ประกาศ สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดตรัง
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักพนักงาน
สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดตรัง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุง
บ้านพักพนักงาน จานวน ๑ หลัง รายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะที่แนบ ราคากลางในการสอบราคาจ้างเป็น
เงิน ๒๔๘,๗๐๐.-บาท (สองแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
๒.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน กับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สานักงานกองทุน
สงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดตรัง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวาง การ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procument:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชี
กลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๗. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสาม
หมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
กาหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ระหว่าง
เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. ณ แผนกธุรการและพัสดุ สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดตรัง
และกาหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น . เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ แผนกธุรการและพัสดุสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทำ
สวนยางจังหวัดตรัง เลขที่ ๑๘/๓ ถ.รักษ์จันทน์ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง ระหว่างวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ถึง วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๕๒๑-๒๙๓๔ ในวันและเวลาราชการ
หรือตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ www.rubber.co.th
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗

นายประสิทธิ์ จันทร์พิทักษ์)
ผู้ช่วยผู้อานวยการสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดตรัง รั กษาการแทน
ผู้อานวยการสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดตรัง

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ ๑/๒๕๕๘
การจ้างปรับปรุ งบ้านพักพนักงาน
ตามประกาศสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดตรัง ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง ซึ่งต่อไปนี้เรี ยกว่า “สานักงาน” มี
ความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุ งบ้านพักพนักงาน ณ สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทา

สวนยางอาเภอปะเหลียน โดยมีขอ้ แนะนาและข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
๑.๑ แบบรู ปรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาจ้าง
๑.๔ แบบหนังสื อค้ าประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผูเ้ สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่ วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่ วนที่ ๒
๑.๗ ………………ฯลฯ…………………..

๒. คุณสมบัติของผูเ้ สนอราคา
๒.๑ ผูเ้ สนอราคาต้องเป็ นผูม้ ีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
๒.๒ ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ ิ้งงานของทางราชการ
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรื อไม่เป็ นผูท้ ี่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรื อบุคคลอื่นเป็ นผูท้ ิ้งงาน
ตามข้อบังคับของสานักงาน
๒.๓ ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น ณ วัน
ประกาศสอบราคา หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ตาม
ข้อ ๑.๕
๒.๔ ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์หรื อความคุม้ กัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผูเ้ สนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิ ทธิ์และความคุม้ กันเช่นว่านั้น

-๒-

๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยืน่ มาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้
นอกซองใบเสนอราคาเป็ น ๒ ส่ วน คือ
๓.๑ ส่ วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑)ในกรณี ผเู ้ สนอราคาเป็ นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุน้ ส่ วนสามัญหรื อห้างหุน้ ส่ วนจากัด ให้ยนื่ สาเนาหนังสื อรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุน้ ส่ วนผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอานาจควบคุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัด ให้ยนื่ สาเนาหนังสื อรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสื อบริ คณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอานาจควบคุมและ
บัญชีผถู ้ ือหุน้ รายใหญ่ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(๒)ในกรณี ผเู ้ สนอราคาเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยนื่
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูน้ ้ นั สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็ นหุน้ ส่ วน (ถ้ามี) สาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนของผูเ้ ป็ นหุน้ ส่ วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณี ผเู ้ สนอราคาเป็ นผูเ้ สนอราคาร่ วมกันในฐานะเป็ นผูร้ ่ วมค้า ให้ยนื่ สาเนา
สัญญาของการเข้าร่ วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูร้ ่ วมค้า และในกรณี ที่ผเู ้ ข้าร่ วมค้าฝ่ าย
ใดเป็ นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยนื่ สาเนาหนังสื อเดินทาง หรื อผูร้ ่ วมค้าฝ่ ายใดเป็ นนิติ
บุคคล ให้ยนื่ เอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)
(๔) (ระบุเอกสารอื่นตามที่สานักงานเห็นสมควรกาหนด เช่น หนังสื อแสดง
หลักฐานทางการเงิน สาเนาใบทะเบียนพาณิ ชย์ สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็ นต้น)
(๕) บัญชีเอกสารส่ วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยนื่ พร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน
ข้อ ๑.๖(๑)
๓.๒ ส่ วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) หนังสื อมอบอานาจซึ่งปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมายในกรณี ที่ผูเ้ สนอราคา
มอบอานาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๒) บัญชีเอกสารส่ วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยนื่ พร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ
ในข้อ ๑.๖(๒)

๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูเ้ สนอราคาต้องยืน่ เสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้ น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผูเ้ สนอราคา

