ประกาศ สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดตราด
เรื่อง สอบราคาจ้างทาความสะอาดอาคารสถานที่
สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดตราด
--------------------------------------------------

ด้วยสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดตราด มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง
ทาความสะอาดอาคารสถานที่ ณ สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดตราด เลขที่
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หมู่ 4 ถนนสายตราด-แหลมงอบ ตาบลหนองโสน อาเภอเมือง ตราด จังหวัดตราด ราคากลางของงาน จ้าง
ในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 160,800.00 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคา
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อไว้แล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นไว้แต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เสนอราคาให้แก่สานักงาน
กองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดตราด ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็น
ผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
กาหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 4 สิงหาคม 255 7 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2557
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ณ สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดตราด
เลขที่ 42 หมู่ที่ 4 ถนนสายตราด-แหลมงอบ อาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด และกาหนดเปิดซองใบเสนอราคา
ในวันที่ 15 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ แผนกธุรการและพัสดุ สานักงานกองทุนสงเคราะห์
การทาสวนยางจังหวัดตราด เลขที่ 42 หมู่ที่ 4 ถนนสายตราด- แหลมงอบ อาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
ในวันที่ 4 สิงหาคม 255 7 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.
ดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.rubber.co.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 039-593224
ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557
(นายชานาญ กลิ่นหอมยืน)
ผู้อานวยการสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดตราด

เอกสาร สอบราคาจ้าง เลขที่ ๐๐1/๒๕๕7
สอบราคาจ้างรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง จังหวัดตราด
ตามประกาศ สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง จังหวัดตราด
ลงวันที่ 4 สิงหาคม ๒๕๕7
......................................................
สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง จังหวัดตราด มีความประสงค์จะสอบราคา
จ้างรักษาความสะอาดอาคารสถานที่สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง จังหวัดตราด ณ สานักงาน
กองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดตราด เลขที่ 42 หมู่ที่ 4 ถนนสายตราด-แหลมงอบ ตาบลหน องโสน
อาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมีข้อแนะนา และข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้าย เอกสารสอบราคา
๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาจ้าง
๑.๔ แบบหนังสือค้าประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
(๒) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
(๓) หลักประกันผลงาน
๑.5 บทนิยาม
(๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑.6 แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ใน บัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ
๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น
ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ ๑.5
๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้น อก
ซองใบเสนอราคา เป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี ) พร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัด หรือบริษัทมหาช น จากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี )
และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
ให้ยื่นสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี ) สาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้ า ให้ยื่น
สาเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด
เป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็ นนิติบุคคลให้ยื่น
เอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)
(๔) สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา
ตามแบบในข้อ ๑.6 (๑)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอ
ราคามอบอานาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา
ตามแบบในข้อ ๑.6 (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบ ที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้
โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน
จานวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ
ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ด้วยทุกแห่ง
๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการ
จ้างเหมา
ให้ครบถ้วน ในการเสนอราคาให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือ
ราคา ต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอ
จะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสาคัญโดยคิด
ราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 365 วัน นับแต่วันเปิดซองใบ
เสนอราคา โดยภายในกาหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอ
ราคามิได้

๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 365
วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวน
ยางจังหวัดตราด ให้เริ่มทางาน
๔.๔ ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และ
รายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วน และเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะ ตกลงยื่นซองสอบราคาตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง
ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้างจ้างรักษาความสะอาดอาคารสถานที่สานักงานกองทุนสงเคราะห์
การทาสวนยางจังหวัดตราด โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๐๐1/๒๕๕
7” ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 4 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา ๐9.0๐ น. ถึงเวลา
๑๖.0๐ น ณ สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดตราด เลขที่ ๔๒ หมู่ที่ ๔ ถนนสายตราดแหลมงอบ ตาบลหนองโสน อาเภอเมือง จังหวัดตราด
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา
แต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ ๑.5 (๑) ณ วันประกาศ
สอบราคาหรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อน หรือในขณะที่มีการเปิดซองใบ
เสนอราคาว่า มีผู้เสนอราคากระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.5 (๒)
และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ
จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้ เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือก และสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง จังหวัดตราด จะพิจาร ณาลงโทษผู้เสนอราคา
ดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็น
ประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทาดังกล่าว
ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคา
ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอัน
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดตราด เลขที่ ๔๒ หมู่ที่
๔ ถนนสายตราด-แหลมงอบ ตาบลหนองโสน อาเภอเมือง จังหวัดตราด ในวันที่ 15 สิงหาคม 2557
ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบ
เสนอราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ ทางราชการ
อย่างยิ่ง และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคาคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการ
เปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ปลัดกระทรวงมีอานาจ
ยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง จังหวัดตราด
จะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม
๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการ
เสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการฯ
จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผก
ไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดตราด เท่านั้น
๕.๓ สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดตราด สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณา
ราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือใน
หลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดตราด
(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา
อย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารสอบราคา
ที่เป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคา
มิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการทาสั ญญาคณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคา หรือสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง จังหวัดตราด มีสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง
สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง
จังหวัดตราด มีสิทธิที่จะไม่รับราคา หรือไม่ทาสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๕.๕ สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดตราด ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่
รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวน หรือ
ขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่
จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของสานักงานกองทุน
สงเคราะห์การทาสวนยาง จังหวัดตราด เป็นเด็ดขาดผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้รวมทั้ง
สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดตราด จะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู้เสนอ
ราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตามหากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอ
ราคากระทาการ
โดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิ ติบุคคล
อื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่าสุด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดาเนินงานตาม
สัญญาได้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดตราด จะให้
ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อได้ว่าผู้เส นอราคาสามารถดาเนินงานตามสอบราคาจ้าง
ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง จังหวัดตราด
มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น

๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคา
ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๕ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ
ผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือ เป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็น ธรรม ตามข้อ ๑.๖ สานักงานกองทุนสง เคราะห์การทาสวนยาง จังหวัดตราด มีอานาจ
ที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ
ตามข้อ ๔.๕ และ
สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดตราด จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็น ว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่
ได้ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์ แก่ทางราชการอย่างยิ่งปลัดกระทรวงมีอานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาดังกล่าวได้
๖. การทาสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ
๑.๓
กับสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง จังหวัดตราด ภายใน 10 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้สานักงาน
กองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดตราด ยึดถือไว้ในขณะทาสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง จังหวัด
ตราด โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทาการ
๖.๓ หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุ
ในข้อ ๑.๔ (๑)
๖.๔ หนังสือค้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัท
เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบ
ธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว
โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุใน ข้อ ๑.๔ (๑)
๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ
สอบราคา (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดตราด จะจ่ายเงินค่าจ้างโดยแบ่ง
ออกเป็น ๑2 งวด
งวดสุดท้าย เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ 8.33 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญารวมทั้งทาสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของค่าจ้างตามสัญญา
ต่อวัน

๙. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคา ซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสัญญาจ้างตามแบบดังระบุ
ในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อย
กว่า 1 ปี ๐ เดือน ๐ วัน นับถัดจากวันที่สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง จังหวัดตราด ได้รับมอบ
งาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับถั ดจากวันที่ได้รับแจ้ง
ความชารุดบกพร่อง
๑0. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่นๆ
๑0.๑ เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๕
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง
จังหวัดตราด ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๕8 แล้วเท่านั้น
๑0.๒ เมื่อสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง จังหวัดตราด ได้คัดเลือกผู้
เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของมา
เพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่
และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้
รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ นาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้า มาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศ ไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรือ
อื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี
๑0.๓ ผู้เสนอราคาซึ่ง สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดตราด
ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทาสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกาหนดดั
งระบุไว้ ในข้อ ๖
สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดตราด อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี)
รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็น ผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑0.๔ สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดตราด สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข
เพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกาหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงาน อัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑1. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและ
ระเบียบได้กาหนดไว้โดยเคร่งครัด
สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดตราด
4 สิงหาคม 2557

รายละเอียดแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๐๐1/๒๕๕7
จ้างรักษาความสะอาดอาคารสถานทีส่ านักงานกองทุนสงเคราะห์
การทาสวนยางจังหวัดตราด
วัสดุอุปกรณ์และเครื่องใช้ในการทาความสะอาด
1. ไม้กวาดดอกหญ้า
2. ที่ตักขยะ
3. ไม้ม๊อบถูพื้นพร้อมผ้า
4. ไม้ม๊อบถูดันฝุ่นพร้อมผ้า
5. ไม้ดันน้า ขนาด 24 นิ้ว
6. ถังน้าพลาสติกขนาดเล็ก
7. แปรงล้างห้องน้า
8. แปรงซักผ้า
9. แปรงด้ามยาว
10. สก๊อตไบร์ตสีเขียวสาหรับขัดล้างอ่างล้างมือ
11. ถุงมือสีส้มสาหรับทาความสะอาดทั่วไป
12. ไม้กวาดหยากไย่แบบด้ามยาว
13. ผ้าขนหนู
14. ผงซักฟอก
15. สบู่เหลวล้างมือ
16. น้ายาเช็ดกระจก
17. น้ายาเช็ดเฟอร์นิเจอร์
18. น้ายาถูพื้นประจาวัน
19. น้ายาฆ่าเชื้อดับกลิ่น
20. น้ายาล้างสุขภัณฑ์ห้องน้า
21. น้ายาล้างจาน
22. ถุงขยะสีดา
------------------------------------------
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สอบราคาจ้างรักษาความสะอาดอาคารสถานทีส่ านักงานกองทุนสงเคราะห์
การทาสวนยางจังหวัดตราด
รายละเอียดการปฏิบัติงาน โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ เวลา 07.00 น. – 17.00 น.
ขอบเขตพื้นที่งาน
1.อาคารสานักงาน 2 ชั้น
2.อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง
3.อาคารโรงเก็บรถยนต์ของสานักงาน
4.อาคารโรงเก็บพัสดุ ของสานักงาน
5.ห้องรับประทานอาหาร
รายละเอียดของงาน
1.เก็บกวาดเช็ดถูพื้นที่อาคารและถนนบริเวณสานักงาน
2.ทาความสะอาดห้องน้าและเครื่องอุปกรณ์
3.เก็บขยะเศษผงตามจุดต่างๆ ไปทิ้งในที่กาหนด
4.เสิร์ฟน้า,กาแฟ,ให้กับผู้มาติดต่อ
5.เช็ดทาความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์ สานักงาน ม่าน มูลี่
6.เช็ดทาความสะอาดโทรศัพท์ และเครื่องใช้สานักงาน
7.ปัดหยากไย่ตามอาคารบริเวณสานักงานทั้งหมด
8.เช็ดทาความสะอาดกระจก ประตู หน้าต่าง
9.เช็ดทาความสะอาด สวิทซ์ไฟฟ้า และช่องแอร์
10.บริการอื่นๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นเหมาะสมเป็นครั้งคราว
11.ขัดพื้นและลงน้ายาแว๊กซ์ทุก 6 เดือน
------------------------------------------

