ประกาศ สานักกาานักงาุนนัสาครราะ์กการุาสนนัาาาักา์นกจักนัุุนร
ครื่งา สงุราราั้าาค์มาปรกุปรนาประตูุาาคข้า-งงก สานักกาานัฯ

-------------------จ้นาสานักกาานักงาุนนัสาครราะ์กการุาสนนัาาาักา์นกจักนัุุนร มรนามประสารกัะสงุรารา
ั้าาค์มาปรกุปรนาประตูุาาคข้า-งงก สานักกาานักงาุนนัสาครราะ์กการุาสนนัาาาักา์นกจักนัุุนร าุประมาณ
ุก้าสิ้นั 370,000.-ุาุ
ผู้มสิุธิคสนังราราัะต้งามรนณสมุกติ จกาต่งไปนั้
1. คป็นัผู้มงาชพขาาพกสจนุ่สงุราราซื้ง
2. ไม่คป็นัผูุ้่ถูกระุนชื่งไน้ในัุกญชราาชื่งผูุ้ิ้าาานัขงาราชการและไจ้แั้าคนานัชื่งแล้น
3. ไม่คป็นัผู้ไจ้รกุคงกสิุธิ์์รืงรนามรน้มกกนั ซึ่างาัปฏิคสธไม่างมขึ้นัศาลไุา คน้นัแต่รกฐุาล
ขงาผู้คสนังราราไจ้มราสก่าใ์้สละสิุธิ์รนามรน้มกกนัคช่นัน่านัก้นั
4. ไม่คป็ นัผู้ มผลประโาชนักร่นมกกนักกุผู้คสนังราราราางื่นัุ่คข้าคสนังราราใ์้ แก่สานักกาานั
กงาุนนัสาครราะ์กการุาสนนัาาาักา์นกจักนัุุนร ณ นกนัประกาศสงุรารา ์รืงไม่คป็นัผู้กระุาการงกนัคป็นัการ
ขกจขนาาการแข่าขกนัรารางา่าาคป็นัธรรมในัการสงุราราซื้งรรก้านั้
กา์นัจาื่นัซงาสงุราราในันกนัุ่ 20 กนมภาพกนัธก 2557 ถึานกนัุ่ 3 มนัารม 2557 ตก้าแต่คนลา
09.00 นั. ถึาคนลา 15.00 นั. ณ สานักกาานักงาุนนัสาครราะ์กการุาสนนัาาาักา์นกจักนัุุนร และกา์นัจคปิจ
ซงาใุคสนังราราในันกนัุ่ 4 มนัารม 2557 ตก้าแต่คนลา 10.30 นั. คป็นัต้นัไป
ผู้สนัใัติจต่ งขงรกุคงกสารสงุราราซื้ง ไจุ้่สานักกาานักงาุนนัสาครราะ์กการุาสนนัาาา
ักา์นกจักนัุุนร 27/2 ์มู่ 5 ตาุลุ่าช้าา งาคภงคมืงา ักา์นกจักนัุุนร ในันกนัุ่ 20 กนมภาพกนัธก 2557 ถึานกนัุ่ 3
มนัารม 2557 ตก้าแต่คนลา 09.00 นั. ถึาคนลา 15.00 นั. จูราาละคงาจไจุ้่คน็ุไซจก www.rubber.co.th์รืง
สงุถามุาาโุรศกพุก์มาาคลข 0-3931-1296 ในัคนลาราชการ
ประกาศ ณ นกนัุ่ 20 กนมภาพกนัธก พ.ศ.2557

(นัาาประกงุ มกากร)
ผู้งานันาการสานักกาานักงาุนนัสาครราะ์กการุาสนนัาาาักา์นกจักนัุุนร

เอกสาร สอบราคาจ้าง เลขที่ ๑/๒๕๕๗
จ้างเหมาปรับปรุงประตูทางเข้าออก สานักงานฯ
ตามประกาศสานักงานกองทุนสงเคราะหกการทาสนนาาง
ลงนันที่ 20 กุมภาพันธก ๒๕๕๗
......................................................
