ประกาศสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องนาชาย-หญิง ชันล่างของ สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง
อาเภอบ้านนาสาร
สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องนาชาย-หญิง
ชันล่างของ สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางอาเภอบ้านนาสาร ราคากลางของงานก่อสร้างในการ
สอบราคาครังนีเป็นเงินทังสิน ๑๐๕,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) ผู้เสนอราคาจะต้อง
รับผิดชอบคานวณราคางานเองตามแบบที่กาหนด
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี
1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิงงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านัน
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สานักงานกองทุนสงเคราะห์
การทาสวนยาง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมในการสอบราคาจ้างครังนี
กาหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๒๑ เมษายน 255๗ ถึงวันที่ ๒ พฤษภาคม 255๗ ระหว่างเวลา
08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๖ ถนน
ศรีวิชัย ตาบลมะขามเตีย อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และกาหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่
๗ พฤษภาคม 255๗ เวลา ๑0.๐0 น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอเอกสารสอบราคาได้ที่สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ถนนศรีวิชัย ตาบลมะขามเตีย อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ ๒๑ เมษายน 255๗ ถึงวันที่
๒ พฤษภาคม 255๗ ตั งแต่ เ วลา ๐๘.๓๐ น. ถึ ง เวลา ๑๖.๓๐ น. ดู ร ายละเอี ย ดได้ ที่ เ ว็ บ ไซด์
www:rubber.co.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 – 7728 – 3621 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน เมษายน พ.ศ. 255๗

(ลงชื่อ)
(นายสุภิชาญ ช่อเรืองศักดิ์)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 00๘/255๗
การจ้างปรับปรุงห้องนาชาย-หญิง ชันล่างของสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางอาเภอบ้านนาสาร
ตามประกาศสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง ลงวันที่ ๒๑ เมษายน 255๗
สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง ซึ่งต่อไปนีเรียกว่า “สานักงาน” มีความประสงค์จะสอบ
ราคาจ้างปรับปรุงห้องนาชาย-หญิง ชันล่างของ สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางอาเภอบ้านนาสาร
ถนนสุราษฎร์-นาสาร ตาบลนาสาร อาเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนด
ดังต่อไปนี
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
1.1 แบบรูปรายการละเอียด
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาจ้าง
1.4 แบบหนังสือคาประกันสัญญา
1.5 บทนิยาม
(1) ผู้เสนอราคาทีม่ ีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผูม้ ีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิงงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียน
ชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ทไี่ ด้รบั ผลของการสัง่ ให้นติ ิบคุ คลหรือบุคคลอืน่ เป็นผู้ทิงงานตามข้อบังคับของสานักงาน
2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์รว่ มกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.๕
2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย เว้น
แต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิแ์ ละความคุ้มกันเช่นว่านัน
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบ
เสนอราคาเป็น 2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี
(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิตบิ ุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบคุ คล บัญชีรายชื่อหุน้ ส่วนผู้จดั การ ผู้มีอานาจควบคุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

-๒(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จดั การ ผู้มีอานาจควบคุมและบัญชีผู้ถอื หุน้ รายใหญ่ พร้อม
รับรองสาเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิตบิ ุคคล ให้ยื่นสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผู้นนั สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุน้ ส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทังรับรองสาเนาถูกต้อง
(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนาสัญญาของ
การเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้รว่ มค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่
มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้รว่ มค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)
(4) หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สาเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น)
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทังหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.๖(1)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี
(1) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอานาจให้
บุคคลอืน่ ลงนามในใบเสนอราคาแทน
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทังหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.๖(2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผู้เสนอราคาต้องยืน่ เสนอราคาตามแบบทีก่ าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ
ทังสิน และจะต้องกรอกข้อความให้ถกู ต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผูเ้ สนอราคาให้ชัดเจน จานวนเงินทีเ่ สนอ
จะต้องระบุตรงกันทังตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มกี ารขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข
เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ด้วยทุกแห่ง
4.2 ในการเสนอราคาให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและ
หรือราคาต่อหน่วยและหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขทีร่ ะบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถกู ต้อง ทังนี ราคารวมที่เสนอ
จะต้องตรงกันทังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสาคัญ โดยคิดราคา
รวมทังสินซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอืน่ และค่าใช้จ่ายทังปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วนั เปิดซองใบเสนอราคา
โดยภายในกาหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาทีต่ นได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 45 วัน นับถัดจากวันลง
นามในสัญญาจ้าง (หรือวันที่ได้รบั หนังสือแจ้งจากสานักงานให้เริม่ ทางาน)
4.4 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให้ถถี่ ้วน
และเข้าใจเอกสารสอบราคาทังหมดเสียก่อนที่จะตกลงยืน่ ซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา

-๓๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องยืน่ ซองใบเสนอราคาทีป่ ิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ทหี่ น้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่
00๘/255๗” ยื่นต่อเจ้าหน้าที่พัสดุผู้มหี น้าที่รบั ซองสอบราคาระหว่างวันที่ 21 เมษายน 255๗ ถึงวันที่ ๒
พฤษภาคม 255๗ ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี หมู่ที่ ๒ ถนนศรีวิชัย ตาบลมะขามเตีย อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว จะไม่รบั ซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า
เป็นผู้เสนอราคาทีม่ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น ตามข้อ1.6(1) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่
และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รบั การคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อน หรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่า
มีผู้เสนอราคากระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.6(2) และคณะกรรมการฯ
เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคา
รายนันออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาทีม่ ีสิทธิได้รบั การคัดเลือก และสานักงาน
จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิงงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่า ผู้เสนอราคารายนัน
เป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของสานักงาน และมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทาดังกล่าว
ผู้เสนอราคาทีถ่ ูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา
เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาทีม่ ี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอืน่ ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อสานักงาน ภายใน 3 วัน นับแต่วันทีไ่ ด้รับ
แจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของสานักงานให้ถือเป็นที่สดุ
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดสุราษฎร์ธานี หมู่ที่ ๒ ถนนศรีวิชัย
ตาบลมะขามเตีย อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 7 พฤษภาคม 255๗ เวลา 10.00 น.
การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 5 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา เว้น
แต่สานักงานพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่สานักงานอย่างยิง่
และในกรณีที่
สานักงานพิจารณาเห็นด้วยกับคาคัดค้านของผู้อุทธรณ์
และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้
ดาเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่สานักงานอย่างยิง่ ให้สานักงานมีอานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ดังกล่าวได้
5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครังนี สานักงานจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม
5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2. หรือยืน่ หลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3. หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถกู ต้องตามข้อ 4. แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่
รับพิจารณาราคาของผูเ้ สนอราคารายนัน เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทังนี เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
สานักงานเท่านัน

-๔5.3 สานักงานสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มกี ารผ่อนผันในกรณีดงั ต่อไปนี
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนันในบัญชีผู้รบั เอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาของสานักงาน
(2) ไม่กรอกชื่อนิตบิ ุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชือ่ ผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือ
ทังหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารสอบราคา ที่เป็นสาระสาคัญ
หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอืน่
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทาสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
หรือสานักงานมีสิทธิให้ผเู้ สนอราคาชีแจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา
ได้ สานักงานมีสิทธิที่จะไม่รบั ราคาหรือไม่ทาสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มคี วามเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
5.5 สานักงานทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รบั ราคาต่าสุด หรือราคาหนึง่ ราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทังนี เพื่อประโยชน์ของสานักงานเป็นสาคัญ
และให้ถือว่าการตัดสินของสานักงานเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทังสานักงาน
จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทงงาน
ิ
ไม่วา่ จะเป็นผู้เสนอราคาทีไ่ ด้รับการคัดเลือก
หรือไม่กต็ าม หากมีเหตุทเี่ ชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้
ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบคุ คลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่าสุดเสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดาเนินงานตามสัญญาได้
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือสานักงานจะให้ผู้เสนอราคานันชีแจงและแสดงหลักฐานที่ทาให้เชือ่ ได้ว่าผู้
เสนอราคาสามารถดาเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชีแจงไม่เป็นที่รับฟังได้ สานักงานมีสิทธิที่
จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนัน
5.6 ในกรณีทปี่ รากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รบั
การคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.5 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคาราย
อื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผูเ้ สนอราคาทีก่ ระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ 1.๕ สานักงานมีอานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รบั การคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศ
รายชื่อ ตามข้อ 4.5 และสานักงานจะพิจารณาลงโทษผูเ้ สนอราคารายนันเป็นผู้ทิงงาน
ในกรณีนหากส
ี
านักงานพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาทีไ่ ด้ดาเนินการไป
แล้วจะเป็นประโยชน์แก่สานักงานอย่างยิ่ง สานักงานมีอานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
6. การทาสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับสานักงาน ภายใน 7
วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละห้า (5%) ของราคา
ค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้สานักงานยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึง่ อย่างใด ดังต่อไปนี

