ประกาศ สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดตรัง
เรื่อง สอบราคาซื้อ ปุ๋ยเคมี
สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง จังหวัดตรัง
มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ
ปุ๋ยเคมีชนิดตํางๆ ดังนี้
- สูตร ๑๕-๑๐-๓๐ จานวน ๔,๐๐๐ ก.ก.
- สูตร ๐-๐-๖๐
จานวน ๑,๒๕๐ ก.ก.
- ปุ๋ยโบรํอน
จานวน ๑๐๐ ก.ก.
- ปุ๋ยคีเซอร์ไรท์
จานวน
๒๕ ก.ก.
ราคากลางในการจัดซื้อเป็นเงิน ๑๑๖,๙๐๐.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันเก๎าร๎อยบาทถ๎วน)
ผู๎มีสิทธิเสนอราคาจะต๎องมีคุณสมบัติ ดังตํอไปนี้
๑. เป็นผู๎มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกลําว
๒. ไมํเป็นผู๎ที่ถูกระบุชื่อไว๎ในบัญชีรายชื่อผู๎ทิ้งงานของทางราชการและได๎แจ๎งเวียนชื่อแล๎ว
๓. ไมํเป็นผู๎ได๎รับเอกสิทธิ์หรือความคุ๎มกันซึ่งอาจปฏิเสธไมํยอมขึ้นศาลไทย เว๎นแตํรัฐบาลของผู๎
เสนอราคาได๎มีคาสั่งให๎สละสิทธิ์ความคุ๎มกันเชํนวํานั้น
๔. ไมํเป็นผู๎มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอื่น ที่เข๎าเสนอราคาให๎แกํสานักงานกองทุน
สงเคราะห์การทาสวนยาง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมํเป็นผู๎กระทาการอันเป็นการขัดขวางการ
แขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
กาหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๘ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ระหวํางเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง
๑๖.๐๐ น. ณ แผนกธุรการและพัสดุ สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดตรัง และ
กาหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ ตั้งแตํเวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต๎นไป
ผู๎สนใจติดตํอขอรับเอกสารสอบราคาได๎ที่แผนกธุรการและพัสดุ สานักงานกองทุนสงเคราะห์
การทาสวนยางจังหวัดตรัง เลขที่ ๑๘/๓ ถ.รักษ์จันทน์ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง ระหวํางวันที่ ๑๘-๒๘
มีนาคม ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๕๒๑-๒๙๓๔ ในวันและเวลาราชการหรือ
ตรวจสอบข๎อมูลทางเว็บไซต์ที่ www.rubber.co.th โดยตรง หรือผําน www.gprocurement.go.th
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายประสิทธิ์ จันทร์พิทักษ์ )
ผู๎ชํวยผู๎อานวยการ รักษาการแทน
ผู๎อานวยการสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัด ตรัง

เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๒/๒๕๕๗
การซื้อ ปุ๋ยเคมี
ตามประกาศสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดตรัง ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗
สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดตรัง ซึ่งตํอไปนี้เรียกวํา “ สานักงาน ” มีความประสงค์จะ
สอบราคาซื้อ ปุ๋ยเคมี ชนิดตํางๆ ดังนี้
- สูตร ๑๕-๑๐-๓๐ จานวน ๔,๐๐๐ ก.ก.
- สูตร ๐-๐-๖๐ จานวน ๑,๒๕๐ ก.ก.
- ปุ๋ยโบรํอน
จานวน ๑๐๐ ก.ก.
- ปุ๋ยคีเซอร์ไรท์
จานวน ๒๕ ก.ก.
