ประกาศสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดบุรีรัมย์
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนในแปลงผลิตพันธุ์ยางบ้านกรวด จานวน 1 รายการ
สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง
ก่อสร้างโรงเรือนใน แปลงผลิตพันธุ์ยางบ้านกรวด ตาบลจันทบเพชร อาเภอบ้านกรวด จังหวัด
บุรีรัมย์ จานวน 1 รายการ ดังนี้
1. ก่อสร้างโรงเรือน ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 5 เมตร
ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้
เป็นเงินจานวน 271,000.-บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็น (นิติบุคคล) ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว (ซึ่งมีผลงานก่อสร้าง
ประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 135,500.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สานักงาน
กองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี
รายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
6. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
7. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่า ไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
8. (ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคา
จ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 135 ,500.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) สัญญาเดียว
ภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จถูกต้องตามแบบของ
/สัญญาจ้างทุกประการ
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สัญญาจ้างทุกประการจนถึงวันยื่นเอกสารสอบราคา และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา
โดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
เอกชนที่สานักงานเชื่อถือ)
กาหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง
10.30 น. ณ แปลงผลิตพันธุ์ยางบ้านกรวด ตาบลจันทบเพชร อาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
และกาหนดรับฟังคาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเวลา 10.30 น. ถึง 11.00 น. เป็นต้นไป
กาหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน
2557 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16. 30 น. ณ สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทา
สวนยางจังหวัดบุรีรัมย์ เลขที่ 90 หมู่ที่ 18 ถนนบุรีรัมย์-สุรินทร์ ตาบลอิสาณ อาเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันและเวลาราชการและกาหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 26 พฤศจิกายน
2557 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง
จังหวัดบุรีรัมย์ เลขที่ 9 0 หมู่ที่ 18 ถนนบุรีรัมย์-สุรินทร์ ตาบลอิสาณ อาเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา
09.00 น. ถึง 16.00 น.ดูรายละเอียดได้ที่เวบไซต์ www.rubber.co.th หรือสอบถามทาง
โทรศัพท์หมายเลข 0-4466-6080 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

(นายสมชาติ เกษร)
ผู้อานวยการสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดบุรีรัมย์
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เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 001/2558
จ้างก่อสร้างโรงเรือนในแปลงผลิตพันธุ์ยางบ้านกรวด จานวน 1 รายการ
ตามประกาศสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดบุรีรัมย์
ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557
สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางบุรีรัมย์ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “สานักงาน” มีความ
ประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนในแปลงผลิตพันธุ์ยางบ้านกรวด ขนาดกว้าง 6 เมตร
ยาว 10 เมตร สูง 5 เมตร จานวน 1 รายการ ณ แปลงผลิตพันธุ์ยางบ้านกรวด ตาบลจันทบ
เพชร อาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนด ดังต่อไปนี้

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
1.1 แบบรูปรายการละเอียด
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาจ้าง
1.4 แบบหนังสือค้าประกันสัญญา
1.5 สูตรการปรับราคา
1.6 บทนิยาม
(1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.7 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
1.8 แบบบัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและค่าแรง

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และ
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตาม
ข้อบังคับของสานักงาน
2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วัน
ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตาม
ข้อ 1.6
/2.4 ผู้เสนอราคา
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2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดง
บัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
2.
6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
2.
7 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมี
มูลค่า ไม่เกิน สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
2.8 (ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงาน
ที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 135,500.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้ าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
สัญญาเดียวภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จถูกต้องตาม
แบบของสัญญาจ้างทุกประการจนถึงวันยื่นเอกสารสอบราคา และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรง
กับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่ง
มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่
สานักงานเชื่อถือ)