-๕6.1 เงินสด
6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สานักงาน โดยเป็นเช็คลงวันทีท่ ี่ทาสัญญาหรือก่อนหน้านันไม่เกิน
3 วันทาการของทางราชการ
6.3 หนังสือคาประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคาประกันดังระบุในข้อ 1.๔
6.4 หนังสือคาประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รบั อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคาประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนให้สว่ นราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตาม
แบบหนังสือคาประกันดังระบุในข้อ 1.4
6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนีจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบีย ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบ
ราคา (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
๗. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง ข้อ ๙. จะกาหนดในอัตราร้อยละ 0.1 ต่อวัน
๘. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึง่ ได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทาสัญญาจ้าง ตามแบบดังระบุในข้อ
1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึนภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี
นับถัดจากวันที่สานักงานได้รับมอบงาน โดยผู้รบั จ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดดี ังเดิมภายใน ๕ วัน
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
๙. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
๙.๑ การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ ต่อเมื่อสานักงานได้รบั อนุมัตเิ งินค่าก่อสร้างจาก
งบประมาณประจาปีแล้วเท่านัน
๙.2 เมื่อสานักงานได้คดั เลือกผูเ้ สนอราคารายใดให้เป็นผูร้ ับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามสอบ
ราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รบั จ้างจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนัน
ต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางทีม่ ีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามทีร่ ัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี ดังนี
(1) แจ้งการสัง่ หรือนาสิง่ ของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน 7 วันนับถัดจากวันที่ผรู้ ับจ้างสัง่ หรือซือของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออืน่ ได้
(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้
บรรทุกสิ่งของนันโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนันก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของ
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออืน่
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบตั ติ าม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี

-๖๙.3 ผู้เสนอราคาซึ่งสานักงานได้คดั เลือกแล้วไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลง ภายในเวลาที่สานักงาน
กาหนดดังระบุไว้ในข้อ 6. สานักงานมีสทิ ธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดจากการกระทาในครังนี (ถ้ามี) รวมทัง
จะพิจารณาให้เป็นผู้ทงงานตามข้
ิ
อบังคับของสานักงาน
๙.4 สานักงานสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกาหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม
ความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง
๒๑ เมษายน 255๗

(ผนวก 6)

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคานวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้
ก. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์
1. สัญญาแบบปรับราคาได้นีให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซม
ซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะหมวดค่าครุภัณฑ์ ทีด่ ินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอืน่ ที่
เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้างทีอ่ ยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่ได้กาหนดนี
2. สัญญาแบบปรับราคาได้นีให้ใช้ทังในกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญา เมื่อ
ดัชนีราคาซึ่งจัดทาขึนโดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึนหรือลดลงจากเดิมขณะเมื่อวันเปิดซองสอบ
ราคาหรือประกวดราคา สาหรับกรณีที่จดั จ้างโดยวิธีอนื่ ให้ใช้วันเปิดซองราคาแทน
3. การนาสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้นนั ผู้ว่าจ้างต้องแจ้งและประกาศให้ผู้รบั จ้างทราบ เช่น
ในประกาศสอบราคาหรือประกวดราคาฯ และต้องระบุในสัญญาจ้างด้วยว่างานจ้างเหมานันๆ จะใช้สัญญาแบบ
ปรับราคาได้ พร้อมทังกาหนดประเภทของงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคานวณที่ให้มีการปรับเพิ่มหรือลดค่างาน
ไว้ให้ชดั เจน
ในกรณีที่มงี านก่อสร้างหลายประเภทในงานจ้างคราวเดียวกัน จะต้องแยกประเภทงานก่อสร้าง
แต่ละประเภทให้ชดั เจนตามลักษณะของงานก่อสร้างนันๆ และให้สอดคล้องกับสูตรที่กาหนดไว้
4. การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี เป็นหน้าที่ของผูร้ ับจ้างที่จะต้อง
เรียกร้องภายในกาหนด 90 วัน นับตังแต่วนั ที่ผู้รบั จ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกาหนดนีไปแล้วผูร้ ับจ้าง
ไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิม่ ค่างานก่อสร้างจากผูว้ ่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีทผี่ ู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจาก
ผู้รับจ้าง ให้ผวู้ ่าจ้างที่เป็นคูส่ ัญญารีบเรียกเงินคืนจากผูร้ ับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หัก
เงินจากหลักประกันสัญญา แล้วแต่กรณี
5. การพิจารณาคานวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตาม
เงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสานักงบประมาณและให้ถือการ
พิจารณาวินิจฉัยของสานักงบประมาณเป็นที่สนสุ
ิ ด
ข. สูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้
ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างานจ้างเหมาก่อสร้างให้คานวณตามสูตรดังนี
สูตร
P = (Po) x (K)
กาหนดให้
P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผรู้ ับจ้าง
Po = ราคาค่างานต่อหน่วยทีร่ ับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่ง
ระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี
K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวก
เพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน
ESCALATION FACTOR (K) ให้ใช้ตามสูตรที่ทางราชการกาหนดตามแต่ละประเภทและลักษณะงาน

