ รวมทั้งการเก็บกวาดทําความสะอาดบริเวณให้เรียบร้อย
๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง ข้อ ๑๕ จะกําหนดในอัตราร้อยละ ศูนย์จุดหนึ่ง (๐.๑) ของค่าจ้างตาม
สัญญาต่อวัน

-๖๙. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทําสัญญาจ้าง ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่
กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่สํานักงาน
ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความ
ชํารุดบกพร่อง
๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอืน่ ๆ
๑๐.๑ การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ ต่อเมื่อสํานักงานได้รบั อนุมัตเิ งินงบประมาณแล้วเท่านัน้
ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (--ห้าแสน
บาทถ้วน--)
๑๐.๒ เมื่อสํานักงานได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามสอบราคาจ้าง
แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือใน
เส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้เสนอ
ราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การพาณิชยนาวี ภายใน 7 วันนับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่ง ของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเ ช่น เดีย วกับ เรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้น
โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่นหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัตติ าม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งสํานักงานได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลง ภายในเวลาที่สํานักงาน
กําหนดดังระบุไว้ในข้อ ๖. สํานักงาน มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดจากการกระทําในครั้งนี้ (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้
เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อบังคับของสํานักงาน
๑๐.๔ สํานักงานสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกําหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑๑. การปรับราคางานก่อสร้าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนํามาใช้ในกรณีที่ค่างาน
ก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้นจากค่างานเดิมตามสัญญา เมื่อดัชนีราคาซึ่งจัดทําขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นหรือ
ลดลงจากเดิมขณะเมื่อวันเปิดซองสอบราคา โดย
๑๑.๑ การขอเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ นี้ ให้ผู้รับจ้างทําหนังสือ
เรียกร้องกับผู้ว่าจ้างภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกําหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะ

-๗เรียกร้องเงิ
ง นเพิ่มค่างานนก่อสร้างจากผูผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไปและกรณีทีท่ีผู้ว่าจ้างจะต้องเรี
อ ยกเงินคืนจจากผู้รับจ้างที่เป็ปนคู่สัญญา ผู้รัรับ
จ้างต้องรีรีบมาติดต่อและยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักค่างานนของงวดต่อไป หรือหักเงินจาากหลักประกันสสัญญาแล้วแต่กรณี
ก โดยผู้ว่าจ้้าง
จะแจ้งเป็ป็นลายลักษณ์อัอกั ษรให้ทราบ
๑๑.๒ การพิจารณาคคํานวณเงินลดลงหรือเพิ่มขึ้น และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรีรียกเงินคืนจากกผู้
รับจ้างตามสูตรการปรับราคานี
บ
้ ต้องได้รับการตรวจสสอบและเห็นชออบจากสํานักงบบประมาณ แลละให้ถือว่าการรพิจารณาวินิจฉัฉย
ของสํานักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด
สูตรการรปรับราคา (สูตรค่
ต า K) จะต้้องคงที่ที่ระดับที
บ ่กําหนดไว้ในนวันแล้วเสร็จตาามที่กําหนดไว้ใน
ใ
สัญญา หรื
ห อภายในระยะเวลาที่สํานักงานได้
ง ขยายออกไป โดยจะใช้ช้สูตรของทางราาชการที่ได้ระบุบุในข้อ ๑.๕
๑๒. มาตรฐานฝีมืมือช่าง
เมื่อสํานักงานได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใ
เ
ใดให้เป็นผู้รับจ้้างและได้ตกลงงจ้างก่อสร้างตาามประกาศนี้แล้ลว
ผู้เสนอราาคาจะต้องตกลลงว่าในการปฏิบับติงานก่อสร้างดั
ง งกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้
ส
อ และใช้ผู้ผ่านนการทดสอบมมาตรฐานฝีมือชาง
องมี
ช่
จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงงาน หรือผู้มีวุวุฒิบัตรระดับ ปวช.
ป ปวส. แลละ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสสถาบันการศึกษาที
ษ ่ ก.พ. รับรอง
ให้เข้ารับราชการได้
บ
ในนอัตราไม่ต่ํากว่ว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมี
อ ช่างจํานวนอย่างน้อย - คน
ค ในแต่ละสาขขา
ช่าง ดังต่ตอไปนี้
๑๒.๑ ………………………
…
………………………………………………………………..
๑๒.๒ ………………………
…
………………………………………………………………..
ฯลฯ
ะระเบียบ
า
๑๓. การปฏิบัตติ ามกฎหมายแล
ในระหว่างระะยะเวลาการก่อสร้
อ างผู้รับจ้างพึงปฏิบตั ิตามหหลักเกณฑ์ที่กฎฎหมายและระเบีบียบได้กําหนดไไว้
โดยเคร่งครั
ง ด