-๓ให้ชดั เจน จานวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรื อแก้ไข
หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผูเ้ สนอราคาพร้อมประทับ ตรา (ถ้ามี)
กากับไว้ดว้ ยทุกแห่ง
๔.๒ ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็ นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวม และหรื อราคาต่อหน่วย และหรื อต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ทา้ ยใบเสนอราคาให้
ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวห นังสื อ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสื อไม่
ตรงกันให้ถือตัวหนังสื อเป็ นสาคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้ นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น
และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่นอ้ ยกว่า ๔๕ วัน นับแต่วนั เปิ ดซองใบ
เสนอราคา โดยภายในกาหนดยืนราคาผูเ้ สนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอน
การเสนอราคามิได้
๔.๓ ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาส่ งมอบงานแล้วเสร็จ ไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญาจ้าง
๔.๔ ก่อนยืน่ ซองสอบราคาผูเ้ สนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบ บรู ป และรายละเอียด
ฯลฯ ให้ถี่ถว้ นและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสี ยก่อนที่จะตกลงยืน่ ซองสอบราคาตามเงื่อนไข
ในเอกสารสอบราคา
๔.๕ ผูเ้ สนอราคาจะต้องยืน่ ซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรี ยบร้อย จ่าหน้าซองถึง
ประธานคณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบ
ราคาจ้าง เลขที่ ๑/๒๕๕๘ ยืน่ ต่อเจ้าหน้าที่พสั ดุผมู ้ ีหน้าที่รับซองสอบราคา ในวันที่ ๒๐ ฤศจิกายน
๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. ณ แผนกธุรการและ
พัสดุ สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดตรัง เมื่อพ้นกาหนดเวลายืน่ ซองสอบราคา
แล้ว จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาจะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเ้ สนอราคา
แต่ละรายว่า เป็ นผูเ้ สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น ตามข้อ ๑.๕(๑) ณ วัน
ประกาศสอบราคา หรื อไม่ และประกาศรายชื่อผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิ ด
ซองใบเสนอราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาก่อนหรื อในขณะที่มีการเปิ ดซองใบ
เสนอราคาว่า มีผเู ้ สนอราคากระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมตามข้อ
๑.๕(๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม

-๔คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเ้ สนอราคารายนั้นออกจากการเป็ นผูเ้ สนอราคา และประกาศรายชื่อผู ้
เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และสานักงานจะพิจารณาลงโทษผูเ้ สนอราคาดังกล่าวเป็ นผูท้ ิ้ง
งาน เว้นแ ต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้วา่ ผูเ้ สนอราคารายนั้นเป็ นผูท้ ี่ให้ความร่ วมมือเป็ น
ประโยชน์ต่อการพิจารณาของสานักงาน และมิได้เป็ นผูร้ ิ เริ่ มให้มีการกระทาดังกล่าว
ผูเ้ สนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็ นผูเ้ สนอราคาเพราะเหตุเป็ นผูเ้ สนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรื อเป็ นผูเ้ สนอราคาที่
กระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อสานัก
งาน ภายใน ๓ วัน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์
ของสานักงานให้ถือเป็ นที่สุด
คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาจะเปิ ดซองใบเสนอราคาของผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุมสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง
จังหวัดตรัง ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐น. เป็ นต้นไป
การยืน่ อุทธรณ์ตามวรรค ๕ ย่อมไม่เป็ นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิ ดซองใบ
เสนอราคา เว้นแต่สานักงานพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์แก่สานัก
งานอย่างยิง่ และในกรณี ที่สานักงานพิจารณาเห็นด้วยกับคาคัดค้านของผูอ้ ุทธรณ์ และเห็นว่าการ
ยกเลิกการเปิ ดซองใบเสนอราคาที่ได้ดาเนินการไปแล้วจะเป็ นประโยชน์แก่สานักงานอย่างยิง่ ให้
สานักงานมีอานาจยกเลิกการเปิ ดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

๕. หลักเกณฑ์และสิ ทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ สานักงานจะพิจารณาตัดสิ นด้วย ราคารวม
๕.๒ หากผูเ้ สนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒. หรื อยืน่ หลักฐานการเสนอ
ราคาไม่ถูกต้องหรื อไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓. หรื อยืน่ ซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔. แล้ว
คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผูเ้ สนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็ น
ข้อผิดพลาดหรื อผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรื อผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่ วนที่มิใช่
สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณี ที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อสานักงานเท่านั้น
๕.๓ สานักงานสงวนสิ ทธิไม่พิจารณาราคาของผูเ้ สนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผูเ้ สนอราคารายนั้นในบัญชีผรู ้ ับเอกสารสอบราคา หรื อในหลัก
ฐานการรับเอกสารสอบราคาของสานักงาน