สานักกาานักงาุนนัสาครราะ์กการุาสนนัาาา ซึ่าต่งไปนั้ครากน่า "สานักกาานั" มรนาม
ประสารกัะสงุราราั้าาค์มาปรกุปรนาประตูุาาคข้า-งงก สานักกาานัฯ ณ สานักกาานักงาุนนั
สาครราะ์กการุาสนนัาาาักา์นกจักนัุุนร โจามข้งแนัะนัาและข้งกา์นัจ จกาต่งไปนั้
๑. เอกสารแนบท้าาเอกสาร สอบราคา
๑.๑ แุุรูปราาการละคงาจ
๑.๒ แุุใุคสนังรารา
๑.๓ แุุสกญญาั้าา
๑.๔ แุุ์นักาสืงร้าประกกนั
(๑) ์ลกกประกกนัสกญญา
(๒) ์ลกกประกกนัการรกุคาินัร่าั้าาล่นา์นั้า
(๓) ์ลกกประกกนัผลาานั
๑.๕ ุุนัิาาม
(๑) ผู้คสนังราราุ่มผลประโาชนักร่นมกกนั
(๒) การขกจขนาาการแข่าขกนัรารางา่าาคป็นัธรรม
๑.๖ แุุุกญชคงกสาร
(๑) ุกญชคงกสารส่นนัุ่ ๑
(๒) ุกญชคงกสารส่นนัุ่ ๒
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ ผู้คสนังราราต้งาคป็นัผู้มงาชพรกุั้าาาานัุ่ สงุราราั้าา
๒.๒ ผู้คสนังราราต้งาไม่คป็นัผูุ้่ถูกระุนชื่งไน้ในัุกญชราาชื่งผูุ้ิ้าาานัขงาุาา
ราชการและไจ้แั้าคนานัชื่งแล้น ์รืงไม่คป็นัผูุ้่ไจ้รกุผลขงาการสก่าใ์้นัิติุนรรล ์รืงุนรรลงื่นัคป็นัผู้
ุิ้าาานัตามระคุาุขงาุาาราชการ
๒.๓ ผู้คสนังราราต้งาไม่คป็นัผู้มผลประโาชนักร่นมกกนักกุผู้คสนังราราราา
งื่นั ณ นกนัประกาศ สงุรารา ์รืงไม่คป็นัผู้กระุาการงกนัคป็นัการขกจขนาาการแข่าขกนัรารางา่าาคป็นั
ธรรม ตามข้ง ๑.๕
๒.๔ ผู้คสนังราราต้งาไม่คป็นัผู้ไจ้รกุคงกสิุธิ์์รืงรนามรน้มกกนั ซึ่างาัปฏิคสธไม่
างมขึ้นัศาลไุา คน้นัแต่รกฐุาล ขงาผู้คสนังราราไจ้มราสก่าใ์้สละสิุธิ์และรนามรน้มกกนัคช่นัน่านัก้นั
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้คสนังราราัะต้งาคสนังคงกสาร์ลกกฐานัาื่นัมาพร้งมกกุซงาใุคสนังรารา โจา

แากไน้นังกซงาใุคสนังรารา คป็นั ๒ ส่นนั รืง
๓.๑ ส่นนัุ่ ๑ งา่าานั้งาต้งามคงกสารจกาต่งไปนั้
(๑) ในักรณผู้คสนังราราคป็นันัิติุนรรล
(ก) ์้าา์น้นัส่นนัสามกญ์รืง์้าา์น้นัส่นนััากกจ ใ์้าื่นัสาคนัา
์นักาสืงรกุรงาการัจุะคุานันัิติุนรรล ุกญชราาชื่ง์น้นัส่นนัผู้ักจการ ผู้มงานัาัรนุรนม(ถ้าม) พร้งม
รกุรงาสาคนัาถูกต้งา
(ข) ุริษกุัากกจ์รืงุริษกุม์าชนััากกจ ใ์้าื่นัสาคนัา
์นักาสืงรกุรงาการัจุะคุานันัิติุนรรล ์นักาสืงุริรณ์กสนัธิ ุกญชราาชื่งกรรมการผู้ักจการ ผู้ม
งานัาัรนุรนม(ถ้าม)และุกญชผู้ถืง์น้นัราาใ์ญ่ พร้งมรกุรงาสาคนัาถูกต้งา
(๒) ในักรณผู้คสนังราราคป็นัุนรรลธรรมจา์รืงรณะุนรรลุ่มิใช่นัิติ