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต๎องเป็นของแท๎ ของใหมํ ไมํเคยใช๎งานมากํอน ไมํเป็นของเกําเก็บ อยูํในสภาพที่จะใช๎
งานได๎ทันที่ และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กาหนดไว๎ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข๎อแนะนา และข๎อกาหนด
ดังตํอไปนี้
๑. เอกสารแนบท๎ายเอกสารสอบราคา
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย
๑.๔ แบบหนังสือค้าประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู๎เสนอราคาที่มีผลประโยชน์รํวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารสํวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสํวนที่ ๒
๑.๗ ………….ฯลฯ……………
๒. คุณสมบัติของผู๎เสนอราคา
๒.๑ ผู๎เสนอราคาต๎องเป็นผู๎มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
๒.๒ ผู๎เสนอราคาต๎องไมํเป็นผู๎ที่ถูกระบุชื่อไว๎ในบัญชีรายชื่อผู๎ทิ้งงานของทางราชการและได๎แจ๎งเวียนชื่อ
แล๎ว หรือไมํเป็นผู๎ที่ได๎รับผลของการสั่งให๎นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู๎ทิ้งงานตามข๎อบังคับของสานักงาน
๒.๓ ผู๎เสนอราคาต๎องไมํเป็นผู๎มีผลประโยชน์รํวมกับผู๎เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไมํเป็นผู๎กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม ตามข๎อ ๑.๕
๒.๔ ผู๎เสนอราคาต๎องไมํเป็นผู๎ได๎รับเอกสิทธิ์หรือความคุ๎มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมํยอมขึ้นศาลไทย เว๎นแตํ
รัฐบาลของผู๎เสนอราคาได๎มีคาสั่งให๎สละสิทธิ์และความคุ๎มกันเชํนวํานั้น
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู๎เสนอราคาจะต๎องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร๎อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว๎นอกซองใบเสนอ
ราคาเป็น ๒ สํวน คือ
๓.๑ สํวนที่ ๑ อยํางน๎อยต๎องมีเอกสารดังตํอไปนี้
(๑) ในกรณีผู๎เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห๎างหุ๎นสํวนสามัญหรือห๎างหุ๎นสํวนจากัด ให๎ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ๎นสํวนผู๎จัดการ ผู๎มีอานาจควบคุม พร๎อมรับรองสาเนาถูกต๎อง

-๒(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด
ให๎ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคลหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู๎จัดการ ผู๎มีอานาจควบคุมและบัญชีผู๎ถือหุ๎นรายใหญํ พร๎อม
รับรองสาเนาถูกต๎อง
(๒) ในกรณีผู๎เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา
หรือคณะบุคคลที่มิใชํนิติบุคคลให๎ยื่นสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผู๎นั้น สาเนาข๎อตกลงที่แสดงถึงการเข๎าเป็นหุ๎นสํวน (ถ๎ามี) สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู๎เป็น
หุ๎นสํวน พร๎อมทั้งรับรองสาเนาถูกต๎อง
(๓) ในกรณีผู๎เสนอราคาเป็นผู๎เสนอราคารํวมกันในฐานะเป็นผู๎รํวมค๎า ให๎ยื่นสาเนาสัญญาของการ
เข๎ารํวมค๎า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู๎รํวมค๎า และในกรณีที่ผู๎เข๎ารํวมค๎าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใชํ
สัญชาติไทย ก็ให๎ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู๎รํวมค๎าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให๎ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว๎ใน (๑)
(๔) (ระบุเอกสารอื่นตามที่สานักงานเห็ นสมควรกาหนด เชํน หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน
สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่ม เป็นต๎น)
(๕) บัญชีเอกสารสํวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได๎ยื่นพร๎อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข๎อ ๑.๖(๑)
๓.๒ สํวนที่ ๒ อยํางน๎อยต๎องมีเอกสารดังตํอไปนี้
(๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข๎อ ๔.๔
(๒) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู๎เสนอราคามอบอานาจให๎บุคคล