-๕(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรื อลงลายมือชื่อผูเ้ สนอราคาอย่าง
หนึ่งอย่างใด หรื อทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารสอบราคาที่
เป็ นสาระสาคัญ หรื อมีผลทาให้เกิดความได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบแก่ผเู ้ สนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเ้ สนอราคามิได้
ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
๕.๔ ในการตัดสิ นการสอบราคาหรื อในการทาสัญญา คณะกรรมกา รเปิ ดซองสอบราคา
หรื อสานักงานมีสิทธิให้ผเู ้ สนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริ ง สภาพ ฐานะ หรื อข้อเท็จจริ งอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
กับผูเ้ สนอราคาได้ สานักงานมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรื อไม่ทาสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความ
เหมาะสมหรื อไม่ถูกต้อง
๕.๕ สานักงานทรงไว้ซ่ ึงสิ ทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุ ด หรื อราคาหนึ่งราคาใด หรื อราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวน หรื อขนาด หรื อเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด
หรื ออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุ ดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชน์ของสานักงานเป็ นสาคัญ และให้ถื อว่าการตัดสิ นของสานักงานเป็ นเด็ดขาด ผูเ้ สนอราคา
จะเรี ยกร้องค่าเสี ยหายใดๆ มิได้ รวมทั้งสานักงานจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเ้ สนอ
ราคาเป็ นผูท้ ิ้งงาน ไม่วา่ จะเป็ นผูเ้ สนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรื อไม่กต็ าม หากมีเหตุที่เชื่อได้วา่
การเสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริ ต เช่น การเสนอราคาอันเป็ นเท็จ หรื อใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรื อ
นิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็ นต้น
ในกรณี ที่ผเู ้ สนอราคาต่าสุ ดเสนอราคาต่าจนคาดหมายได้วา่ ไม่อาจดาเนินงานตาม
สัญญาได้ คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาหรื อสานักงานจะให้ผเู ้ สนอราคานั้น ชี้แจงและแสดง
หลักฐานที่ทาให้เชื่อได้วา่ ผูเ้ สนอราคาสามารถดาเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคา
ชี้แจงไม่เป็ นที่รับฟังได้ สานักงานมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผูเ้ สนอราคารายนั้น
๕.๖ ในกรณี ที่ปรากฏข้อเท็จจริ งภายหลังจากการเปิ ดซองสอบราคาว่า ผูเ้ สนอราคาที่มี
สิ ทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๕ เป็ นผูเ้ สนอราคาที่มีผลประโยชน์
ร่ วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรื อเป็ นผูเ้ สนอราคาที่กระทาการอันเป็ นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ตามข้อ ๑.๕ สานักงานมีอานาจที่จะตัดรายชื่อผูเ้ สนอราคาที่
มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ ๔.๕ และสานักงานจะพิจารณา
ลงโทษผูเ้ สนอราคารายนั้นเป็ นผูท้ ิ้งงาน

-๖ในกรณี น้ ีหากสานักงานพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิ ดซองใบเสนอราคาที่ได้ดาเนินการไปแล้ว
จะเป็ นประโยชน์แก่สานักงานอย่างยิง่ สานักงานมีอานาจยกเลิกการเปิ ดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

๖. การทาสัญญาจ้าง
ผูช้ นะการสอบราคาจะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับสานักงาน
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็ นจานวนเงินเท่ากับร้อย
ละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้สานักงานยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สานักงาน โดยเป็ นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญาหรื อก่อน
หน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทาการของทางราชการ
๖.๓ หนังสื อค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสื อค้ าประกันดังระบุ
ในข้อ ๑.๔
๖.๔ หนังสื อค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรื อบริ ษทั
เงินทุน หรื อบริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิ ชย์และ
ประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการ
ต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสื อค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๔
๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผชู ้ นะการ
สอบราคา(ผูร้ ับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๗. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง ข้อ ๙. จะกาหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ต่อวัน

๘. การรับประกันความชารุ ดบกพร่ อง
ผูช้ นะการสอบราคาซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็ นหนังสื อ หรื อทาสัญญาจ้างตามแบบดังระบุ
ในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้อ งรับประกันความชารุ ดบกพร่ องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา
ไม่นอ้ ยกว่า - เดือน ๑ ปี นับถัดจากวันที่สานักงานได้รับมอบงานจ้าง โดยผูร้ ับจ้างต้องรี บจัดการ
ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดงั เดิม ภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุ ดบกพร่ อง

-๗๙. ข้อสงวนสิ ทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๙.๑ เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจาก (เงินงบประมาณประจาปี / เงินกู้
/เงินช่วยเหลือ) จาก เงินงบประมาณประจาปี
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อสานักงานได้รับอนุมตั ิเงินค่าจ้างจาก
(งบประมาณประจาปี / เงินกู้ / เงินช่วยเหลือ) จาก - แล้วเท่านั้น
๙.๒ เมื่อสานักงานได้คดั เลือกผูเ้ สนอราคารายใดให้เป็ นผูร้ ับจ้าง และได้ตกลงจ้างตาม
สอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผูร้ ับจ้างจะต้องสั่งหรื อนาสิ่ งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ
และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรื อในเส้นทางที่มีเรื อไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริ การรับขนได้
ตามที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผูเ้ สนอราคาซึ่งเป็ นผูร้ ับจ้างจะต้องปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ มการพาณิ ชย์นาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรื อนาสิ่ งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสานักงานคณะ
กรรมการส่ งเสริ มการพาณิ ชย์นาวี ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผรู ้ ับจ้างสั่งหรื อซื้อของจาก
ต่างประเทศ เว้นแต่เป็ นของที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออื่น
ได้
(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรื อไทย หรื อเรื อที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรื อไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ
ส่ งเสริ มการพาณิ ชย์นาวีให้บรรทุกสิ่ งของนั้นโดยเรื ออื่นที่มิใช่เรื อไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาต
เช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรื ออื่น หรื อ เป็ นของที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้น
ให้บรรทุกโดยเรื ออื่น
(๓) ในกรณี ที่ไม่ปฏิบตั ิตาม (๑) หรื อ (๒) ผูร้ ับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่ งเสริ มการพาณิ ชย์นาวี
๙.๓ ผูเ้ สนอราคาซึ่งสานักงานได้คดั เลือกแล้วไม่ไปทาสัญญาหรื อข้อตกลงภายในเวลา
ที่สานักงานกาหนดดังระบุไว้ใน ข้อ ๖. สานักงานมีสิทธิที่จะเรี ยกร้องค่าเสี ยหายอันเกิดจากการ
กระทาในครั้งนี้ (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็ นผูท้ ิ้งงานตามข้อบังคับของสานักงาน
๙.๔ สานักงานสงวนสิ ทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรื อข้อกาหนดในแบบสัญญาให้
เป็ นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสู งสุ ด (ถ้ามี)
สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดตรัง
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงบ้านพักพนักงานสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง
อาเภอปะเหลียน
/หน่วยงาน สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดตรัง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔๘,๗๐๐.-บาท
๓. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗
เป็นเงิน ๒๔๘,๗๐๐. -บาท