ุนรรล ใ์้าื่นัสาคนัาุกตรประัาตกนประชาชนัขงาผู้นัก้นั สาคนัาข้งตกลาุ่แสจาถึาการคข้าคป็นั
์น้นัส่นนั (ถ้าม) สาคนัาุกตรประัาตกนประชาชนัขงาผู้คป็นั์น้นัส่นนั พร้งมุก้ารกุรงาสาคนัาถูกต้งา
(๓) ในักรณผู้คสนังราราคป็นัผู้คสนังราราร่นมกกนัในัฐานัะคป็นัผู้ร่นม
ร้า ใ์้าื่นัสาคนัาสกญญาขงาการคข้าร่นมร้า สาคนัาุกตรประัาตกนประชาชนัขงาผู้ร่นมร้า และในักรณุ่
ผู้คข้าร่นมร้าฝ่าาใจคป็นัุนรรลธรรมจาุ่มิใช่สกญชาติไุา ก็ใ์้าื่นัสาคนัา์นักาสืงคจินัุาา ์รืงผู้ร่นม
ร้าฝ่าาใจคป็นันัิติุนรรลใ์้าื่นัคงกสารตามุ่ระุนไน้ในั (๑)
(๔) กา์นัจรนณลกกษณะคฉพาะราาการปรกุปรนาประตูุาาคข้า-งงก
สานักกาานัฯ
(๕) ุกญชคงกสารส่นนัุ่ ๑ ุก้า์มจุ่ไจ้าื่นัพร้งมกกุซงาใุคสนัง
รารา ตามแุุในัข้ง ๑.๖ (๑)
๓.๒ ส่นนัุ่ ๒ งา่าานั้งาต้งามคงกสารจกาต่งไปนั้
(๑) ์นักาสืงมงุงานัาัซึ่าปิจงากรแสตมป์ตามกฎ์มาาในักรณุ่ผู้
คสนังรารามงุงานัาัใ์ุ้นรรลงื่นั ลานัามในัใุคสนังราราแุนั
(๒) ุกญชคงกสารส่นนัุ่ ๒ ุก้า์มจุ่ไจ้าื่นัพร้งมกกุซงาใุคสนัง
รารา ตามแุุในัข้ง ๑.๖ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้คสนังราราต้งาาื่นัคสนังราราตามแุุุ่กา์นัจไน้ในัคงกสาร สงุ
ราราั้าา นั้ โจาไม่มคาื่งนัไขใจ ๆ ุก้าสิ้นั และัะต้งากรงกข้งรนามใ์้ถูกต้งารรุถ้นนั ลาลาามืงชื่ง
ขงาผู้คสนังราราใ์้ชกจคันั ัานันนัคาินัุ่คสนังัะต้งาระุนตรากกนัุก้าตกนคลขและตกนงกกษร
โจาไม่ม
การขูจลุ์รืงแก้ไข ์ากมการขูจ ลุ ตก คติม แก้ไข คปล่านัแปลาัะต้งาลาลาามืงชื่งผู้คสนัง
รารา พร้งมประุกุตรา (ถ้าม) กากกุไน้จ้นาุนกแ์่า
๔.๒ ผู้คสนังราราัะต้งากรงกปริมาณนกสจนและราราในัุกญชราาการั้าาค์มา
ใ์้รรุถ้นนั
ใ์้คสนังคป็นัคาินัุาุ และคสนังราราคพาาราราคจาน โจาคสนังรารา
รนม และ์รืงรารา ต่ง์นั่นา และ์รืงต่งราาการ ตามคาื่งนัไขุ่ระุนไนุ้้าาใุคสนังราราใ์้
ถูกต้งา ุก้านั้ รารารนมุ่คสนังัะต้งาตรากกนัุก้าตกนคลขและตกน์นักาสืง ถ้าตกนคลขและตกน์นักาสืงไม่
ตรากกนัใ์้ถืงตกน์นักาสืงคป็นัสารกญ โจาริจรารารนมุก้าสิ้นัซึ่ารนมภาษมูลร่าคพิ่ม และภาษงากร

งื่นั และร่าใช้ั่าาุก้าปนาไน้แล้น
ราราุ่คสนังัะต้งาคสนังกา์นัจาืนัราราไม่นั้งากน่า 30 นกนั นักุแต่
นกนัคปิจซงาใุคสนังรารา โจา ภาาในักา์นัจาืนัราราผู้คสนังราราต้งารกุผิจชงุราราุ่ตนัไจ้คสนังไน้
และัะถงนัการคสนังรารามิไจ้