สํานักงานกองทุนสงเคราะห์
ส
การททําสวนยางจังหววัดมุกดาหาร
วันที่ ๑๑๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕๖
ห าเจ้าหน้าทีพัพ่ สั ดุเป็นผู้ลงชือ่อย่อกํากับตรา)
(ประททับตราและหัวหน้

สูตรการปรับราคา
งานก่อสร้างตามประกาศสอบราคานี้ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ โดยให้ปฏิบัติตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์
ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคํานวณ ตามที่ทางราชการกําหนด

บทนิยาม
“ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคาขายใน
การสอบราคาจ้างของสํานักงาน เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่น
ที่เข้าเสนอราคาขายในการสอบราคาจ้างของสํานักงานในคราวเดียวกัน
การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น ได้แก่การที่
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มี
อํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมีอํานาจหรือ
สามารถใช้อํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือ
หลายราย ที่เสนอราคาให้แก่สํานักงานในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
(๒) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จํากัด
ความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด เป็น
หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัดหรือ
บริษัทมหาชนจํากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาให้แก่สํานักงานในการสอบราคาจ้างครั้ง
นี้
คําว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ
ยี่สิบห้าในกิจการนั้น หรือในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศ
กําหนดสําหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด
(๓) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (๑) และ (๒) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคล
รายหนึ่ง เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท
จํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เข้าเสนอราคาให้แก่สํานักงานในการสอบ
ราคาจ้างครั้งนี้ หรือในนัยกลับกัน
การดํารงตําแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคูส่ มรส
หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนติ ิภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ให้ถือว่าเป็นการดํารงตําแหน่งการเป็น
หุ้นส่วน หรือการถือหุน้ ของบุคคลดังกล่าว
ในกรณีบคุ คลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้เป็นหุน้ ส่วนหรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อํานาจในการบริหารทีแ่ ท้จริง
หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นทีแ่ ท้จริงของห้างหุน้ ส่วน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด
แล้วแต่กรณี และห้างหุน้ ส่วน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดที่เกี่ยวข้อง ได้เสนอราคา
ให้แก่สํานักงานในการสอบราคาจ้างคราวเดียวกัน
ให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนัน้ มี
ความสัมพันธ์กันตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี

-๒-

“การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม” หมายความว่า การทีผ่ ู้เสนอราคารายหนึง่ หรือหลายราย
กระทําการอย่างใดๆ อันเป็นการขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคหรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอ
ราคาต่อสํานักงาน ไม่ว่าจะกระทําโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให้ ขอให้หรือรับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือ
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด หรือใช้กาํ ลังประทุษร้าย หรือข่มขู่วา่ จะใช้กําลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือ
กระทําการใดโดยทุจริต ทัง้ นี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน หรือเพือ่ ให้ประโยชน์แก่
ผู้เสนอราคารายหนึง่ รายใดเป็นผูม้ ีสิทธิทําสัญญากับสํานักงาน หรือเพือ่ หลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเพื่อให้เกิด
ความได้เปรียบสํานักงาน โดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ

บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
๑. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบคุ คล
(ก) ห้างหุน้ ส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คล
บัญชีรายชื่อหุน้ ส่วนผู้จัดการ และผู้มีอาํ นาจควบคุม (ถ้ามี)
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คล
หนังสือบริคณห์สนธิ
บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ และผู้มีอาํ นาจควบคุม (ถ้ามี)
บัญชีผู้ถอื หุน้ รายใหญ่
๒. ในกรณีผู้เสนอราคาไม่เป็นนิตบิ คุ คล
(ก) บุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้นนั้
(ข) คณะบุคคล
สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุน้ ส่วน
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน
๓. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า
สําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า
(ก) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา
- บุคคลสัญชาติไทย
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
- บุคคลที่มิใช่สญั ชาติไทย
สําเนาหนังสือเดินทาง
(ข) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบคุ คล
- ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คล
บัญชีรายชื่อหุน้ ส่วนผู้จดั การ และผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี)
- บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คล
หนังสือบริคณห์สนธิ
บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มอี ํานาจควบคุม (ถ้ามี)
บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จํานวน
จํานวน