ราคา/หน่วย

-

บาท

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๔.๑ ประมาณราคาโดยผู้มีอาชีพรับจ้างในท้องถิ่น อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
๔.๒ รายการประมาณราคา จานวน ๑ ฉบับ
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิงทุกคน)
๕.๑ นายประดิษฐ์ เอ้งฉ้วน
๕.๒ นางยุพา ศรภักดี
๕.๓ นายจิระพล กู้เจริญพันธุ์

หมายเหตุ กรณีเช่า เช่าซื้อและแลกเปลี่ยน ให้ใช้ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคา
กลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

รายละเอียดปริมาณงานปรับปรุงบ้านพักพนักงาน
สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางอาเภอปะเหลียน
ปริมาณวัสดุ
ลาดับ

รายการ

1.

งานปรับปรุงประตู
-เปลี่ยนบานประตูหน้า (บานกระจกกรอบไม้) ขนาด 1.0*2.0 ม.
-เปลี่ยนบานประตูห้อง(ไม้เนื้อแข็ง) ขนาด 0.90*2.0 ม.
-เปลี่ยนบานประตูห้องน้า (PVC) ขนาด 0.80*2.0 ม.
-เปลี่ยนบานพับ
-เปลี่ยนกลอนประตู
-เปลี่ยนลูกบิดประตู
-เปลี่ยนมือจับประตู
รวม
งานปรับปรุงหน้าต่าง
-เปลี่ยนบานหน้าต่าง (กระจกรอบไม้)
-เปลี่ยนกลอนหน้าต่าง
-เปลี่ยนวีโก้ (ตัวยึดบานหน้าต่าง)
-เปลี่ยนมือจับหน้าต่าง
รวม
งานปรับปรุงไฟฟ้า
-เปลี่ยนชุดหลอดไฟฟลูออเรสเซนซ์ ขนาด 1*36 W
-เปลี่ยนสวิทซ์,ปลั๊กไฟ
รวม
งานทาสี
-ทาสีรองพื้นปูนเก่า
-ทาสีพลาสติกผนัง
-ทาสีพลาสติกฝ้าเพดานภายใน
-ทาสีน้ามันฝ้าเพดานภายนอกและเชิงชาย
รวม
งานเหล็กดัด
-ทาสีน้ามันเหล็กดัดประตูและหน้าต่าง
-ขัดทาความสะอาดเหล็กดัดประตูและหน้าต่าง
รวม
งานติดตัง้ กันสาดด้านหลังอาคาร ขนาด 1.5*9.0 ม.
-กันสาดโครงเหล็กมุงด้วยแผ่น Metal sheets
รวม
รวมค่าวัสดุและค่าแรง
Factor F 1.2726
รวม
ปรับลดคงเหลือ (สองแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

2.

3.

4.

5.

6.

จานวน

ค่าวัสดุ

ค่าแรง
ต่อ
หน่วย

รวม

หน่วย

ต่อหน่วย

2
4
1
30
14
7
7

บาน
บาน
บาน
ตัว
ตัว
ชุด
ตัว

5,500.00
1,700.00
1,700.00
95.00
65.00
550.00
55.00

800.00
800.00
800.00
55.00
50.00
90.00
0.00

12,600.00
10,000.00
2,500.00
4,500.00
1,330.00
4,480.00
385.00
35,795.00

20
40
40
20

บาน
ตัว
ตัว
ตัว

950.00
65.00
95.00
55.00

400.00
30.00
70.00
0.00

27,000.00
3,800.00
6,600.00
1,100.00
38,500.00

450.00
250.00

150.00
150.00

5,400.00
3,600.00
9,000.00

40.00
45.00
45.00
45.00

35.00
35.00
35.00
40.00

33,750.00
36,000.00
9,600.00
6,800.00
86,150.00

12 ชุด
12 ชุด

350.00
0.00

150.00
150.00

6,000.00
1,800.00
7,800.00

13.5 ตรม.

