เอกสารสอบราคาจ้ าง เลขที่ ๐๐๒/๒๕๕๖
การจ้ างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
สานักงานกองทุนสงเคราะห์ การทาสวนยางจังหวัดหนองคาย
ตามประกาศสานักงานกองทุนสงเคราะห์ การทาสวนยาง
ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖
สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง ซึง่ ต่อไปนี ้เรี ยกว่า “สานักงาน” มีความ
ประสงค์จะสอบราคาจ้ างเหมาบริ การรักษาความปลอดภัยสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทา
สวนยางจังหวัดหนองคาย ณ สานักงานกองทุนสงเคราะห์ การทาสวนยางจังหวัดหนองคาย
เลขที่ ๒๗๗ หมู่ ๑๓ ตาบลหาดคา อาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
โดยมีข้อแนะนาและข้ อกาหนด ดังต่อไปนี ้
๑. เอกสารแนบท้ ายเอกสารสอบราคา
๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาจ้ าง
๑.๔ แบบหนังสือค ้าประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๑.๗ ………………ฯลฯ…………………..

-๒๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ ผู้เสนอราคาต้ องเป็ นผู้มีอาชีพรับจ้ างงานที่สอบราคาจ้ าง
๒.๒ ผู้เสนอราคาต้ องไม่เป็ นผู้ที่ถกู ระบุชื่อไว้ ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ ้งงานของทางราชการ
และได้ แจ้ งเวียนชื่อแล้ ว หรื อไม่เป็ นผู้ที่ได้ รับผลของการสัง่ ให้ นิติบคุ คลหรื อบุคคลอื่นเป็ นผู้ทิ ้งงาน
ตามข้ อบังคับของสานักงาน
๒.๓
ผู้เสนอราคาต้ องไม่เป็ นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ
วันประกาศสอบราคา หรื อไม่เป็ นผู้กระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
ตามข้ อ ๑.๕
๒.๔ ผู้เสนอราคาต้ องไม่เป็ นผู้ได้ รับเอกสิทธิ์หรื อความคุ้มกัน ซึง่ อาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ ้นศาลไทย เว้ นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้ มีคาสัง่ ให้ สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านัน้
๒.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญา ต้ องไม่อยู่ในฐานะเป็ นผู้ไม่แสดง
บัญชีรายรับรายจ่าย หรื อแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถกู ต้ องครบถ้ วนในสาระสาคัญ
๒.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญา ต้ องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศนู ย์ข้อมูลจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐ
๒.๗ คู่สญ
ั ญาต้ องรับจ่ายเงินผ่านธนาคาร เว้ นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั ง้ ซึ่งมี
มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคูส่ ญ
ั ญาอาจรับจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้ องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้ อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้
นอกซองใบเสนอราคาเป็ น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่อไปนี ้
(๑) ในกรณีผ้ เู สนอราคาเป็ นนิติบคุ คล
(ก) ห้ างหุ้นส่วนสามัญหรื อห้ างหุ้นส่วนจากัด ให้ ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบคุ คล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จดั การ ผู้มีอานาจควบคุม พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
(ข) บริ ษัทจากัดหรื อบริ ษัทมหาชนจากัด ให้ ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิตบิ คุ คล หนังสือบริ คณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จดั การ ผู้มีอานาจควบคุมและ
บัญชีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง

-๓(๒) ในกรณีผ้ เู สนอราคาเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อคณะบุคคลที่มิใช่นิติบคุ คล ให้ ยื่น
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นนั ้
สาเนาข้ อตกลงที่แสดงถึงการเข้ าเป็ นหุ้นส่วน (ถ้ ามี)
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้เป็ นหุ้นส่วน พร้ อมทังรั้ บรองสาเนาถูกต้ อง
(๓) ในกรณีผ้ เู สนอราคาเป็ นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็ นผู้ร่วมค้ า ให้ ยื่นสาเนา
สัญญาของการเข้ าร่วมค้ า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้ า และในกรณีที่ผ้ เู ข้ าร่วมค้ า
ฝ่ ายใดเป็ นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย ก็ให้ ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรื อผู้ร่วมค้ าฝ่ ายใด
เป็ นนิติบคุ คล ให้ ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ ใน (๑)
(๔)
(ระบุเอกสารอื่นตามที่สานักงานเห็นสมควรกาหนด เช่น หนังสือแสดง
หลักฐานทางการเงิน สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สาเนาใบทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม เป็ นต้ น)
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทังหมดที
้
่ได้ ยื่นตามแบบในข้ อ ๑.๖(๑)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่อไปนี ้
(๑) หนังสือมอบอานาจซึง่ ปิ ดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผ้ เู สนอราคา
มอบอานาจให้ บคุ คลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทังหมดที
้
่ได้ ยื่นตามแบบในข้ อ ๑.๖(๒)
๓.๓ ซองใบเสนอราคา

๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้เสนอราคาต้ องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ ในเอกสารสอบราคานี ้ โดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ ทังสิ
้ ้น และจะต้ องกรอกข้ อความให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคา
ให้ ชดั เจน จานวนเงินที่เสนอจะต้ องระบุตรงกันทังตั
้ วเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรื อแก้ ไข
หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ ไข เปลี่ยนแปลงจะต้ องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้ อมประทับตรา
(ถ้ ามี) กากับไว้ ด้วยทุกแห่ง
๔.๒ ในการเสนอราคา ให้ เสนอเป็ นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวม และหรื อราคาต่อหน่วย และหรื อต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ท้ายใบเสนอราคาให้
ถูกต้ อง ทังนี
้ ้ ราคารวมที่เสนอจะต้ องตรงกันทังตั
้ วเลขและตัวหนังสือ ถ้ าตัวเลขและตัวหนังสือไม่
ตรงกันให้ ถือตัวหนังสือเป็ นสาคัญ โดยคิดราคารวมทังสิ
้ ้นซึง่ รวมค่าภาษีมลู ค่าเพิ่มและภาษีอากร
อื่น และค่าใช้ จ่ายทังปวงไว้
้
แล้ ว

-๔ราคาที่เสนอจะต้ องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน นับแต่วนั เปิ ดซอง
ใบเสนอราคา โดยภายในกาหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้ องรับผิดชอบราคาที่ตนได้ เสนอไว้ และจะ
ถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้ องเสนอกาหนดเวลาส่งมอบงานแล้ วเสร็จ ไม่เกิน - วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญาจ้ าง
๔.๔ ก่อนยื่นซองสอบราคาผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และ
รายละเอียด ฯลฯ ให้ ถี่ถ้วนและเข้ าใจเอกสารสอบราคาทังหมดเสี
้
ยก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบ
ราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้ องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรี ยบร้ อย จ่ าหน้ าซองถึง
ประธานคณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา โดยระบุไว้ ท่ หี น้ าซองว่ า “ใบเสนอราคาตาม
เอกสารสอบราคาจ้ าง เลขที่ ๐๐๒/๒๕๕๖” ยื่นต่อเจ้ าหน้ าที่พสั ดุผ้ มู ีหน้ าที่รับซองสอบราคา
ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ ระหว่ างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง
๑๖.๓๐ น. ณ สานักงานกองทุนสงเคราะห์ การทาสวนยางจังหวัดหนองคายเลขที่ ๒๗๗
หมู่ ๑๓ ตาบลหาดคา อาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เมื่อพ้ นกาหนดเวลายื่นซองสอบ
ราคาแล้ ว จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาจะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอ
ราคาแต่ละรายว่า เป็ นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้ อ๑.๕ (๑)
ณ วันประกาศสอบราคา หรื อไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้ รับการคัดเลือกก่อน
การเปิ ดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาก่อนหรื อในขณะที่มีการเปิ ดซอง
ใบเสนอราคาว่า มีผ้ เู สนอราคากระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมตาม
ข้ อ ๑.๕(๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ น
ธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนันออกจากการเป็
้
นผู้เสนอราคา และประกาศ
รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้ รับการคัดเลือก
และสานักงานจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคา
ดังกล่าวเป็ นผู้ทิ ้งงาน เว้ นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ วา่ ผู้เสนอราคารายนันเป็
้ นผู้ที่ให้ ความ
ร่วมมือเป็ นประโยชน์ตอ่ การพิจารณาของสานักงาน และมิได้ เป็ นผู้ริเริ่ มให้ มีการกระทาดังกล่าว