๔.๓ ผู้คสนังราราัะต้งาคสนังกา์นัจคนลาจาคนัินัการแล้นคสร็ัไม่
คกินั 40 นกนั นักุถกจัากนกนัลา นัามในัสกญญาั้าา ์รืงนกนัุ่ไจ้รกุ์นักาสืงแั้าัากสานักกาานัฯใ์้คริ่ม
ุาาานั
๔.๔ ก่งนัาื่นัซงา สงุราราั้าา ผู้คสนังรารารนรตรนัจูร่าาสกญญา แุุ
รูป และราาละคงาจ ฯลฯ ใ์้ถ่ถ้นนัและ คข้าใัคงกสาร สงุราราั้าา ุก้า์มจคสาก่งนัุ่ัะตกลาาื่นั
ซงา สงุราราั้าา ตามคาื่งนัไขในัคงกสาร สงุราราั้าา
๔.๕ ผู้คสนังราราัะต้งาาื่นัซงาใุคสนังราราุ่ปิจผนัึกซงาคราุร้งาั่า์นั้า
ซงาถึา ประธานัรณะกรรมการคปิจซงาสงุราราั้าา โจาระุนไนุ้่์นั้าซงาน่า "ใุคสนังราราตาม
คงกสาร สงุราราั้าา คลขุ่ ๑/๒๕๕๗" าื่นัต่งคั้า์นั้าุ่ ในันกนัุ่ ๒๐ กนมภาพกนัธก ๒๕๕๗ ถึา
นกนัุ่ ๓ มนัารม ๒๕๕๗ ตก้าแต่คนลา ๐๙.๐๐ นั. ถึาคนลา ๑๕.๐๐นั. ณ สานักกาานักงาุนนัสาครราะ์ก
การุาสนนัาาาักา์นกจักนัุุนร
คมื่งพ้นักา์นัจคนลาาื่นัซงา สงุราราั้าา แล้นัะไม่รกุซงา สงุ
ราราั้าา โจาคจ็จขาจ
รณะกรรมการคปิจซงา สงุราราั้าา ัะจาคนัินัการตรนัสงุ
รนณสมุกติขงาผู้คสนังราราแต่ละราาน่า คป็นัผู้คสนังราราุ่มผลประโาชนักร่นมกกนักกุผู้คสนังราราราา
งื่นั ตามข้ง ๑.๕ (๑) ณ นกนัประกาศ สงุราราั้าา ์รืงไม่ และประกาศราาชื่งผู้คสนังราราุ่มสิุธิ
ไจ้รกุการรกจคลืงกก่งนัการคปิจซงาใุคสนังรารา
์ากปรากฏต่งรณะกรรมการคปิจซงา สงุราราั้าา ก่งนั์รืงในั
ขณะุ่มการคปิจซงาใุคสนังราราน่า มผู้ คสนังรารากระุาการงกนัคป็นัการขกจขนาาการแข่าขกนัรารา
งา่าาคป็นัธรรม ตามข้ง ๑.๕ (๒) และรณะกรรมการฯ คชื่งน่ามการกระุางกนัคป็นัการขกจขนาาการ
แข่าขกนัรารางา่าาคป็นัธรรม รณะกรรมการฯ ัะตกจราาชื่งผู้คสนังราราราานัก้นังงกัากการคป็นัผู้
คสนังรารา และประกาศราาชื่งผู้คสนังราราุ่มสิุธิไจ้รกุการรกจคลืงก และสานักกาานัฯัะพิัารณา
ลาโุษผู้คสนังราราจกากล่านคป็นัผูุ้ิ้าาานั คน้นัแต่รณะกรรมการฯ ัะนินัิัฉกาไจ้น่าผู้คสนังราราราานัก้นั
คป็นัผูุ้่ใ์้รนามร่นมมืงคป็นัประโาชนักต่งการพิัารณาขงาุาาราชการและมิไจ้คป็นัผู้ริคริ่มใ์้มการ
กระุาจกากล่าน
ผู้คสนังราราุ่ถูกตกจราาชื่งงงกัากการคป็นัผู้คสนังราราคพราะค์ตน
คป็นัผู้คสนังราราุ่มผลประโาชนักร่นมกกนั กกุผู้คสนังราราราางื่นั ณ นกนัประกาศ สงุราราั้าา ์รืง
คป็นัผู้คสนังราราุ่กระุาการงกนัคป็นัการขกจขนาาการแข่าขกนัรารางา่าาคป็นัธรรม งาังนุธรณกราสก่า