800.00

550.00

18,225.00
18,225.00
195,470.00
53,285.12
248,755.12
248,700.00

9 จุด
9 จุด
450
450
120
80

ตรม.
ตรม.
ตรม.
ตรม.

(บาท)

บทนิยาม
“ผูเ้ สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน”

หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรื อนิติ
บุคคลที่เข้าเสนอราคาขายในการสอบราคาจ้างของสานักงาน เป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยไม่วา่ โดยทางตรง
หรื อทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาขายในการสอบราคาจ้าง
ของสานักงานในคราวเดียวกัน
การมีส่วนได้เสี ยไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคล
ดังกล่าวข้างต้น ได้แก่การที่บุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กนั ในลักษณะ
ดังต่อไปนี้
(๑) มีความสัมพันธ์กนั ในเชิงบริ หาร โดยผูจ้ ดั การ หุน้ ส่ วนผูจ้ ดั การ กรรมการผูจ้ ดั
การ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรื อของนิติบุคคลราย
หนึ่งมีอานาจหรื อสามารถใช้อานาจในการบริ หารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรื อของนิติบุคคล
อีกรายหนึ่งหรื อหลายราย ที่เสนอราคาให้แก่สานักงานในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
(๒)มีความสัมพันธ์กนั ในเชิงทุน โดยผูเ้ ป็ นหุน้ ส่ วนในห้างหุน้ ส่ วนสามัญ หรื อเป็ น
หุน้ ส่ วนไม่จากัดความรับผิดในห้างหุน้ ส่ วนจากัด หรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ในบริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั
มหาชนจากัด เป็ นหุน้ ส่ วนในห้างหุน้ ส่ วนสามัญหรื อห้างหุน้ ส่ วนจากัด หรื อเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ใน
บริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัด อีกรายหนึ่งหรื อหลายรายที่เสนอราคาให้แก่สานักงานในการ
สอบราคาจ้างครั้งนี้
คาว่า “ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่” ให้หมายความว่า ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งถือหุน้ เกินกว่าร้อยละยีส่ ิ บห้า
ในกิจการนั้น หรื อในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกาหนด
สาหรับกิจการบางประเภทหรื อบางขนาด
(๓)มีความสัมพันธ์กนั ในลักษณะไขว้กนั ระหว่าง (๑) และ (๒) โดยผูจ้ ดั การ หุน้ ส่ วน
ผูจ้ ดั การ กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา
หรื อของนิติบุคคลรายหนึ่ง เป็ นหุน้ ส่ วนในห้างหุน้ ส่ วนสามัญหรื อห้างหุน้ ส่ วนจากัด หรื อเป็ นผูถ้ ือ
หุน้ รายใหญ่ในบริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัด อีกรายหนึ่งหรื อหลายรายที่เข้าเสน อราคาให้แก่
สานักงานในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ หรื อในนัยกลับกัน
การดารงตาแหน่ง การเป็ นหุน้ ส่ วน หรื อเข้าถือหุน้ ดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส หรื อ
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (๑) (๒) หรื อ (๓) ให้ถือว่าเป็ นการดารงตาแหน่งการเป็ น
หุน้ ส่ วน หรื อการถือหุน้ ของบุคคลดังกล่าว

-๒ในกรณี บุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็ นผูจ้ ดั การ หุน้ ส่ วนผูจ้ ดั การ กรรมการผูจ้ ดั การ
ผูบ้ ริ หาร ผูเ้ ป็ นหุน้ ส่ วนหรื อผูถ้ ือหุน้ โดยที่ตนเองเป็ นผูใ้ ช้อานาจในการบริ หารที่แท้จริ ง หรื อเป็ น
หุน้ ส่ วนหรื อผูถ้ ือหุน้ ที่แท้จริ งของห้างหุน้ ส่ วน หรื อบริ ษทั จา กัด หรื อบริ ษทั มหาชนจากัด แล้วแต่
กรณี และห้างหุน้ ส่ วน หรื อบริ ษทั จากัด หรื อบริ ษทั มหาชนจากัดที่เกี่ยวข้อง ได้เสนอราคาให้แก่
สานักงานในการสอบราคาจ้างคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผูเ้ สนอราคาหรื อผูเ้ สนองานนั้นมีความสัมพันธ์
กันตาม (๑) (๒) หรื อ (๓) แล้วแต่กรณี

“การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม” หมายความว่า การที่ผเู ้ สนอราคาราย
หนึ่งหรื อหลายรายกระทาการอย่างใดๆ อันเป็ นการขัดขวางหรื อเป็ นอุปสรรคหรื อไม่เปิ ดโอกาสให้มี
การแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมในการเสนอราคาต่อสานักงาน ไม่วา่ จะกระทาโดยการสมยอมกัน
หรื อโดยการให้ ขอให้หรื อรับ ว่าจะให้ เรี ยก รับ หรื อยอมจะรับเงินหรื อทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่น
ใด หรื อใช้กาลังประทุษร้าย หรื อข่มขู่วา่ จะใช้กาลังประทุษร้าย หรื อแสดงเอกสารอันเป็ นเท็จ หรื อ
กระทาการใดโดยทุจริ ต ทั้งนี้ โดยมีวตั ถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผูเ้ สนอราคา
ด้วยกัน หรื อเพื่ อให้ประโยชน์แก่ผเู ้ สนอราคารายหนึ่งรายใดเป็ นผูม้ ีสิทธิทาสัญญากับสานักงาน หรื อ
เพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม หรื อเพื่อให้เกิดความได้เปรี ยบสานักงาน โดยมิใช่
เป็ นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ

บัญชีเอกสารส่ วนที่ ๑
๑. ในกรณี ผเู ้ สนอราคาเป็ นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุน้ ส่ วนสามัญหรื อห้างหุน้ ส่ วนจากัด
สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จานวน…………….แผ่น
บัญชีรายชื่อหุน้ ส่ วนผูจ้ ดั การ และผูม้ ีอานาจควบคุม (ถ้ามี) จานวน ……..แผ่น
(ข) บริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัด
สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิ ติบุคคล จานวน ……………แผ่น
หนังสื อบริ คณห์สนธิ จานวน ………….แผ่น
บัญชีรายชื่อกรรมการผูจ้ ดั การ และผูม้ ีอานาจควบคุม (ถ้ามี) จานวน….…..แผ่น
บัญชีผถู ้ ือหุน้ รายใหญ่ จานวน …………แผ่น
๒. ในกรณี ผเู ้ สนอราคาไม่เป็ นนิติบุคคล
(ก) บุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูน้ ้ นั จานวน…………….แผ่น
(ข) คณะบุคคล
สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็ นหุน้ ส่ วน จานวน ……………แผ่น
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูเ้ ป็ นหุน้ ส่ วน จานวน…………….แผ่น
๓. ในกรณี ผเู ้ สนอราคาเป็ นผูเ้ สนอราคาร่ วมกันในฐานะเป็ นผูร้ ่ วมค้า
สาเนาสัญญาของการเข้าร่ วมค้า
จานวน ……………แผ่น
(ก) ในกรณี ผรู ้ ่ วมค้าเป็ นบุคคลธรรมดา
- บุคคลสัญชาติไทย
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน…………….แผ่น
- บุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย
สาเนาหนังสื อเดินทาง
จานวน…………….แผ่น
(ข) ในกรณี ผรู ้ ่ วมค้าเป็ นนิติบุคคล
- ห้างหุน้ ส่ วนสามัญหรื อห้างหุน้ ส่ วนจากัด
สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จานวน ……………แผ่น
บัญชีรายชื่อหุน้ ส่ วนผูจ้ ดั การ และผูม้ ีอานาจควบคุม (ถ้ามี) จานวน………….แผ่น
- บริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัด
สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จานวน ……………แผ่น

-๒หนังสื อบริ คณห์สนธิ จานวน……………แผ่น
บัญชีรายชื่อกรรมการผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอานาจควบคุม (ถ้ามี) จานวน………….แผ่น
บัญชีผถู ้ ือหุน้ รายใหญ่ จานวน…………..แผ่น
๔. อื่น ๆ (ถ้ามี)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ขา้ พเจ้ายืน่ พร้อมซองใบเสนอราคาในการสอบ
ราคาจ้างถูกต้องและเป็ นความจริ งทุกประการ

ลงชื่อ …………………………….. ผูเ้ สนอราคา
(..……………………….……)

บัญชีเอกสารส่ วนที่ ๒
๑. แบบรู ปรายการละเอียด จานวน……….…แผ่น
๒. หนังสื อมอบอานาจซึ่งปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมายในกรณี ที่ผเู ้ สนอราคามอบอานาจให้
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน จานวน. ………….แผ่น
๓. อื่น ๆ (ถ้ามี)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ขา้ พเจ้ายืน่ พร้อมซองใบเสนอราคาในการสอบ
ราคาจ้างถูกต้องและเป็ นความจริ งทุกประการ

ลงชื่อ …………………………….. ผูเ้ สนอราคา
(…………..….……..….……)