-๕ผู้เสนอราคาที่ถกู ตัดรายชื่อออกจากการเป็ นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็ นผู้เสนอราคา
ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรื อเป็ นผู้เสนอราคาที่
กระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
อาจอุทธรณ์คาสัง่ ดังกล่าวต่อ
สานักงาน ภายใน ๓ วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งจากคณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา การวินิจฉัย
อุทธรณ์ของสานักงานให้ ถือเป็ นที่สดุ
คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาจะเปิ ดซองใบเสนอราคาของผู้ เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้ รับการคัดเลือกดังกล่าวข้ างต้ น ณ สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดหนองคาย
เลขที่ ๒๗๗ หมู่ ๑๓ ตาบลหาดคา อาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖
ตังแต่
้ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็ นต้ นไป
การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค ๕ ย่อมไม่เป็ นเหตุให้ มีการขยายระยะเวลาการเปิ ดซอง
ใบเสนอราคา เว้ นแต่สานักงานพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์แก่
สานักงานอย่างยิ่ง และในกรณีที่สานักงานพิจารณาเห็นด้ วยกับคาคัดค้ านของผู้อทุ ธรณ์ และเห็น
ว่าการยกเลิกการเปิ ดซองใบเสนอราคาที่ได้ ดาเนินการไปแล้ วจะเป็ นประโยชน์แก่สานักงานอย่าง
ยิ่ง ให้ สานักงานมีอานาจยกเลิกการเปิ ดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคาครัง้ นี ้ สานักงานจะพิจารณาตัดสินด้ วย ราคารวม (ราคารวม/
ราคาต่อรายการ/ราคาต่อหน่วย)
๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคณ
ุ สมบัติไม่ถกู ต้ องตามข้ อ ๒.หรื อยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วนตามข้ อ ๓. หรื อยื่นซองสอบราคาไม่ถกู ต้ องตามข้ อ ๔. แล้ วคณะ
กรรมการเปิ ดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนัน้ เว้ นแต่เป็ นข้ อผิดพลาด
หรื อผิดหลงเพียงเล็ กน้ อย หรื อผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระ
สาคัญ ทังนี
้ ้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็ นประโยชน์ตอ่ สานักงานเท่านัน้
๕.๓ สานักงานสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปนี ้

-๖(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนันในบั
้ ญชีผ้ รู ับเอกสารสอบราคา หรื อใน
หลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของสานักงาน
(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบคุ คล (บุคคลธรรมดา) หรื อลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่าง
หนึง่ อย่างใด หรื อทังหมดในใบเสนอราคา
้
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารสอบราคาที่
เป็ นสาระสาคัญ หรื อมีผลทาให้ เกิดความได้ เปรี ยบเสียเปรี ยบแก่ผ้ เู สนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้
ลงลายมือชื่อพร้ อมประทับตรา (ถ้ ามี) กากับไว้
๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรื อในการทาสัญญา คณะกรรมการเปิ ดซองสอบ
ราคาหรื อสานักงานมีสิทธิ ให้ ผ้ ูเสนอราคาชีแ้ จงข้ อเท็จจริ ง สภาพ ฐานะ หรื อข้ อเท็จจริ งอื่นใดที่
เกี่ ยวข้ องกับผู้เสนอราคาได้ ส านักงานมี สิ ท ธิ ที่ จ ะไม่รั บ ราคาหรื อไม่ ท าสัญญา หากหลักฐาน
ดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรื อไม่ถกู ต้ อง
๕.๕ สานักงานทรงไว้ ซงึ่ สิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรื อราคาหนึ่งราคาใด หรื อราคาที่
เสนอทังหมดก็
้
ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้ างในจานวน หรื อขนาด หรื อเฉพาะรายการหนึ่งรายการ
ใด หรื ออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้ างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทังนี
้ ้ เพื่อ
ประโยชน์ ของสานักงานเป็ นสาคัญ และให้ ถือว่าการตัด สินของสานักงานเป็ นเด็ดขาด ผู้เสนอ
ราคาจะเรี ยกร้ องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทัง้ สานักงานจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและ
ลงโทษผู้เสนอราคาเป็ นผู้ทิ ้งงาน ไม่วา่ จะเป็ นผู้เสนอราคาที่ได้ รับการคัดเลือกหรื อไม่ก็ตาม หากมี
เหตุที่เชื่อได้ ว่าการเสนอราคากระทาการโดยไม่สจุ ริ ต เช่น การเสนอราคาอันเป็ นเท็จ หรื อใช้ ชื่อ
บุคคลธรรมดาหรื อนิติบคุ คลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็ นต้ น
ในกรณีที่ผ้ เู สนอราคาต่าสุดเสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ วา่ ไม่อาจดาเนินงานตาม
สัญญาได้ คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาหรื อสานักงานจะให้ ผ้ เู สนอราคานัน้ ชี ้แจงและแสดง
หลักฐานที่ทาให้ เชื่อได้ ว่าผู้เสนอราคาสามารถดาเนินงานตามสอบราคาจ้ างให้ เสร็ จสมบูรณ์ หาก
คาชี ้แจงไม่เป็ นที่รับฟั งได้ สานักงานมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนัน้