จกากล่านต่งปลกจกระุรนาภาาในั ๓ นกนั นักุแต่นกนัุ่ไจ้รกุแั้าัากรณะกรรมการคปิจซงา สงุ
รารา การนินัิัฉกางนุธรณกขงาสานักกาานัฯใ์้ถืงคป็นัุ่สนจ
รณะกรรมการคปิจซงา สงุรารา ัะคปิจซงาใุคสนังราราขงาผู้
คสนังราราุ่มสิุธิไจ้รกุการรกจคลืงก จกากล่านข้าาต้นั ณ สานักกาานักงาุนนัสาครราะ์กการุาสนนัาาา
ักา์นกจักนัุุนร ในันกนัุ่ ๔ มนัารม ๒๕๕๗ ตก้าแต่คนลา ๑๐.๓๐ นั. คป็นัต้นัไป
การาื่นังนุธรณกตามนรรร์้า า่งมไม่คป็นัค์ตนใ์้มการขาาาระาะคนลา

การคปิจซงาใุคสนังรารา คน้นัแต่ สานักกาานัฯพิัารณาค์็นัน่า การขาาาระาะคนลาจกากล่านัะคป็นั
ประโาชนักแกุ่าาราชการงา่าาาิ่า และในักรณุ่สานักกาานัฯพิัารณาค์็นัจ้นากกุรารกจร้านัขงาผู้
งนุธรณก และค์็นัน่าการากคลิกการคปิจซงาใุคสนังราราุ่ไจ้จาคนัินัการไปแล้นัะคป็นัประโาชนักแก่
ุาาราชการงา่าาาิ่า ใ์้สานักกาานัฯมงานัาัากคลิกการคปิจซงาใุคสนังราราจกากล่านไจ้
๕. หลักเกณฑกและสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในัการ สงุราราั้าา รรก้านั้ สานักกาานัฯัะพิัารณาตกจสินัจ้นา รารา
รนม
๕.๒ ์ากผู้คสนังราราราาใจมรนณสมุกติไม่ถูกต้งาตามข้ง ๒ ์รืงาื่นั์ลกกฐานั
การคสนังราราไม่ถูกต้งา์รืงไม่ รรุถ้นนัตามข้ง ๓ ์รืงาื่นัซงา สงุราราั้าา ไม่ถูกต้งาตาม
ข้ง ๔ แล้น รณะกรรมการฯัะไม่รกุพิัารณาราราขงาผู้คสนังราราราานัก้นั คน้นัแต่คป็นัข้งผิจพลาจ
์รืงผิจ์ลาคพาาคล็กนั้งา ์รืงุ่ผิจแผกไปัากคาื่งนัไขขงาคงกสาร สงุราราั้าา ในัส่นนัุ่มิใช่
สาระสารกญ ุก้านั้ คฉพาะในักรณุ่พิัารณาค์็นัน่าัะคป็นัประโาชนักต่งสานักกาานัฯคุ่านัก้นั
๕.๓ สานักกาานัฯสานนัสิุธิไม่พิัารณาราราขงาผู้คสนังรารา โจาไม่มการ
ผ่งนัผกนัในักรณจกาต่งไปนั้
(๑) ไม่ปรากฏชื่งผู้คสนังราราราานัก้นั ในัุกญชผู้รกุคงกสาร สงุ
ราราั้าา ์รืงในั์ลกกฐานัการรกุคงกสาร สงุราราั้าา ขงาสานักกาานัฯ
(๒) ไม่กรงกชื่งนัิติุนรรล ุนรรลธรรมจา ์รืงลาลาามืงชื่งผู้คสนัง
รารางา่าา์นัึ่างา่าาใจ ์รืงุก้า์มจในัใุคสนังรารา
(๓) คสนังราาละคงาจแตกต่าาไปัากคาื่งนัไขุ่กา์นัจในั
คงกสาร สงุราราั้าา ุ่คป็นัสาระสารกญ ์รืงมผลุาใ์้คกิจรนามไจ้คปราุคสาคปราุแก่ผู้คสนัง
ราราราางื่นั
(๔) ราราุ่คสนังมการขูจลุ ตก คติม แก้ไขคปล่านัแปลา โจาผู้
คสนังรารามิไจ้ลาลาามืงชื่งพร้งมประุกุตรา (ถ้าม) กากกุไน้
๕.๔ ในัการตกจสินัการ สงุราราั้าา ์รืงในัการุาสกญญา รณะกรรมการ