แบบหนังสื อค้ าประกันสัญญา
เลขที่…………..
วันที่…………………….
ข้าพเจ้า………….(ชื่อธนาคาร)……………สานักงานตั้งอยูเ่ ลขที่…………ถนน………….
ตาบล/แขวง……….อาเภอ/เขต……….จังหวัด………โดย…..……………………ผูม้ ีอานาจลงนาม
ผูกพันธนาคาร ขอทาหนังสื อค้ าประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อ….(สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวน
ยางจังหวัดตรัง)………ซึ่งต่อไปนี้เรี ยกว่า” ผูว้ า่ จ้าง” ดังมีขอ้ ความดังต่อไปนี้
๑. ตามที่……..(ชื่อผูร้ ับจ้าง)………………ซึ่งต่อไปนี้เรี ยกว่า “ผูร้ ับจ้าง” ได้ทาสัญญา
จ้าง……………………….…………………………..………………………..กับผูว้ า่ จ้างตามสัญญา
เลขที่……………………….ลงวันที่…………………………………..……..….ซึ่งผูร้ ับจ้างต้องวาง
หลักประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาต่อผูว้ า่ จ้าง เป็ นจานวนเงิน…………….……………………บาท
(………………………….)ซึ่งเท่ากับร้อยละ………..(…………...…..)ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา
ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไข ที่จะค้ าประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้เช่นเดียวกับลูกหนี้
ชั้นต้น ในการชาระเงินให้ตามสิ ทธิเรี ยกร้องของผูว้ า่ จ้าง จานวนไม่เกิน……………….....…….บาท
(…………………………………………) ในกรณี ที่ผรู ้ ับจ้างก่อให้เกิดความเสี ยหายใด ๆ ห รื อต้อง
ชาระค่าปรับ หรื อค่าใช้จ่ายใด ๆ หรื อผูร้ ับจ้างมิได้ปฏิบตั ิตามภาระหน้าที่ใด ๆ ที่กาหนดในสัญญา
ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยข้าพเจ้าจะไม่อา้ งสิ ทธิใด ๆ เพื่อโต้แย้ง และผูว้ า่ จ้างไม่จาเป็ นต้องเรี ยกร้อง
ให้ผรู ้ ับจ้างชาระหนี้น้ นั ก่อน
๒. หากผูว้ า่ จ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผรู ้ ับจ้าง หรื อยินยอมให้ผรู ้ ับจ้างปฏิบตั ิผดิ แผกไป
จากเงื่อนไขใด ๆ ในสัญญา ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ยนิ ยอมในกรณี น้ นั ๆ ด้วย
๓. หนังสื อค้ าประกันนี้มีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ทาสัญญาจ้างดังกล่าวข้างต้น จนถึงวันที่
ภาระหน้าที่ท้ งั หลายของผูร้ ับจ้างจะได้ปฏิบตั ิให้สาเร็จลุล่วงไป และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ า
ประกันไม่วา่ กรณี ใด ๆ ตราบเท่าที่ผรู ้ ับจ้างยังต้องรับผิดชอบต่อผูว้ า่ จ้างตามสัญญาจ้างอยู่
ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็ นสาคัญ
(ลงชื่อ)………………………………ผูค้ ้ าประกัน
(……………………………..)
ตาแหน่ง ……………………………
(ลงชื่อ)………………………………พยาน
(……………………………..)
(ลงชื่อ)…………..……………………พยาน
(…………….……………….)

สานักงานกองทุนสงเคราะห์ การทาสวนยาง
ใบเสนอราคา
เรี ยน......................................................................................................................................................................
๑.ข้าพเจ้า.........................................................................................................อยูเ่ ลขที่............................
ถนน........................................................ตาบล/แขวง..........................................อาเภอ/เขต................................
จังหวัด......................................โทรศัพท์.....................................โดย..................................................................
ผูล้ งนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่......................และเอกสารเพิ่มเติมเลขที่
..............(ถ้ามี) โดยตลอดและยอมรับข้อกาหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่กาหนด และไม่เป็ นผูท้ ิ้งงานของทางราชการ
๒.ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทางาน.................................................................................................................
ตามข้อกาหนดเงื่อนไขแบบรู ปรายการละเอียดแห่งเอกสารสอบราคา ตามราคาดังที่ระบุไว้ใบเสนอราคานี้เป็ นเงิน
ทั้งสิ้น……………………………..บาท(…………………………………………………………………….)
ซึ่ งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจานวน......................................บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ดว้ ย
แล้ว
๓. คาเสนอราคานี้จะยืนอยูเ่ ป็ นระยะเวลา............วัน นับแต่วนั เปิ ดซองสอบราคา และสานักงานกองทุน
สงเคราะห์การทาสวนยางอาจรับคาเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ ก่อนที่จะครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าว หรื อ
ระยะเวลาที่ได้ยดื ไปตามเหตุผลอันสมควร ที่สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางร้องขอ
๔. กาหนดระยะเวลาส่ งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่ มทางานตามสัญญาทันที หรื อทันทีที่ได้รับแจ้งจาก
สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางว่าให้เริ่ มทางานตามสัญญา หรื อวันที่กาหนดไว้เป็ นเงื่อนไขในสัญญา
จ้างและจะส่ งมอบงานตามเอกสารสอบราคาโดยถูกต้องครบถ้วนภายใน..................วัน นับถัดจากวันเริ่ มทางาน
ตามสัญญา
๕. ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะการสอบราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ
๕.๑ ทาสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารสอบราคากับสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทา
สวนยางภายใน........................วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสื อแจ้งให้ไปทาสัญญา
๕.๒ มอบหลักประกันในการปฏิบตั ิตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๖. ของเอกสารสอบราคาให้แก่
สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางก่อนหรื อในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็ นจานวนร้อยละ….............
ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ใบเสนอราคานี้
เพื่อเป็ นหลักประกันในการปฏิบตั ิตามสัญญาโดยถูกต้องและ
ครบถ้วน หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบตั ิให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ขา้ งต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมชดใช้ค่าเสี ยหายใดๆ ที่อาจมีแก่
สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางและสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางมีสิทธิจะให้ผเู้ สนอ
ราคารายอื่นเป็ นผูส้ อบราคาได้
หรื อสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางเรี ยกสอบราคาจ้างใหม่ก็ได้
๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่าสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางไม่มีความผูกพันที่จะรับคาเสนอนี้หรื อ
ใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ตอ้ งรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ขา้ พเจ้า ได้เข้าเสนอราคา