บทนิยาม
“ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคา
ขายในการสอบราคาจ้างของสานักงาน เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาขายในการสอบราคาจ้างของสานักงานในคราวเดียวกัน
การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น ได้แก่
การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี
(1) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มี
อานาจในการดาเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมีอานาจหรือสามารถใช้อานาจในการ
บริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เสนอราคาให้แก่สานักงานในการ
สอบราคาจ้างครังนี
(2) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุน้ ส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จากัดความ
รับผิดในห้างหุ้นส่วนจากัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ
หรือห้างหุ้นส่วนจากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอ
ราคาให้แก่สานักงานในการสอบราคาจ้างครังนี
คาว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าในกิจการนัน หรือ
ในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกาหนดสาหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด
(3) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (1) และ (2) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง เป็นหุ้นส่วนใน
ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด อีกรายหนึ่ง
หรือหลายรายที่เข้าเสนอราคาให้แก่สานักงานในการสอบราคาจ้างครังนี หรือในนัยกลับกัน
การดารงตาแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ
ภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ให้ถือว่าเป็นการดารงตาแหน่งการเป็นหุ้นส่วน หรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว
ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้เป็นหุ้นส่วน
หรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อานาจในการบริหารที่แท้จริง
หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน
หรือบริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัด แล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัดที่
เกี่ยวข้อง ได้เสนอราคาให้แก่สานักงานในการสอบราคาจ้างคราวเดียวกัน
ให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนันมี
ความสัมพันธ์กันตาม (1) (2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี
“การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม” หมายความว่า การที่ผู้เสนอราคารายหนึ่งหรือหลาย
รายกระทาการอย่างใดๆ อันเป็นการขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคหรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมใน
การเสนอราคาต่อสานักงาน ไม่ว่าจะกระทาโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให้ ขอให้หรือรับว่าจะให้ เรียก รับ หรือ
ยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด หรือใช้กาลังประทุษร้าย หรือข่มขู่ว่าจะใช้กาลังประทุษร้าย หรือ
แสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระทาการใดโดยทุจริต ทังนี โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอ
ราคาด้วยกัน หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิทาสัญญากับสานักงาน หรือเพื่อหลีกเลี่ยง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบสานักงาน โดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ

บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
1. ในกรณีผเู้ สนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จานวน
แผ่น
บัญชีรายชื่อหุน้ ส่วนผู้จดั การ และผูม้ ีอานาจควบคุม (ถ้ามี) จานวน
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จานวน
แผ่น
หนังสือบริคณห์สนธิ จานวน
แผ่น
บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จดั การ และผู้มอี านาจควบคุม (ถ้ามี) จานวน
บัญชีผู้ถอื หุน้ รายใหญ่ จานวน
แผ่น
2. ในกรณีผเู้ สนอราคาไม่เป็นนิติบุคคล
(ก) บุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นนั จานวน
แผ่น
(ข) คณะบุคคล
สาเนาข้อตกลงทีแ่ สดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน จานวน
แผ่น
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้เป็นหุน้ ส่วน จานวน
3. ในกรณีผเู้ สนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผูร้ ่วมค้า
สาเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า
จานวน
แผ่น
(ก) ในกรณีผู้รว่ มค้าเป็นบุคคลธรรมดา
- บุคคลสัญชาติไทย
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน
แผ่น
- บุคคลที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย
สาเนาหนังสือเดินทาง
จานวน
แผ่น
(ข) ในกรณีผู้รว่ มค้าเป็นนิติบคุ คล
- ห้างหุน้ ส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคล จานวน
บัญชีรายชือ่ หุน้ ส่วนผู้จัดการ และผู้มอี านาจควบคุม (ถ้ามี) จานวน
- บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคล จานวน
หนังสือบริคณห์สนธิ จานวน
แผ่น
บัญชีรายชือ่ กรรมการผู้จดั การ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) จานวน
บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จานวน
แผ่น