คปิจซงา สงุราราั้าา ์รืงสานักกาานัฯมสิุธิใ์้ผู้คสนังราราช้แัาข้งคุ็ััริา สภาพ ฐานัะ ์รืง
ข้งคุ็ััริางื่นัใจุ่คก่านข้งากกุผู้คสนังราราไจ้ สานักกาานัฯมสิุธิุ่ัะไม่รกุรารา ์รืงไมุ่าสกญญา์าก
์ลกกฐานัจกากล่านไม่มรนามค์มาะสม์รืงไม่ถูกต้งา
๕.๕ สานักกาานัฯุราไน้ซึ่าสิุธิุ่ัะไม่รกุราราต่าสนจ ์รืงรารา์นัึ่าราราใจ
์รืงราราุ่คสนังุก้า์มจก็ไจ้ และงาัพิัารณาคลืงกั้าาในััานันนั ์รืงขนัาจ ์รืงคฉพาะราาการ
์นัึ่าราาการใจ ์รืงงาััะากคลิกการสงุราราั้าา โจาไม่พิัารณาักจั้าาคลาก็ไจ้สนจแต่ัะ
พิัารณา ุก้านั้คพื่งประโาชนักขงาุาาราชการคป็นัสารกญ และใ์้ถืงน่าการตกจสินัขงาสานักกาานั
คป็นัคจ็จขาจ ผู้คสนังราราัะครากร้งาร่าคสา์าาใจ ๆ มิไจ้ รนมุก้าสานักกาานัฯัะพิัารณาากคลิก
การ สงุราราั้าา และลาโุษผู้คสนังราราคป็นัผูุ้ิ้าาานั ไม่น่าัะคป็นัผู้คสนังราราุ่ไจ้รกุการ
รกจคลืงก์รืงไม่ก็ตาม ์ากมค์ตนุ่คชื่งไจ้น่าการคสนังรารากระุาการโจาไม่สนัริต คช่นั การคสนัง
คงกสารงกนัคป็นัคุ็ั ์รืงใช้ชื่งุนรรลธรรมจา ์รืงนัิติุนรรลงื่นัมาคสนังราราแุนัคป็นัต้นั
ในักรณุ่ผู้คสนังราราต่าสนจ คสนังราราต่าันัราจ์มาาไจ้น่าไม่งาั
จาคนัินัาานัตามสกญญาไจ้ รณะกรรมการ คปิจซงา สงุราราั้าา ์รืงสานักกาานัฯัะใ์้ผู้คสนังรารานัก้นั

ช้แัาและแสจา์ลกกฐานัุุ่าใ์้คชื่งไจ้น่าผู้คสนังราราสามารถจาคนัินัาานัตาม สงุราราั้าา ใ์้คสร็ั
สมุูรณก ์ากราช้แัาไม่คป็นัุ่รกุฟัาไจ้ สานักกาานัฯมสิุธิุ่ัะไม่รกุราราขงาผู้คสนังราราราานัก้นั
๕.๖ ในักรณุ่ปรากฏข้งคุ็ััริาภาา์ลกาัากการคปิจซงา สงุรารา
ั้าา น่า ผู้คสนังราราุ่มสิุธิไจ้รกุการรกจคลืงกตามุ่ไจ้ประกาศราาชื่งไน้ ตามข้ง ๔.๕ คป็นัผู้คสนัง
ราราุ่มผลประโาชนักร่นมกกนักกุผู้คสนังราราราางื่นั ณ นกนัประกาศ สงุรารา ์รืงคป็นัผู้คสนังรารา
ุ่กระุาการงกนัคป็นัการขกจขนาาการแข่าขกนัรารางา่าาคป็นัธรรม ตามข้ง ๑.๕ สานักกาานัฯม
งานัาัุ่ัะตกจราาชื่งผู้คสนังราราุ่มสิุธิไจ้รกุการรกจคลืงกจกากล่านงงกัากประกาศราาชื่งตาม
ข้ง ๔.๕ และสานักกาานัฯัะพิัารณาลาโุษผู้คสนังราราราานัก้นัคป็นัผูุ้ิ้าาานั
ในักรณนั้ ์ากสานักกาานัฯพิัารณาค์็นัน่าการากคลิกการคปิจซงา
ใุคสนังราราุ่ไจ้จาคนัินัการไปแล้นัะคป็นัประโาชนักแกุ่าาราชการงา่าาาิ่า สานักกาานัฯมงานัาั
ากคลิกการคปิจซงาใุคสนังราราจกากล่านไจ้
๖.