-๗ ๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้ อเท็จจริ งภายหลังจากการเปิ ดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มี
สิทธิได้ รับการคัดเลือกตามที่ได้ ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้ อ ๔.๕ เป็ นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์
ร่ วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรื อเป็ นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็ น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ตามข้ อ ๑.๕ สานักงานมีอานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอ
ราคาที่มีสิทธิได้ รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้ อ ๔.๕ และสานักงานจะ
พิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนันเป็
้ นผู้ทิ ้งงาน
ในกรณีนี ้หากสานักงานพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิ ดซองใบเสนอราคาที่ได้
ดาเนินการไปแล้ วจะเป็ นประโยชน์แก่สานักงานอย่างยิ่ง สานักงานมีอานาจยกเลิกการเปิ ดซองใบ
เสนอราคาดังกล่าวได้

๖. การทาสัญญาจ้ าง
ผู้ชนะการสอบราคาจะต้ องทาสัญญาจ้ างตามแบบสัญญาดังระบุในข้ อ ๑.๓ กับ
สานักงาน ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้ รับแจ้ ง และจะต้ องวางหลักประกันสัญญาเป็ นจานวน
เงินเท่ากับร้ อยละ ๕ ( ๕% ) ของราคาค่าจ้ างที่สอบราคาได้ ให้ สานักงานยึดถือไว้ ในขณะทา
สัญญา โดยใช้ หลักประกันอย่างหนึง่ อย่างใด ดังต่อไปนี ้
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คที่ธนาคารสัง่ จ่ายให้ แก่สานักงาน โดยเป็ นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญาหรื อก่อน
หน้ านันไม่
้ เกิน ๓ วันทาการของทางราชการ
๖.๓ หนังสือค ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค ้าประกันดังระบุ
ในข้ อ ๑.๔
๖.๔ หนังสือค ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรื อบริ ษัท
เงินทุน หรื อบริ ษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และ
ประกอบธุรกิจค ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึง่ ได้ แจ้ งเวียนให้ ส่วนราชการ
ต่าง ๆ ทราบแล้ ว โดยอนุโลมให้ ใช้ ตามแบบหนังสือค ้าประกันดังระบุในข้ อ ๑.๔
๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี ้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี ้ย ภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผ้ ชู นะการ
สอบราคา(ผู้รับจ้ าง) พ้ นจากข้ อผูกพันตามสัญญาจ้ างแล้ ว

-๘-

๗. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้ าง ข้ อ ๒ จะกาหนดในอัตราร้ อยละ ๐.๑๐ ต่อวัน

๘. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึง่ ได้ ทาข้ อตกลงเป็ นหนังสือ หรื อทาสัญญาจ้ างตามแบบดังระบุ
ในข้ อ ๑.๓ แล้ วแต่กรณี จะต้ องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้ างที่เกิดขึ ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า - นับถัดจากวันที่สานักงานได้ รับมอบงานจ้ าง โดยผู้รับจ้ างต้ องรี บจัดการ
ซ่อมแซมแก้ ไขให้ ใช้ การได้ ดีดงั เดิม ภายใน - วัน นับถัดจากวันที่ได้ รับแจ้ งความชารุดบกพร่อง