อื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๓) บัญชีเอกสารสํวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได๎ยื่นพร๎อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข๎อ ๑.๖(๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู๎เสนอราคาต๎องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว๎ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไมํมีเงื่อนไขใดๆ
ทั้งสิ้น และจะต๎องกรอกข๎อความให๎ถูกต๎องครบถ๎วน ลงลายมือชื่อของผู๎เสนอราคาให๎ชัดเจน จานวนเงินที่เสนอต๎อง
ระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมํมีการขูดลบหรือแก๎ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก๎ไข เปลี่ยนแปลงจะต๎อง
ลงลายมือชื่อผู๎เสนอราคาพร๎อมประทับตรา (ถ๎ามี) กากับไว๎ด๎วยทุกแหํง
๔.๒ ผู๎เสนอราคาจะต๎องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และ
หรือราคาตํอหนํวย และ หรือตํอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว๎ท๎ายใบเสนอราคาให๎ถูกต๎อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอ
จะต๎องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ๎าตัวเลขและตัวหนังสือไมํตรงกันให๎ถือตัวหนังสือเป็นสาคัญ โดยคิดราคารวม
ทั้งสิ้นซึ่งรวมคําภาษีมูลคําเพิ่มและภาษีอากรอื่น คําขนสํง คําจดทะเบียน และคําใช๎จํายอื่นๆ ทั้งปวง จนกระทั่งสํง
มอบพัสดุให๎ ณ แปลงผลิตพันธุ์ยาง ม.๑ ต.ไม๎ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง
ราคาที่เสนอ จะต๎องเสนอกาหนดยืนราคาไมํน๎อยกวํา ๓๐ วัน นับแตํวันเปิดซองใบเสนอราคา โดย
ภายในกาหนดยืนราคาผู๎เสนอราคาต๎องรับผิดชอบราคาที่ตนได๎เสนอไว๎ และจะถอนการเสนอราคามิได๎
๔.๓ ผู๎เสนอราคาจะต๎องเสนอกาหนดเวลาสํงมอบพัสดุไมํเกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อ
ขาย
๔.๔ ผู๎เสนอราคาจะต๎องสํง แคตตาล็อก /ตัวอยําง และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของปุ๋ยเคมี ไปพร๎อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลําวนี้สานักงานจะยึดไว๎
เป็นเอกสารของทางราชการ
สาหรับแคตตาล็อกที่แนบให๎พิจารณา
หากเป็นสานารูปถํายจะต๎องรับรองสาเนาถูกต๎องโดยผู๎มี
อานาจทานิติกรรมแทนนิติบุคคล
หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความประสงค์จะขอดูต๎นฉบับแคต
ตาล็อก ผู๎เสนอราคาจะต๎องนาต๎นฉบับมาให๎คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบ ภายใน ๓ วัน

-๓๔.๕ ผู๎เสนอราคาจะต๎องสํงตัวอยํางของพัสดุ (ปุ๋ยเคมี) ที่เสนอ จานวน - กิโลกรัม/ชนิด เพื่อใช๎ใน
การตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ สานักงานจะไมํรับผิดชอบในความเสียหาย
ใดๆ ที่เกิดขึ้นแกํตัวอยํางดังกลําว ตัวอยํางที่เหลือหรือไมํใช๎แล๎ว สานักงานจะคืนให๎แกํผู๎เสนอราคา
๔.๖ กํอนยื่นซองสอบราคาผู๎เสนอราคาควรตรวจดูรํางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะ ฯลฯ ให๎ถี่
ถ๎วนและเข๎าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกํอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
๔.๗ ผู๎เสนอราคาจะต๎องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร๎อย
จําหน๎าซองถึงประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว๎ที่หน๎าซองวํา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๒/๒๕๕๗
”ยื่นตํอเจ๎าหน๎าที่ผู๎มีหน๎าที่รับซองสอบราคา ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ระหวําง
เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ณ แผนกธุรการและพัสดุ สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดตรัง
เมื่อพ๎นกาหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล๎วจะไมํรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู๎เสนอราคาแตํละรายวํา เป็น
ผู๎เสนอราคาที่มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอื่นตามข๎อ ๑.๕ (๑)
ณ วันประกาศสอบราคาหรือไมํ