แผ่น

แผ่น

แผ่น

แผ่น
แผ่น
แผ่น
แผ่น

-24. อื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายืน่ พร้อมซองใบเสนอราคาในการสอบราคาจ้างถูกต้อง
และเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ
(

ผู้เสนอราคา
)

บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
1. หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอานาจให้
บุคคลอืน่ ลงนามในใบเสนอราคาแทน จานวน
แผ่น
2. สาเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง (ถ้ามี) จานวน
แผ่น
3. บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์
ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทังกาไรไว้ดว้ ย จานวน
แผ่น
4. อื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายืน่ พร้อมซองใบเสนอราคาในการสอบราคาจ้างถูกต้อง
และเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ

ผู้เสนอราคา
(

)

สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง

ใบเสนอราคา
เรียน
1. ข้าพเจ้า

อยู่เลขที่
อาเภอ/เขต

ถนน
ตาบล/แขวง
จังหวัด
โทรศัพท์
โดย
ผู้ลงนามข้างท้ายนี ได้พิจารณา
เงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่
และเอกสารเพิ่มเติมเลขที่
(ถ้ามี) โดยตลอดและยอมรับข้อกาหนดและเงื่อนไขนันแล้ว รวมทังรับรองว่า
ข้าพเจ้าเป็นผู้มคี ุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาหนด และไม่เป็นผู้ทิงงานของทางราชการ
2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทางาน
ตามข้อกาหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารสอบราคา ตามราคาดังที่ระบุไว้ในใบเสนอราคานีเป็น
เงินทังสิน
บาท (
)
ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจานวน
บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทังปวงไว้ด้วย
แล้ว
3. คาเสนอนีจะยืนอยู่เป็นระยะเวลา
วัน นับแต่วนั เปิดซองสอบราคาและสานักงาน
กองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง อาจรับคาเสนอนี ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือ
ระยะเวลาทีไ่ ด้ยดื ออกไปตามเหตุผลอันสมควร ที่สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางร้องขอ
4. กาหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทางานตามสัญญาทันที หรือทันทีทไี่ ด้รบั แจ้งจาก
สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางว่าให้เริม่ ทางานตามสัญญา หรือวันที่กาหนดไว้เป็นเงื่อนไขในสัญญา
จ้าง และจะส่งมอบงานตามเอกสารสอบราคาโดยถูกต้องครบถ้วน ภายใน
วัน
นับถัดจากวันลงนามทาสัญญาเป็นวันเริม่ ต้น
5. ในกรณีทขี่ ้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการสอบราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ
5.1 ทาสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารสอบราคา กับสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทา
สวนยาง ภายใน
วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทาสัญญา
5.2 มอบหลักประกันในการปฏิบตั ิตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ 6. ของเอกสารสอบราคาให้แก่
สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจานวนร้อยละ 5 (ห้า) ของ
ราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี
เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและ
ครบถ้วน
หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่อาจมีแก่
สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง และสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางมีสิทธิจะให้ผู้เสนอ
ราคารายอื่นเป็นผู้สอบราคาได้ หรือสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางอาจเรียกสอบราคาใหม่กไ็ ด้
/ 6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า
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6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางไม่มีความผูกพันที่จะรับคาเสนอนี หรือ
ใบเสนอราคาใดๆ รวมทังไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึนในการที่ขา้ พเจ้าได้เข้าเสนอราคา
7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลข และตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี โดยละเอียด
แล้ว และเข้าใจดีวา่ สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือ ตก
หล่น
8. ใบเสนอราคานีได้ยนื่ เสนอโดยบริสุทธิ์ยตุ ิธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้รว่ มคิดกัน โดยไม่
ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึง่ หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุน้ ส่วน บริษัทใดๆ ที่ได้ยนื่ เสนอราคาใน
คราวเดียวกัน
เสนอมา ณ วันที่

เดือน

พ.ศ.

ลงชื่อ
(

)

ตาแหน่ง
ประทับตรา (ถ้ามี)