การทาสัญญาจ้าง
ผู้ชนัะการ สงุราราั้าา ัะต้งาุาสกญญาั้าาตามแุุสกญญาจการะุนในั
ข้ง ๑.๓ กกุสานักกาานัฯภาาในั ๕ นกนั นักุถกจัากนกนัุ่ไจ้รกุแั้า และัะต้งานาา์ลกกประกกนัสกญญา
คป็นััานันนัคาินัคุ่ากกุร้งาละ ๕ ขงาราราร่าั้าาุ่สงุราราั้าา ไจ้ ใ์้สานักกาานัฯาึจถืงไน้ในัขณะุา
สกญญา โจาใช้์ลกกประกกนังา่าา์นัึ่างา่าาใจ จกาต่งไปนั้
๖.๑ คาินัสจ
๖.๒ คช็รุ่ธนัารารสก่าั่าาใ์้แก่สานักกาานัฯ โจาคป็นัคช็รลานกนัุุุ่่าสกญญา
์รืงก่งนั์นั้านัก้นัไม่คกินั ๓ นกนั ุาการ
๖.๓ ์นักาสืงร้าประกกนัขงาธนัารารภาาในัประคุศตามแุุ์นักาสืงร้า
ประกกนัจการะุนในัข้ง ๑.๔ (๑)
๖.๔ ์นักาสืงร้าประกกนัขงาุรรษกุคาินัุนนังนตสา์กรรมแ์่าประคุศไุา ์รืง
ุริษกุคาินัุนนั ์รืงุริษกุคาินัุนนั์ลกกุรกพาก ุ่ไจ้รกุงนันญาตใ์้ประกงุกิัการคาินัุนนัคพื่งการ
พาณิชากและประกงุธนรกิัร้าประกกนัตามประกาศขงาธนัารารแ์่าประคุศไุา ซึ่าไจ้แั้าชื่งคนานั
ใ์้ส่นนัราชการต่าา ๆ ุราุแล้น โจางนันโลมใ์้ใช้ตามแุุ์นักาสืงร้าประกกนั จการะุนในัข้ง ๑ .๔ (๑)
๖.๕ พกนัธุกตรรกฐุาลไุา
์ลกกประกกนันั้ัะรืนัใ์้โจาไม่มจงกคุ้า ภาาในั ๑๕ นกนั นักุถกจัาก
นกนัุ่ผู้ชนัะการ สงุราราั้าา (ผู้รกุั้าา) พ้นััากข้งผูกพกนัตามสกญญาั้าาแล้น
๗. ค่าจ้างและการจ่าาเงิน
สานักกาานัฯัะั่าาคาินัร่าั้าา โจาแุ่างงกคป็นั ๑ านจ จกานั้
สานักกาานัฯัะั่าาคาินัร่าั้าาในังกตราร้งาละ ๑๐๐ ขงาร่าั้าา คมื่งผู้
รกุั้าาไจ้ปฏิุกติาานัุก้า์มจใ์้แล้นคสร็ัคราุร้งาตามสกญญา
๘. อัตราค่าปรับ
ร่าปรกุตามแุุสกญญาั้าาข้ง ๑๗ ัะกา์นัจในังกตราร้งาละ ๐.๑๐ ขงา
ร่าั้าาตามสกญญาต่งนกนั

๙.

การรับประกันคนามชารุดบกพร่อง
ผู้ชนัะการสงุราราั้าา ซึ่าไจุ้าข้งตกลาคป็นั์นักาสืง ์รืงุาสกญญาั้าาตาม
แุุจการะุนในัข้ง ๑.๓ แล้นแต่กรณ ัะต้งารกุประกกนัรนามชารนจุกพร่งาขงาาานัั้าาุ่คกิจขึ้นั
ภาาในัระาะคนลา ไม่นั้งากน่า ๑ ปี นักุถกจัากนกนัุ่สานักกาานัฯไจ้รกุมงุาานั โจาผู้รกุั้าาต้งารุ
ักจการซ่งมแซมแก้ไขใ์้ใช้การไจ้จจกาคจิมภาาในั ๗ นกนั นักุถกจัากนกนัุ่ไจ้รกุแั้ารนามชารนจุกพร่งา
๑๐. ข้อสงนนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๐.๑ คาินัร่าั้าาสา์รกุาานั สงุราราั้าา รรก้านั้ ไจ้มาัาก คาินัาุประมาณ
ประัาปี พ.ศ. ๒๕๕๗
การลานัามในัสกญญาัะกระุาไจ้ต่งคมื่งสานักกาานัฯไจ้รกุงนันมกติคาินั
ร่าั้าาัาก คาินัาุประมาณประัาปี พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้นคุ่านัก้นั
๑๐.๒ คมื่งสานักกาานัฯไจ้รกจคลืงกผู้คสนังราราราาใจใ์้คป็นัผู้รกุั้าา และไจ้ตก
ลาั้าาตาม สงุราราั้าา แล้น ถ้า ผู้รกุั้าาัะต้งาสก่า์รืงนัาสิ่าขงามาคพื่งาานัั้าาจกากล่านคข้ามาัาก
ต่าาประคุศและขงานัก้นัต้งานัาคข้ามาโจาุาาครืงในัคส้นัุาาุ่มครืงไุาคจินังาู่ และสามารถใ์ุ้ริการ
รกุขนัไจ้ตามุ่รกฐมนัตรน่าการกระุรนารมนัารมประกาศกา์นัจ ผู้คสนังราราซึ่าคป็นัผู้รกุั้าาัะต้งา
ปฏิุกติตามกฎ์มาาน่าจ้นาการส่าคสริมการพาณิชานัาน จกานั้