และประกาศรายชื่อผู๎เสนอราคาที่มีสิทธิได๎รับการคัดเลือกกํอนการเปิดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏตํอคณะกรรมการเปิดซองสอบราคากํอนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาวํา
มีผู๎เสนอราคากระทาการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรมตามข๎อ ๑๕.๑(๒) และคณะกรรมการ เชื่อ
วํามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู๎เสนอราคารายนั้น
ออกจากการเป็นผู๎เสนอราคาและประกาศรายชื่อผู๎เสนอราคาที่มีสิทธิได๎รับการคัดเลือก และสานักงานจะพิจารณา
ลงโทษผู๎เสนอราคาดังกลําวเป็นผู๎ทิ้งงาน เว๎นแตํคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได๎วําผู๎เสนอราคารายนั้นเป็นผู๎ให๎ความ
รํวมมือเป็นประโยชน์ตํอการพิจารณาของสานักงาน และมิได๎เป็นผู๎ริเริ่มให๎มีการกระทาดังกลําว
ผู๎เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู๎เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู๎เสนอราคาที่มีผลประโยชน์
รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู๎เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัด ขวางการ
แขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกลําวตํอสานักงาน ภายใน ๓ วัน นับแตํวันที่ได๎รับแจ๎งจาก
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของสานักงานให๎ถือเป็นที่ สุด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู๎เสนอราคาที่มีสิทธิได๎รับการคัดเลือก
ดังกลําวข๎างต๎น ณ ห๎องประชุมสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดตรัง ในวันที่ ๒ เมษายน
๒๕๕๗ ตั้งแตํเวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต๎นไป
การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค ๕ ยํอมไมํเป็นเหตุให๎มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา เว๎น
แตํสานักงานพิจารณาเห็นวําการขยายระยะเวลาดังกลําวจะเป็นประโยชน์แกํสานักงานอยํางยิ่ง และในกรณีที่
สานักงานพิจารณาเห็นด๎วยกับคาคัดค๎านของผู๎อุทธรณ์ และเห็นวําการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได๎ดาเนินการ
ไปแล๎วจะเป็นประโยชน์แกํสานักงานอยํางยิ่ง ให๎สานักงานมีอานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกลําวได๎
๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ สานักงานจะพิจารณาตัดสินด๎วย ราคารวม
๕.๒ หากผู๎เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมํถูกต๎องตามข๎อ ๒. หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไมํถูกต๎อง
หรือไมํครบถ๎วนตามข๎อ ๓.หรือยื่นซองสอบราคาไมํถูกต๎องตามข๎อ ๔.แล๎ว คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไมํรับ
พิจารณาราคาของผู๎เสนอราคารายนั้น เว๎นแตํเป็นข๎อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียง เล็กน๎อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไข
ของเอกสารสอบราคาในสํวนที่มิใชํสาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวําจะเป็นประโยชน์ตํอสานักงาน
เทํานั้น
๕.๓ สานักงานสงวนสิทธิไมํพิจารณาราคาของผู๎เสนอราคาโดยไมํมีการผํอนผันในกรณี ดังตํอไปนี้
(๑) ไมํปรากฏชื่อผู๎เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู๎รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับเอกสาร
สอบราคาของสานักงาน

-๔(บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผู๎เสนอราคาอยํางหนึ่งอยํางใด

(๒) ไมํกรอกชื่อนิติบุคคล
หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตํางไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสาคัญ หรือมี
ผลทาให๎เกิดความได๎เปรียบเสียเปรียบแกํผู๎เสนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก๎ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู๎เสนอราคามิได๎ลงลายมือชื่อพร๎อม
ประทับตรา (ถ๎ามี) กากับไว๎
๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทาสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือสานักงานมี
สิทธิให๎ผู๎เสนอราคาชี้แจง ข๎อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข๎อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข๎องกับผู๎เสนอราคาได๎ สานักงานมีสิทธิที่