๙. ข้ อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๙.๑ เงินค่าจ้ างสาหรับงานจ้ างครัง้ นี ้ ได้ มาจาก (เงินงบประมาณประจาปี / เงินกู้
/เงินช่วยเหลือ) จากเงินงบประมาณประจาปี
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ ตอ่ เมื่อสานักงานได้ รับอนุมตั ิเงินค่าจ้ างจาก
(งบประมาณประจาปี / เงินกู้ / เงินช่วยเหลือ) จาก งบประมาณประจาปี แล้ วเท่านัน้
๙.๒ เมื่อสานักงานได้ คดั เลือกผู้เสนอราคารายใดให้ เป็ นผู้รับจ้ าง และได้ ตกลงจ้ าง
ตามสอบราคาจ้ างแล้ ว
ถ้ าผู้รับจ้ างจะต้ องสัง่ หรื อนาสิ่งของมาเพื่องานจ้ างดังกล่าวเข้ ามาจาก
ต่างประเทศ และของนันต้
้ องนาเข้ ามาโดยทางเรื อในเส้ นทางที่มีเรื อไทยเดินอยู่ และสามารถ
ให้ บริ การรับขนได้ ตามที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้เสนอราคาซึง่ เป็ นผู้
รับจ้ างจะต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยการส่งเสริ มการพาณิชยนาวี ดังนี ้
(๑) แจ้ งการสัง่ หรื อนาสิ่งของดังกล่าวเข้ ามาจากต่างประเทศต่อ กรมเจ้ าท่า
ภายใน ๗
วัน นับ ถัด จากวัน ที่ ผ้ ูรับ จ้ า งสั่งหรื อ ซื อ้ ของจากต่างประเทศ เว้ น แต่เ ป็ นของที่
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้ นให้ บรรทุกโดยเรื ออื่นได้
(๒) จัดการให้ สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรื อไทย หรื อเรื อที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรื อไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจากกรมเจ้ าท่าให้ บรรทุกสิ่งของ
นันโดยเรื
้
ออื่นที่มิใช่เรื อไทย ซึง่ จะต้ องได้ รับอนุญาตเช่นนันก่
้ อนบรรทุกของลงเรื ออื่น หรื อเป็ นของ
ที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้ นให้ บรรทุกโดยเรื ออื่น

-๙(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบตั ิตาม (๑) หรื อ (๒) ผู้รับจ้ างจะต้ องรับผิดตามกฎหมายว่า
ด้ วยการส่งเสริ มการพาณิชยนาวี
๙.๓ผู้เสนอราคาซึง่ สานักงานได้ คดั เลือกแล้ วไม่ไปทาสัญญาหรื อข้ อตกลงภายในเวลา
ที่สานักงานกาหนดดังระบุไว้ ในข้ อ ๖. สานักงานมีสิทธิที่จะเรี ยกร้ องค่าเสียหายอันเกิดจากการ
กระทาในครัง้ นี ้ (ถ้ ามี) รวมทังจะพิ
้ จารณาให้ เป็ นผู้ทิ ้งงานตามข้ อบังคับของสานักงาน
๙.๔ สานักงานสงวนสิทธิที่จะแก้ ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรื อข้ อกาหนดในแบบสัญญาให้
เป็ นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ ามี)

สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง
๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖

บทนิยาม
“ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรื อนิติ
บุคคลที่เข้ าเสนอราคาขายในการสอบราคาจ้ างของสานักงาน เป็ นผู้มีสว่ นได้ เสียไม่วา่ โดยทางตรง
หรื อทางอ้ อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรื อนิติบคุ คลอื่นที่เข้ าเสนอราคาขายในการสอบราคา
จ้ างของสานักงานในคราวเดียวกัน
การมีสว่ นได้ เสียไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อมของบุคคลธรรมดาหรื อนิติบคุ คล
ดังกล่าวข้ างต้ น ได้ แก่การที่บคุ คลธรรมดาหรื อนิติบคุ คลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กนั ในลักษณะ
ดังต่อไปนี ้
(๑) มีความสัมพันธ์กนั ในเชิงบริ หาร โดยผู้จดั การ หุ้นส่วนผู้จดั การ กรรมการผู้จดั
การ ผู้บริ หาร หรื อผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรื อของนิติบคุ คลราย
หนึง่ มีอานาจหรื อสามารถใช้ อานาจในการบริ หารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรื อของนิติ
บุคคลอีกรายหนึง่ หรื อหลายราย ที่เสนอราคาให้ แก่สานักงานในการสอบราคาจ้ างครัง้ นี ้
(๒)มีความสัมพันธ์กนั ในเชิงทุน โดยผู้เป็ นหุ้นส่วนในห้ างหุ้นส่วนสามัญ หรื อผู้เป็ น
หุ้นส่วนไม่จากัดความรับผิดในห้ างหุ้นส่วนจากัด หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริ ษัทจากัดหรื อบริ ษั ท
มหาชนจากัด เป็ นหุ้นส่วนในห้ างหุ้นส่วนสามัญหรื อห้ างหุ้นส่วนจากัด หรื อเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน
บริ ษัทจากัดหรื อบริ ษัทมหาชนจากัด อีกรายหนึง่ หรื อหลายรายที่เสนอราคาให้ แก่สานักงานในการ
สอบราคาจ้ างครัง้ นี ้
คาว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้ หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึง่ ถือหุ้นเกินกว่าร้ อยละยี่สิบ
ห้ าในกิจการนัน้ หรื อในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการว่าด้ วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกาหนด
สาหรับกิจการบางประเภทหรื อบางขนาด
(๓) มีความสัมพันธ์กนั ในลักษณะไขว้ กนั ระหว่าง(๑) และ (๒)โดยผู้จดั การ หุ้นส่วน
ผู้จดั การ กรรมการผู้จดั การ ผู้บริ หาร หรื อผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา
หรื อของนิติบคุ คลรายหนึง่ เป็ นหุ้นส่วนในห้ างหุ้นส่วนสามัญหรื อห้ างหุ้นส่วนจากัด หรื อเป็ นผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ในบริ ษัทจากัดหรื อบริ ษัทมหาชนจากัด
อีกรายหนึง่ หรื อหลายรายที่เข้ าเสนอราคา
ให้ แก่สานักงานในการสอบราคาจ้ างครัง้ นี ้ หรื อในนัยกลับกัน

-๒การดารงตาแหน่ง การเป็ นหุ้นส่วน หรื อเข้ าถือหุ้นดังกล่าวข้ างต้ นของคูส่ มรส หรื อ
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (๑) (๒) หรื อ (๓) ให้ ถือว่าเป็ นการดารงตาแหน่งการเป็ น
หุ้นส่วน หรื อการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว
ในกรณีบคุ คลใดใช้ ชื่อบุคคลอื่นเป็ นผู้จดั การ หุ้นส่วนผู้จดั การ กรรมการผู้จดั การ
ผู้บริ หาร ผู้เป็ นหุ้นส่วนหรื อผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็ นผู้ใช้ อานาจในการบริ หารที่แท้ จริง หรื อเป็ น
หุ้นส่วนหรื อผู้ถือหุ้นที่แท้ จริ งของห้ างหุ้นส่วน หรือบริ ษัทจากัด หรื อบริ ษัทมหาชนจากัด แล้ วแต่
กรณี และห้ างหุ้นส่วน หรื อบริ ษัทจากัด หรื อบริ ษัทมหาชนจากัดที่เกี่ยวข้ อง ได้ เสนอราคาให้ แก่
สานักงานในการสอบราคาจ้ างคราวเดียวกัน
ให้ ถือว่าผู้เสนอราคาหรื อผู้เสนองานนันมี
้
ความสัมพันธ์กนั ตาม (๑) (๒) หรื อ (๓) แล้ วแต่กรณี

“การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม” หมายความว่า การที่ผ้ เู สนอราคา
รายหนึง่ หรื อหลายรายกระทาการอย่างใดๆ อันเป็ นการขัดขวางหรื อเป็ นอุปสรรคหรื อไม่เปิ ดโอกาส
ให้ มีการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมในการเสนอราคาต่อสานักงาน ไม่วา่ จะกระทาโดยการสมยอม
กัน หรื อโดยการให้ ขอให้ หรื อรับว่าจะให้ เรี ยก รับ หรื อยอมจะรับเงินหรื อทรัพย์ สิน หรื อประโยชน์
อื่นใด หรื อใช้ กาลังประทุษร้ าย หรือข่มขูว่ า่ จะใช้ กาลังประทุษร้ าย หรื อแสดงเอกสารอันเป็ นเท็จ
หรื อกระทาการใดโดยทุจริ ต ทังนี
้ ้ โดยมีวตั ถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอ
ราคาด้ วยกัน
หรื อเพื่อให้ ประโยชน์แก่ผ้ เู สนอราคารายหนึง่ รายใดเป็ นผู้มีสิทธิทาสัญญากับ
สานักงาน หรื อเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม หรื อเพื่อให้ เกิดความได้ เปรี ยบ
สานักงาน โดยมิใช่เป็ นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ

บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
๑. ในกรณีผ้ เู สนอราคาเป็ นนิตบิ คุ คล
(ก) ห้ างหุ้นส่วนสามัญหรื อห้ างหุ้นส่วนจากัด
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คล จานวน…………….แผ่น
บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จดั การ และผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ ามี) จานวน ……..แผ่น
(ข) บริ ษัทจากัดหรื อบริ ษัทมหาชนจากัด
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คล จานวน ……………แผ่น
หนังสือบริ คณห์สนธิ จานวน ………….แผ่น
บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จดั การ และผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ ามี) จานวน….…..แผ่น
บัญชีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ จานวน …………แผ่น
๒. ในกรณีผ้ เู สนอราคาไม่เป็ นนิติบคุ คล
(ก) บุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นนั ้ จานวน…………….แผ่น
(ข) คณะบุคคล
สาเนาข้ อตกลงที่แสดงถึงการเข้ าเป็ นหุ้นส่วน จานวน ……………แผ่น
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้เป็ นหุ้นส่วน จานวน…………….แผ่น
๓. ในกรณีผ้ เู สนอราคาเป็ นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็ นผู้ร่วมค้ า
สาเนาสัญญาของการเข้ าร่วมค้ า
จานวน ……………แผ่น
(ก) ในกรณีผ้ รู ่วมค้ าเป็ นบุคคลธรรมดา
- บุคคลสัญชาติไทย
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน…………….แผ่น
- บุคคลที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย
สาเนาหนังสือเดินทาง
จานวน…………….แผ่น

-๒(ข) ในกรณีผ้ รู ่วมค้ าเป็ นนิตบิ คุ คล
- ห้ างหุ้นส่วนสามัญหรื อห้ างหุ้นส่วนจากัด
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คล จานวน ……………แผ่น
บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จดั การ และผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ ามี) จานวน………….แผ่น
- บริ ษัทจากัดหรื อบริ ษัทมหาชนจากัด
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คล จานวน ……………แผ่น
หนังสือบริคณห์สนธิ จานวน……………แผ่น
บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จดั การ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ ามี) จานวน………….แผ่น
บัญชีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ จานวน…………..แผ่น
๔. อื่น ๆ (ถ้ ามี)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ ายื่นพร้ อมซองใบเสนอราคาในการสอบ
ราคาจ้ างถูกต้ องและเป็ นความจริ งทุกประการ

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

บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๑. แบบรูปรายการละเอียด จานวน……….…แผ่น
๒. หนังสือมอบอานาจซึง่ ปิ ดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผ้ เู สนอราคามอบอานาจให้
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน จานวน. ………….แผ่น
๓. แบบแสดงการลงทะเบียนข้ อมูลผู้ค้ากับภาครัฐในระบบ e-GP จานวน ................แผ่น
๔. อื่น ๆ (ถ้ ามี)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ ายื่นพร้ อมซองใบเสนอราคาในการ
สอบราคาจ้ างถูกต้ องและเป็ นความจริ งทุกประการ

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