แผ่น
แผ่น

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

แผ่น
แผ่น
แผ่น
แผ่น

จํานวน

แผ่น

จํานวน
จํานวน

แผ่น
แผ่น

จํานวน

แผ่น

จํานวน

แผ่น

จํานวน

แผ่น

จํานวน
จํานวน

แผ่น
แผ่น

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

แผ่น
แผ่น
แผ่น
แผ่น

-๒-

๔. อื่น ๆ (ถ้ามี)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

แผ่น
แผ่น
แผ่น
แผ่น
แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมซองใบเสนอราคาในการสอบราคาซือ้ ถูกต้องและเป็น
ความจริงทุกประการ

ลงชือ่
(

ผู้เสนอราคา
)

บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๑. แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
จํานวน
๒. หนังสือมอบอํานาจซึง่ ปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีทผี่ ู้เสนอราคามอบอํานาจให้
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
จํานวน
๓. อื่น ๆ (ถ้ามี)
…………………………………………………………………………………………
จํานวน
…………………………………………………………………………………………
จํานวน
…………………………………………………………………………………………
จํานวน
…………………………………………………………………………………………
จํานวน
…………………………………………………………………………………………
จํานวน

แผ่น
แผ่น
แผ่น
แผ่น
แผ่น
แผ่น
แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมซองใบเสนอราคาในการสอบราคาซือ้ ถูกต้องและเป็น
ความจริงทุกประการ

ลงชือ่
(

ผู้เสนอราคา
)

สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง
ใบเสนอราคา
เรียน
๑. ข้าพเจ้า

อยู่เลขที่
อําเภอ/เขต

ตําบล/แขวง
ถนน
จังหวัด
โทรศัพท์
โดย
ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณา
และเอกสารเพิ่มเติมเลขที่
เงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่
(ถ้ามี) โดยตลอดและยอมรับข้อกําหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามที่กําหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ
๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทํางาน
ตามข้อกําหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารสอบราคา ตามราคาดังที่ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้
บาท (
)ซึ่งได้
เป็นเงินทั้งสิ้น
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจํานวน
บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
๓. คําเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา
วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคาและสํานักงาน
กองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง อาจรับคําเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือ
ระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควร ที่สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางร้องขอ
๔. กําหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทํางานตามสัญญาทันที หรือทันทีที่ได้รับแจ้งจาก
สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางว่าให้เริ่มทํางานตามสัญญา หรือวันที่กําหนดไว้เป็นเงื่อนไขในสัญญาจ้าง
วัน นับถัดจากวันลงนาม
และจะส่งมอบงานตามเอกสารสอบราคาโดยถูกต้องครบถ้วน ภายใน
ทําสัญญาเป็นวันเริ่มต้น
๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการสอบราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ
๕.๑ ทําสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารสอบราคา
กับสํานักงานกองทุน
สงเคราะห์การทําสวนยาง ภายใน
วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทําสัญญา
๕.๒ มอบหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๖. ของเอกสารสอบราคาให้แก่
สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจํานวน
ร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันในการ
ปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน
หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่
อาจมีแก่สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง และสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางมีสิทธิจะให้ผู้
เสนอราคารายอื่นเป็นผู้สอบราคาได้ หรือสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางอาจเรียกสอบราคาใหม่ก็ได้
๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางไม่มีความผูกพันที่จะ รับคําเสนอนี้ หรือใบ
เสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา
/๗. ข้าพเจ้าได้ตรวจทาน...

- ๒๗. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลข และตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้ โดย

ละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่าสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด
หรือตกหล่น
๘. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอ
ราคาในคราวเดียวกัน
เสนอมา ณ วันที่

เดือน

พ.ศ.

ลงชื่อ
)

(
ตําแหน่ง
ประทับตรา (ถ้ามี)

สัญญาจ้างก่อสร้าง
สัญญาเลขที่
สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ณ
ตั้งอยู่เลขที่
ถนน
ตําบล/แขวง
จังหวัด
เมื่อวันที่
เดือน
ระหว่าง สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง โดย
ตําแหน่ง
(ผู้ได้รับมอบอํานาจจากผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง)*

อําเภอ/เขต
พ.ศ.