จะไมํรับราคาหรือไมํทาสัญญา หากหลักฐานดังกลําวไมํมีความเหมาะสมหรือไมํถูกต๎อง
๕.๕ สานักงานทรงไว๎ซึ่งสิทธิที่จะไมํรับราคาต่าสุด
หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมด
ก็ได๎ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการ ใด หรือ อาจจะยกเลิกการสอบ
ราคาโดยไมํพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได๎ สุดแตํจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อ ประโยชน์ของสานักงานเป็นสาคัญและให๎ถือวําการ
ตัดสินของสานักงานเป็นเด็ดขาด ผู๎เสนอราคาจะเรียกร๎องคําเสียหายใดๆ มิได๎ รวมทั้งสานักงานจะพิจารณายกเลิกการ
สอบราคาและลงโทษผู๎เสนอราคาเป็นผู๎ทิ้งงาน ไมํวําจะเป็นผู๎เสนอราคาที่ได๎รับการคัดเลือกหรือไมํก็ตาม หากมีเหตุที่
เชื่อได๎วําการเสนอราคากระทาการโดยไมํสุจริต เชํน การเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช๎ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต๎น
๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข๎อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาวํา ผู๎เสนอราคาที่มีสิทธิได๎รับการ
คัดเลือกตามที่ได๎ประกาศรายชื่อไว๎ ตามข๎อ ๔.๗ เป็นผู๎เสนอราคาที่มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอื่น ณ วัน
ประกาศสอบราคา หรือเป็นผู๎เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม ตามข๎อ ๑.๕
สานักงานมีอานาจที่จะตัดรายชื่อผู๎เสนอราคาที่มีสิทธิได๎รับการคัดเลือกดังกลําวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข๎อ ๔.๗
และสานักงานจะพิจารณาลงโทษผู๎เสนอราคารายนั้นเป็นผู๎ทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากสานักงานพิจารณาเห็นวํา การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได๎ดาเนิ นการไปแล๎ว
จะเป็นประโยชน์แกํสานักงานอยํางยิ่ง สานักงานมีอานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกลําวได๎
๖. การทาสัญญาซื้อขาย
๖.๑ ในกรณีที่ผู๎ชนะการสอบราคาสามารถสํงมอบสิ่งของได๎ครบถ๎วน ภายใน ๕ วันทาการของทาง
ราชการนับแตํวันที่ทาข๎อตกลงซื้อ สานักงานจะพิจารณาจัดทาข๎อตกลงเป็นหนังสือแทนการทาสัญญา ตามแบบ
สัญญาดังระบุในข๎อ ๑.๓ ก็ได๎
๖.๒ ในกรณีที่ผู๎ชนะการสอบราคาไมํสามารถสํงมอบสิ่งของได๎ครบถ๎วนภายใน ๕ วันทาการของทาง
ราชการหรือสานักงานเห็นวําไมํสามารถจัดทาข๎อตกลงเป็นหนังสือตาม ข๎อ ๖.๑ ผู๎ชนะการสอบราคาจะต๎องทาสัญญา
ซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุใน ข๎อ ๑.๓ กับสานักงานภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได๎รับแจ๎ง และจะต๎องวาง
หลักประกันสัญญา
เป็นจานวนเงินเทํากับร๎อยละ ๕ (ห๎า) ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได๎ ให๎สานักงานยึดถือไว๎ในขณะทาสัญญา
โดยใช๎หลักประกันอยํางหนึ่งอยํางใด ดังตํอไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจํายให๎แกํสานักงาน โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญาหรือกํอนหน๎านั้นไมํเกิน ๓
วันทาการของทางราชการ
(๓) หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกัน ดังระบุในข๎อ ๑.๔
(๔) หนังสือค้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทยหรือบริษัท
เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได๎รับอนุญาตให๎ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้า
ประกันตามประกาศของธนาคารแหํงประเทศไทย ซึ่งได๎แจ๎งเวียนให๎สํวนราชการตํางๆ ทราบแล๎ว โดยอนุโลมให๎ใช๎ตาม
แบหนังสือค้าประกันดังระบุในข๎อ ๑.๔

-๕(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให๎โดยไมํมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู๎ชนะการสอบราคา (ผู๎ขาย)
พ๎นจากข๎อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล๎ว
๗. อัตราคําปรับ
คําปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ข๎อ ๙. ให๎คิดในอัตราร๎อยละ ๐.๒๐ ตํอวัน