(๑) แั้าการสก่า์รืงนัาสิ่าขงาจกากล่านคข้ามาัากต่าาประคุศต่ง
กรมการขนัส่าุาานั้าและพาณิชานัานภาาในั ๗ นกนั นักุถกจัากนกนัุ่ผู้รกุั้าาสก่า์รืงซื้งขงาัาก
ต่าาประคุศ คน้นัแต่คป็นัขงาุ่รกฐมนัตรน่าการกระุรนารมนัารมประกาศากคน้นัใ์ุ้รรุนกโจาครืงงื่นั
ไจ้
(๒) ักจการใ์้สิ่าขงาจกากล่านุรรุนกโจาครืงไุา ์รืงครืงุ่มสิุธิ
คช่นัคจานกกุครืงไุาัากต่าาประคุศ มาากาประคุศไุา คน้นัแต่ัะไจ้รกุงนันญาตัากกรมการขนัส่าุาา
นั้าและพาณิชานัาน ใ์ุ้รรุนกสิ่าขงานัก้นัโจาครืงงื่นัุ่มิใช่ครืงไุา ซึ่าัะต้งาไจ้รกุงนันญาตคช่นันัก้นัก่งนั
ุรรุนกขงาลาครืงงื่นั ์รืงคป็นัขงาุ่รกฐมนัตรน่าการกระุรนารมนัารมประกาศากคน้นัใ์ุ้รรุนกโจา
ครืงงื่นั
(๓) ในักรณุ่ไม่ปฏิุกติตาม (๑) ์รืง (๒) ผู้รกุั้าาัะต้งารกุผิจตาม
กฎ์มาาน่าจ้นาการส่าคสริมการพาณิชานัาน
๑๐.๓ ผู้คสนังราราซึ่าสานักกาานัฯไจ้รกจคลืงกแล้นไม่ไปุาสกญญา์รืงข้งตกลา
ภาาในัคนลาุุ่าาราชการกา์นัจจการะุนไน้ ในัข้ง ๖ สานักกาานัฯงาัพิัารณาครากร้งาใ์้ชจใช้
รนามคสา์าางื่นั (ถ้าม) รนมุก้าัะพิัารณาใ์้คป็นัผูุ้ิ้าาานัตามระคุาุขงาุาาราชการ
๑๐.๔ สานักกาานัฯสานนัสิุธิ์ุ่ัะแก้ไขคพิ่มคติมคาื่งนัไข์รืงข้งกา์นัจในัแุุ
สกญญาใ์้คป็นัไปตามรนามค์็นัขงาสานักกาานั งกาการสูาสนจ (ถ้าม)
๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมาาและระเบีาบ
ในัระ์น่าาระาะคนลาการจาคนัินัาานัผู้รกุั้าาพึาปฏิุกติตาม์ลกกคกณฑกุ่
กฎ์มาาและระคุาุไจ้กา์นัจไน้โจาครร่ารรกจ

สานักกาานักงาุนนัสาครราะ์กการุาสนนัาาาักา์นกจักนัุุนร
๒๐ กนมภาพกนัธก ๒๕๕๗

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้ รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้ างอิง)
ในการจัดซื ้อจัดจ้ างทีม่ ิใช่งานก่อสร้ าง

1. ชื่งโรราการ....สงุราราั้าาปรกุปรนาประตูุาาคข้า-งงก สานักกาานัฯ....................................
/์นั่นาาานัคั้าขงาโรราการ ............สกา.ั.ักนัุุนร.............................................
2. นาคาินัาุประมาณุ่ไจ้รกุักจสรร............370,000.............................................
3. นกนัุ่กา์นัจรารากลาา (ราราง้าา).......................................................................
คป็นัคาินั.............................................ุาุ รารา/์นั่นา(ถ้าม)..............................
4. แ์ล่าุ่มาขงารารากลาา (ราราง้าางิา)
4.1...าุประมาณุ่ไจ้รกุักจสรรประัาปี 2557.....................................................
4.2...........................................................................................................................
4.3...........................................................................................................................
5. ราาชื่งคั้า์นั้าุ่ผู้กา์นัจรารากลาา (ราราง้าางิา) ุนกรนั.สกา.ั.ักนัุุนร.........