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ
ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ
ถนน
ตําบล/แขวง
มีสํานักงานใหญ่อยู่เลขที่
จังหวัด
อําเภอ/เขต
โดย
(ผู้ได้รับมอบอํานาจจากกรรมการผู้จัดการบริษัท
ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
ลงวันที่
(และหนังสือมอบอํานาจลงวันที่
แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาได้ตกลงกัน มีข้อความดังต่อไปนี้

)*
)*

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง
ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทํางาน

ตามข้อกําหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้าง

-๒ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดี เพื่อใช้ใน
งานจ้างตามสัญญานี้
ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
๒.๑
๒.๒
๒.๓
๒.๔
๒.๕
๒.๖
๒.๗

ผนวก ๑
ผนวก ๒
ผนวก ๓
ผนวก ๔
ผนวก ๕
ผนวก ๖

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

หน้า
หน้า
หน้า
หน้า
หน้า
หน้า
หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และใน
กรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง
ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทําสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นําหลักประกันเป็น
บาท (
เป็นจํานวนเงิน
เป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อ

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนํามามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้
แล้ว

ผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้าง

-๓ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง เป็นจํานวนเงิน

บาท

(
) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจํานวน
บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่น
ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกําหนดการจ่ายเงิน ครั้งเดียว ดังนี้
จ่ายเงินครบถ้วนตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จครบถ้วนตามรูปแบบรายการและสัญญา
รวมทั้งทําสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๒๐
ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า
ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจํานวนเงิน
บาท
เท่ากับร้อยละ ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ ในข้อ ๔.
(
เงินจํานวนดังกล่าว จะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้าง ได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า เต็มตาม
จํานวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกําหนดให้ และ
ผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทําตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่าย และการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้น ดังต่อไปนี้
๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้
รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่น ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับแก่หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที
๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า เพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไป
ตามข้อ ๕.๑ ภายในกําหนด ๑๕ วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งจาก ผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าว ภายใน
กําหนด ๑๕ วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับแก่หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที
๕.๓ เงินจํานวนใด ๆ ก็ตาม ที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชําระหนี้ หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่าง
ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวด ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รบั จ้าง ก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า
๕.๔ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือ เกินกว่าจํานวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับ
หลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงิน จํานวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันได้รับ
แจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง
ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง (หากการจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ ๒ เป็นการจ่ายตาม
ผลงานของผู้รับจ้าง ในส่วนที่ปฏิบัติงานเกินกว่าจํานวนเงินล่วงหน้า ให้ผู้ว่าจ้าง คืนหลักประกันเงินล่วงหน้าพร้อมกับจ่ายเงิน
ค่าจ้างงวดที่ ๒ แต่ถ้าการจ่ายค่าจ้างงวดที่ ๒ เป็นการจ่ายตามผลงานของผู้รับจ้าง โดยเฉลี่ยหักเงินล่วงหน้าออกตามส่วนของ
ค่าจ้างในแต่ละงวด ให้ผู้ว่าจ้างคืนหลักประกันเงินล่วงหน้าพร้อมกับการจ่ายเงินค่างานงวดสุดท้าย)*

ผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้าง

-๔ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน
ในการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจํานวนร้อยละ ๑๐ ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้น
บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะ
เพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ทั้งสิ้น จํานวน
ขอเงินประกันผลงานคืน โดยผู้รับจ้างจะต้องวางหนังสือค้ําประกันของธนาคาร ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ มาวางไว้ต่อ
ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้
ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือ หนังสือค้ําประกันของธนาคารดังกล่าว ตามวรรคหนึ่ง ให้แก่ผู้
รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย
ข้อ ๗. กําหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
ผู้รับจ้างต้องเริ่มทํางานที่รับจ้าง ภายในวันที่
เดือน
พ.ศ.
และจะต้องทํางานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่
เดือน
พ.ศ.
ถ้าผู้รับจ้างมิได้
ลงมือทํางานภายในกําหนดเวลา หรือไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จตามกําหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถ
ทํางานให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากําหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทําผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือ
ตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่ง
ได้รับมอบอํานาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทํางานของผู้รับจ้างให้
ลุล่วงไปได้ด้วย
การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา
ข้อ ๘. ความรับผิดชอบในความชํารุดบกพร่องของงานจ้าง
เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณีที่มีการ
บอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗. หากมีเหตุชํารุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ภายในกําหนด
ปี
เ ดื อ น
นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชํารุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการ
ใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทําไว้ไม่เรียบร้อยหรือทําไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทําการแก้ไขให้เป็นที่
เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทําการดังกล่าวภายใน
กําหนด วัน นับแต่วัน ที่ได้รับแจ้ง เป็น หนังสือจากผู้ว่าจ้า ง หรือไม่ทํา การแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อ ยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้า ง
กําหนดให้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทําการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทํางานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
ข้อ ๙. การจ้างช่วง
ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอม
เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้
ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาท
เลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้าง