๘. การรับประกันความชารุดบกพรํอง
ผู๎ชนะการสอบราคาซึ่งได๎ทาข๎อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสัญญาซื้อขาย ตามแบบดังระบุในข๎อ ๑.๓ แล๎ว
แตํกรณี จะต๎องรับประกันความชารุดบกพรํองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมํน๎อยกวํา ๓ เดือน
- ปี นับถัดจากวันที่ผู๎ซื้อรับมอบ โดยผู๎ขายต๎องรีบจัดการซํอมแซมแก๎ไขให๎ใช๎การได๎ดีดังเดิม ภายใน ๑๕ วัน นับ
ถัดจากวันที่ได๎รับแจ๎งความชารุดบกพรํอง
๙. ข๎อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๙.๑ การลงนามในสัญญาจะกระทาได๎ ตํอเมื่อสานักงานได๎รับอนุมัติเงินคําพัสดุจาก - แล๎วเทํานั้น
๙.๒ เมื่อสานักงานได๎คัดเลือกผู๎เสนอราคารายใดให๎เป็นผู๎ขาย และได๎ตกลงซื้อสิ่งของตามสอบราคาซื้อ
แล๎วถ๎าผู๎ขายจะต๎องสั่งหรือนาสิ่งของดังกลําวเข๎ามาจากตํางประเทศ และของนั้นต๎องนาเข๎ามาโดยทางเรือในเส๎นทาง
ที่มีเรือไทยเดินอยูํ และสามารถให๎บริการรับขนได๎ตามที่รัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู๎เสนอ
ราคาซึ่งเป็นผู๎ขายจะต๎องปฏิบัติตามกฎหมายวําด๎วยการสํงเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้
(๑) แจ๎งการสั่งหรือนาสิ่งของที่ซื้อขายดังกลําวเข๎ามาจากตํา งประเทศตํอสานักงานคณะกรรมการ
สํงเสริมการพาณิชย์นาวี ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตํวันที่ผู๎ขายสั่งหรือซื้อของจากตํางประเทศ เว๎นแตํเป็นของที่
รัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว๎นให๎บรรทุกโดยเรืออื่นได๎
(๒) จัดการให๎สิ่งของที่ซื้อขายดังกลําวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชํ นเดียวกับเรือไทยจาก
ตํางประเทศมายังประเทศไทย เว๎นแตํจะได๎รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการพาณิชย์ นาวีให๎บรรทุก
สิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชํเรือไทย ซึ่งจะต๎องได๎รับอนุญาตเชํนนั้นกํอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว๎นให๎บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมํปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู๎ขายจะต๎องรับผิดตามกฎหมายวําด๎วยการสํงเสริม
การพาณิชย์นาวี
๙.๓ ผู๎เสนอราคาซึ่งสานักงานได๎คัดเลือกแล๎วไมํไปทาสัญญาหรือข๎อตกลงภายในเวลาที่สานักงานกาหนด
ดังระบุไว๎ในข๎อ ๖. สานักงานมีสิทธิที่จะเรียกร๎องคําเสียหายอันเกิดจากการกระทาในครั้งนี้ (ถ๎ามี) รวมทั้งจะพิจารณา
ให๎เป็นผู๎ทิ้งงานตามข๎อบังคับของสานักงาน
๙.๔ สานักงานสงวนสิทธิที่จะแก๎ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข๎อกาหนดในแบบสัญญาให๎เป็นไปตามความเห็น
ของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ๎ามี)
สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดตรัง
๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไ ด๎รับจัด สรรและราคากลาง
(ราคาอ๎า งอิง)
ในการจัด ซื้อจัด จ๎า งที่มิใ ชํง านกํอสร๎า ง
๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อปุ๋ยเคมี สูตร ๑๕-๑๐-๓๐ จานวน ๔,๐๐๐ ก.ก.
สูตร ๐-๐-๖๐ จานวน ๑,๒๕๐ ก.ก.
ปุ๋ยโบรํอน
จานวน ๑๐๐ ก.ก.
ปุ๋ยคีเซอร์ไรท์
จานวน ๒๕ ก.ก.
/หนํวยงาน สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดตรัง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได๎รับจัดสรร ๑๑๗,๐๐๐.- บาท
๓. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ๎างอิง) ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗
เป็นเงิน ๑๑๖,๙๐๐.- บาท ราคา/หนํวย (ถ๎ามี)
- บาท/ก.ก.
๔. แหลํงที่มาของราคากลาง (ราคาอ๎างอิง)
๔.๑ สืบราคาจากร๎านค๎าในท๎องถิ่น
๔.๒
๔.๓
๕. รายชื่อเจ๎าหน๎าที่ผู๎กาหนดราคากลาง (ราคาอ๎างอิง) ทุกคน
๕.๑ นายสุรพล เอ๎งฉ๎วน
๕.๒ นายสมเกียรติ จริงจิตร
๕.๓ นางจาปี เพชรศรี

หมายเหตุ กรณีเชํา เชําซื้อ และแลกเปลี่ยน ให๎ใช๎ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได๎รับจัดสรรและ
ราคากลาง (ราคาอ๎างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ๎างทีม่ ใิ ชํงานกํอสร๎าง