3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้
นอกซองใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุมและบัญชี
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน
(ถ้ามี)
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้า
ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
นิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)
(4)
(ระบุเอกสารอื่นตามที่สานักงานเห็นสมควรกาหนด เช่น หนังสือแสดง
หลักฐานทางการเงิน สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น)
/ (5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
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(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.7(1)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ
อานาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(2) สาเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง (ให้ใช้ใน
กรณีมีการกาหนดผลงานตามข้อ 2.6 เท่านั้น)
(3) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.7(2)
3.3 ซองใบเสนอราคาและบัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและค่าแรงงาน

4. การเสนอราคา
4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคา
ให้ชัดเจน จานวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข
หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้า
มี) กากับไว้ด้วยทุกแห่ง
4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
ในการเสนอราคาให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือ
ราคาต่อหน่วยและหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวม
ที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือ
เป็นสาคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวง
ไว้แล้ว
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันเปิดซองใบ
เสนอราคา โดยภายในกาหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอน
การเสนอราคามิได้
4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน …30…วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง (หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากสานักงานให้เริ่มทางาน )
4.4 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด
ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไข
ในเอกสารสอบราคา
4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง
ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบ
ราคาจ้าง เลขที่ 001/2558 ” ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับซองสอบราคา ในวันที่ 14 พฤศจิกายน
2557 ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ สานักงาน
กองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดบุรีรัมย์ เลขที่ 90 หมู่ที่ 18 ถนนบุรีรัมย์-สุรินทร์
ตาบลอิสาณ อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันและเวลาราชการ
/
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เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า
เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ 1.6 (1) ณ วันประกาศสอบ
ราคา หรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอ
ราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบ
เสนอราคาว่า มีผู้เสนอราคากระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ
1.6(2) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อ
ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และสานักงานจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็น
ผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่า ผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็น
ประโยชน์ต่อการพิจารณาของสานักงาน และมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทาดังกล่าว
ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคา
ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่
กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อ
สานักงาน ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัย
อุทธรณ์ของสานักงานให้ถือเป็นที่สุด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดบุรีรัมย์ ใน
วันที่ เลขที่ 90 หมู่ 18 ถนนบุรีรัมย์-สุรินทร์ ตาบลอิสาณ อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่
26 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 5 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบ
เสนอราคา เว้นแต่สานักงานพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่
สานักงานอย่างยิ่ง และในกรณีที่สานักงานพิจารณาเห็นด้วยกับคาคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่า
การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่สานักงานอย่างยิ่ง ให้
สานักงานมีอานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ สานักงานจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม
(ราคารวม/ราคาต่อรายการ/ราคาต่อหน่วย)
5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2. หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3. หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4. แล้ว
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็น
ข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่
มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสานักงานเท่านั้น
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5.3 สานักงานสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคาของสานักงาน
(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง
อย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารสอบราคา ที่เป็น
สาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลง
ลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทาสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
หรือสานักงานมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
กับผู้เสนอราคาได้ สานักงานมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทาสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความ
เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
5.5 สานักงานทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการ
ใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชน์ของสานักงานเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของสานักงานเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งสานักงานจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอ
ราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า
การเสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่าสุดเสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดาเนินงานตาม
สัญญาได้ คณะกรรมการหลักฐานที่กรรมการเปิดซองสอบราคาหรือสานักงานจะให้ผู้เสนอราคานั้น
ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดาเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จ
สมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ สานักงานมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มี
สิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.5 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์
ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.6 สานักงานมีอานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอ
ราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ 4.5 และสานักงานจะ
พิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากสานักงานพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้
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ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่สานักงานอย่างยิ่ง สานักงานมีอานาจยกเลิก
การเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

6. การทาสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับสานักงาน
ภายใน…..15.…วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับ
ร้อยละ ห้า (5%) ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้สานักงานยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
6.1 เงินสด
6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สานักงาน โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญาหรือก่อนหน้า
นั้นไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
6.3 หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุ
ในข้อ 1.4
6.4 หนังสือค้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัท
เงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และ
ประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้า
ประกันดังระบุในข้อ 1.4
6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบ
ราคา(ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
สานักงานจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น …1.. งวด ดังนี้
งวดที่ 1
เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ …100…ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน ก่อสร้างโรงเรือน ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 5 เมตร ให้แล้วเสร็จ
ภายใน…30…วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

8. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง ข้อ …17….. จะกาหนดในอัตราร้อยละ …0.1…ของค่าจ้าง
ตามสัญญาต่อวัน

9. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทาสัญญาจ้าง ตามแบบดังระบุใน
ข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า …2…ปี...นับถัดจากวันที่สานักงานได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซม
แก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ..…15…วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุด
บกพร่อง

/10. ข้อสงวนสิทธิ
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10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
10.1 การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ ต่อเมื่อสานักงานได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้าง
จาก สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) แล้วเท่านั้น
10.2 เมื่อสานักงานได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง
ตามสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศ และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้
รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า
ภายใน 7 วันนับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของ
นั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่นหรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
10.3 ผู้เสนอราคาซึ่งสานักงานได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลง ภายใน
เวลาที่สานักงานกาหนดดังระบุไว้ในข้อ 6.สานักงานมีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดจากการ
กระทาในครั้งนี้ (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อบังคับของสานักงาน
10.4 สานักงานสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกาหนดในแบบสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

11. การปรับราคางานก่อสร้าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ 1.5 จะนามาใช้ใน
กรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้นจากค่างานเดิมตามสัญญา เมื่อดัชนีราคาซึ่งจัดทาขึ้นโดย
กระทรวงพาณิชย์มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นหรือลดลงจากเดิมขณะเมื่อวันเปิดซองสอบราคา โดย
11.1 การขอเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ 1.5 นี้ ให้ผู้รับจ้าง
ทาหนังสือเรียกร้องกับผู้ว่าจ้างภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้น
กาหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไปและ
กรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างที่เป็นคู่สัญญา ผู้รับจ้างต้องรีบมาติดต่อและ
ยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักค่างานของงวดต่อไป หรือหักเงินจากหลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี โดยผู้ว่า
จ้างจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทราบ
/11.2 การพิจารณาคานวณ
9

11.2 การพิจารณาคานวณเงินลดลงหรือเพิ่มขึ้น และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงิน
คืนจากผู้รับจ้างตามสูตรการปรับราคานี้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสานักงบประมาณ
และให้ถือว่าการพิจารณาวินิจฉัยของสานักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กาหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่
กาหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่สานักงานได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการ
ที่ได้ระบุในข้อ 1.5

12. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อสานักงานได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้าง
ตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคา
จะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือผู้มีวุฒิบัตร
ระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก .พ. รับรองให้เข้ารับราชการ
ได้ ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจานวนอย่างน้อย 1 คน ใน
แต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้
12.1 ช่างไม้
12.2 ช่างปูน
12.3 ช่างเหล็ก
12.4 ช่างเชื่อม
12.5 ช่างไฟฟ้า

13. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและ
ระเบียบได้กาหนดไว้โดยเคร่งครัด

สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
14 พฤศจิกายน 2557
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สูตรการปรับราคา
งานก่อสร้างตามประกาศสอบราคานี้ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ โดยให้ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคานวณ ตามที่ทางราชการกาหนด
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บทนิยาม
“ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคลที่เข้าเสนอราคาขายในการสอบราคาจ้างของสานักงาน เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาขายในการสอบราคาจ้าง
ของสานักงานในคราวเดียวกัน
การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
ดังกล่าวข้างต้น ได้แก่การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะ
ดังต่อไปนี้
(1) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัด
การ ผู้บริหาร หรือผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลราย
หนึง่ มีอานาจหรือสามารถใช้อานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิตบิ คุ คล
อีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เสนอราคาให้แก่สานักงานในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
(2) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็น
หุ้นส่วนไม่จากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจากัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจากัดหรือบริษัท
มหาชนจากัด เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน
บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาให้แก่สานักงานในการ
สอบราคาจ้างครั้งนี้
คาว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้า
ในกิจการนั้น หรือในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกาหนด
สาหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด
(3) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (1) และ (2) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา
หรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ในบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เข้าเสนอราคาให้แก่
สานักงานในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ หรือในนัยกลับกัน
การดารงตาแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส หรือ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ให้ถือว่าเป็นการดารงตาแหน่งการเป็น
หุ้นส่วน หรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว
ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ
ผู้บริหาร ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อานาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็น
หุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัด แล้วแต่กรณี
และห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัดที่เกี่ยวข้อง ได้เสนอราคาให้แก่สานักงาน
ในการสอบราคาจ้างคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (1)
(2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี
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“การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ” หมายความว่า การที่ผู้เสนอ
ราคารายหนึ่งหรือหลายรายกระทาการอย่างใดๆ อันเป็นการขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคหรือไม่เปิด
โอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาต่อสานักงาน ไม่ว่าจะกระทาโดยการ
สมยอมกัน หรือโดยการให้ ขอให้หรือรับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นใด หรือใช้กาลังประทุษร้าย หรือข่มขู่ว่าจะใช้กาลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอัน
เป็นเท็จ หรือกระทาการใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้
เสนอราคาด้วยกัน หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิทาสัญญากับ
สานักงาน หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบ
สานักงาน โดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ
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บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
1. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จานวน…………….แผ่น
บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ และผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) จานวน ……..แผ่น
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จานวน ……………แผ่น
หนังสือบริคณห์สนธิ จานวน ………….แผ่น
บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ และผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) จานวน….…..แผ่น
บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จานวน …………แผ่น
2. ในกรณีผู้เสนอราคาไม่เป็นนิติบุคคล
(ก) บุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น จานวน…………….แผ่น
(ข) คณะบุคคล
สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน จานวน ……………แผ่น
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน จานวน…………….แผ่น
3. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า
สาเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า
จานวน ……………แผ่น
(ก) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา
- บุคคลสัญชาติไทย
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน…………….แผ่น
- บุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย
สาเนาหนังสือเดินทาง
จานวน…………….แผ่น
(ข) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล
- ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จานวน ……………แผ่น
บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ และผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) จานวน………….แผ่น
- บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จานวน ……………แผ่น
หนังสือบริคณห์สนธิ จานวน……………แผ่น
บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) จานวน………….แผ่น
บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จานวน…………..แผ่น
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4. อื่น ๆ (ถ้ามี)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมซองใบเสนอราคาในการสอบ
ราคาจ้างถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ …………………………..…….. ผู้เสนอราคา
(..…………………….…….……)
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บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
1. หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอานาจให้
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน จานวน. ………….แผ่น
2. สาเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง (ถ้ามี) จานวน …………แผ่น
3. แบบแสดงการลงทะเบียนข้อมูลผู้ค้ากับภาครัฐในระบบ e-GP จานวน ................แผ่น
4. อื่น ๆ (ถ้ามี)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมซองใบเสนอราคาในการสอบ
ราคาจ้างถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ ……………………………….. ผู้เสนอราคา
(……………….……..…….……)
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดงานก่อสร้างโรงเรือนในแปลงผลิตพันธุ์ยางบ้านกรวด
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อโครงการ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงเรือนในแปลงผลิตพันธุ์ยางบ้านกรวด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดบุรีรัมย์..............
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 271,000.-บาท...(สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)..............
วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง).....7...พฤศจิกายน ...2557
แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
5.1 ใช้ราคางบประมาณที่ได้รับจัดสรรปี 2558.........................................................................
5.2 ..............-..............................................................................................................................
5.3 ..............-...............................................................................................................................
รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน....

1. นายประดิษฐ์ ลิ้มอัครอังกูร หผ.ปฏิบัติการ.......................
2. นายเสรียม หนูประโคน พสย.6...............
3. นายนิกูล

เชื้องาม

พสย.6.................
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