-๕ข้อ ๑๐. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชํานาญ และในระหว่างทํางาน
ที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทํางานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนได้รับมอบอํานาจจากผู้
รับจ้าง คําสั่งหรือคําแนะนําต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอํานาจนั้นให้ถือว่าเป็นคําสั่งหรือคําแนะนําที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง
การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทําเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัว หรือแต่งตั้งผู้ควบคุม
งานใหม่จะทํามิได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อนผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนได้รับมอบอํานาจนั้น โดย
แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทําการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุ
สัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้
ข้อ ๑๑. ความรับผิดของผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุปัทวเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิด
ต่อความเสียหายจากการกระทําของลูกจ้างของผู้รับจ้างความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทําขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะ
เหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดย
ค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจาก
นั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชํารุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘. เท่านั้น
ข้อ ๑๒. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกําหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทํา
สัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว
ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงิน
ค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจํานวนนั้นเป็นค่าจ้าง
ให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว
ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสําหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทํางานโดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวง
ของผู้รับจ้างรวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุปัทวเหตุ
หรือภยันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทํางาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์
ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชําระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง
ข้อ ๑๓. การตรวจงานจ้าง
ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทํางานของผู้
รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุม หรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอํานาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ที่กําลัง
ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอํานวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควรการที่มีกรรมการตรวจ
การจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาหาทําให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่
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-๖ข้อ ๑๔. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน
ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทําความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หาก
ปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตก
ลงที่จะปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้ว
เสร็จบริบูรณ์โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้
ข้อ ๑๕. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอํานาจที่จะ
ตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอํานาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่ง
งานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม กรรมการตรวจการจ้างผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษามีอํานาจที่จะสั่งให้
หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทําการออกไปมิได้
ข้อ ๑๖. งานพิเศษและการแก้ไขงาน
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทํางานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษ
นั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูป และ
ข้อกําหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทําให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด
อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กําหนดไว้ในสัญญานี้ให้กําหนดใช้สําหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัด
ทอนลงทั้งปวงตามคําสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กําหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใด ๆ ที่จะนํามาใช้สําหรับงานพิเศษ
หรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกําหนดอัตราหรือราคา รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กัน
ใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกําหนดอัตราจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสม
และถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงาน ตามคําสั่งของผู้ว่าจ้างแต่อาจสงวนสิทธิที่จะดําเนินการตามข้อ ๒๑. ต่อไปได้
ข้อ ๑๗. ค่าปรับ
หากผู้รับจ้างไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กําหนดไว้ในสัญญาและ ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา
ผู้รับจ้างจะต้องชําระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจํานวนเงินวันละ บาท (
) และจะต้องชําระค่าใช้จ่าย
ในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจํานวนเงินวันละ
บาท (
) นับถัดจากวันที่กําหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทํางานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้
รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทํางานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจํานวนค่าปรับและค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวได้อกี ด้วย
ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา
ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘. ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อ
ครบกําหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชําระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย
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-๗ข้อ ๑๘. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทํางานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทํางานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้
ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทํางานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างสิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสําหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่ง
เห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร
ในกรณี ดั ง กล่ า ว ผู้ ว่ า จ้ า งมี สิ ท ธิ ริบ หลั ก ประกั น การปฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญาทั้ ง หมด หรื อ บางส่ ว นตามแต่ จ ะ
เห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจํานวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และ
ค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทํางานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุม
งานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจํานวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้
ข้อ ๑๙. การกําหนดค่าเสียหาย
ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจํานวนเงินค่าจ้างที่
ค้างจ่ายหรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้างหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้
หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืน
ให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด
ข้อ ๒๐. การทําบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย
ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงาน หรือสิ่งอํานวยความสะดวกใน
การทํางานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วง ให้อยู่ในความสะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งาน
ตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทํางานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทํางานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย
และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้
การได้ทันที
ข้อ ๒๑. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา
ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือ
พฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ทําให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและ
กําหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอ
ขยายเวลาทํางานออกไปภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง
ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอ
ขยายเวลาทํางานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมี
หลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น
การขยายกําหนดเวลาทํางานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร
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-๘ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย
ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนําของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือ
และอุปกรณ์ที่ต้องนําเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นําของเข้ามาเองหรือนําเข้ามาโดยผ่านตัวแทน
หรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้
ตามที่รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือ
ที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางน้ําและ
พาณิชยนาวีก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้
บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือสั่งซื้อสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบ เอฟโอบี, ซีเอฟอาร์, ซีไอเอฟ
หรือแบบอื่นใด
ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคแรก ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตรา
ส่ง (Bill of Lading) หรือสําเนาใบตราส่งสําหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย
ในกรณีที่ สิ่ง ของดังกล่า วไม่ได้ บรรทุก จากต่า งประเทศมายั งประเทศไทยโดยเรื อ ไทย หรือ เรื อ ที่มีสิท ธิ
เช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางน้ําและพาณิชยนาวีให้
บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชําระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าว ในสองวรรคข้างต้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอ
ส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อน โดยยังไม่รับชําระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อนและชําระเงินค่าจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้
ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง
ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสําคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้
เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ
ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจํานวนอย่างน้อย - คน ในแต่ละ
สาขาช่าง ดังต่อไปนี้
23.1
23.2
ผู้รับจ้างจะต้องจัดทําบัญชีแสดงจํานวนช่างทั้งหมดโดยจําแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมกับ
ระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคแรก นํามาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ
ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทํางาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง
ตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทํางานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

ผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้าง

-๙สัญญานี้ทําขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอด
แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ
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แบบหนังสือค้ําประกันสัญญาจ้าง
เลขที่

วันที่
ข้าพเจ้า

(ชื่อธนาคาร)

ถนน
จังหวัด

สํานักงานตั้งอยู่เลขที่
อําเภอ/เขต

ตําบล/แขวง
โดย

ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทําหนังสือค้ําประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อ
(สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทํา
สวนยาง)
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ดังมีข้อความต่อไปนี้
1. ตามที่
(ชื่อผู้รบั จ้าง)
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า“ผู้รับจ้าง” ได้ทําสัญญาจ้าง
กับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่
ลงวันที่
ซึ่ ง ผู้ รั บ จ้ า งต้ อ งวางหลั ก ประกั น การ
ปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจํานวน
บาท(
) ซึ่งเท่ากับร้อยละ (
%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา
ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ําประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้เช่นเดียวกับลูกหนี้ชั้นต้น ในการ
ชําระเงินตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จํานวนไม่เกิน
บาท (
) ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชําระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้าง
มิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กําหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยข้าพเจ้าจะไม่อ้างสิทธิใดๆ เพื่อ
โต้แย้งและผู้ว่าจ้างไม่จําเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชําระหนี้นั้นก่อน
2. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผรู้ ับจ้าง หรือยินยอมให้ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดแผกไปจากเงื่อนไขใดๆ

ในสัญญา ให้ถอื ว่าข้าพเจ้าได้ยินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย
3. หนังสือค้ําประกันนี้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันทําสัญญาจ้างดังกล่าวข้างต้นจนถึงวันที่ภาระหน้าที่ทั้งหลาย

ของผู้รับจ้างจะได้ปฏิบัติให้สําเร็จลุล่วงไป และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ําประกันไม่ว่ากรณีใดๆ ตราบเท่าที่
ผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบต่อผู้ว่าจ้างตามสัญญาจ้างอยู่
ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสําคัญ
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