-๒๗. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลข และตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยนื่ พร้อมใบเสนอราคานี้ โดยละเอียด
ตลอดแล้ว และเข้าใจดีวา่ สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางไม่ตอ้ งรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด
หรื อตกหล่น
๘. ใบเสนอราคานี้ได้ยนื่ เสนอโดยบริ สุทธิ์ ยตุ ิธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรื อการสมรู ้ร่วมคิดกันโดย
ไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรื อหลายบุคคล หรื อกับห้างหุ น้ ส่ วนบริ ษทั ใด ๆ ที่ได้ยนื่ เสนอราคา
ในคราวเดียวกัน
เสนอมา ณ วันที่............เดือน...............................................พ.ศ..........................

ลงชื่อ............................................................
(.......................................................)
ตาแหน่ง................................................
ประทับตรา(ถ้ามี)

สั ญญาจ้ าง………………………………………
สัญญาเลขที่…………………
สัญญาฉบับนี้ทาขึ้น ณ ……………………………………………………………………..
ตั้งอยูเ่ ลขที่ ………… ตาบล/แขวง………………………….. อาเภอ/เขต …………………………
จังหวัด …………………………เมื่อวันที่……….เดือน……………………พ.ศ……………………
ระหว่าง สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดตรัง โดย…………..…………………
ตาแหน่ง………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………... ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรี ยกว่า “ผูว้ า่ จ้าง” ฝ่ ายหนึ่ง
กับ…………………………………………………………………...ซึ่งจดทะเบียนเป็ นนิติบุคคล ณ
………………………………… มีสานักงานใหญ่อยูเ่ ลขที่………….. ถนน……………………….
ตาบล/แขวง…………………….อาเภอ/เขต………………………. จังหวัด………………………
โดย……………………………………………………………….ผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
ปรากฏตามหนังสื อรับรองของสานักทะเบียนหุน้ ส่ วนบริ ษทั ………………………………………
ลงวันที่ …………………. (และหนังสื อมอบอานาจลงวันที่……….………… ) แนบท้ายสัญญานี้
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรี ยกว่า “ผูร้ ับจ้าง” อีกฝ่ ายหนึ่ง
คู่สัญญาได้ตกลงกัน มีขอ้ ความดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑. ข้ อตกลงว่ าจ้ าง
ผูว้ า่ จ้างตกลงจ้างและผูร้ ับจ้างตกลงรับจ้างทางาน…………………………………
……………………………………………………………………จานวน……..…………………..
เป็ นราคาทั้งสิ้ น………………….…… บาท (……………………………..…………………….)
ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจานวน…………………..บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้ง
ปวงด้วยแล้ว
ผูร้ ับจ้างรับรองว่าสิ่ งของที่นามาใช้ทางานจ้างตามสัญญานี้ เป็ นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้
งานมาก่อน ไม่เป็ นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ากว่าที่กาหนดไว้ใน
เอกสารแนบท้ายสัญญา
ในกรณี ที่เป็ นงานจ้างซึ่งจะต้องมีการตรวจทดลอง ผูร้ ับจ้างรับรองว่า เมื่อตรวจทดลอง
แล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่าว่าที่กาหนดไว้ดว้ ย

-๒ข้ อ ๒. เอกสารอันเป็ นส่ วนหนึ่งของสั ญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็ นส่ วนหนึ่งของสัญญานี้
๒.๑ ผนวก ๑ …………………………………………..จานวน………หน้า
๒.๒ ผนวก ๒ …………………………………… …..จานวน………หน้า
๒.๓ ผนวก๓ …………………………………………..จานวน………หน้า
๒.๔ ผนวก ๔ ………………ฯลฯ………………….…..จานวน………หน้า
ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขดั แย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ขอ้ ความใน
สัญญานี้บงั คับ และในกรณี ที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผูร้ ับจ้างจะต้องปฏิบตั ิตามคา
วินิจฉัยของผูว้ า่ จ้าง
ข้ อ ๓. การส่ งมอบ
ผูร้ ับจ้างจะส่ งมอบงานจ้างที่รับจ้างตามสัญญาให้แก่ผวู ้ า่ จ้าง ณ ……….…………
……………………..…………………………………………………….…………………………
ภายในวันที่……….เดือน…………………พ.ศ………….ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ใน
ข้อ 1. แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งหีบห่อหรื อเครื่ องรัดพันผูกโดยเรี ยบร้อย
การส่ งมอบงานจ้างตามสัญญานี้ ไม่วา่ จะเป็ นการส่ งมอบเพียงครั้งเดียว หรื อส่ งมอบ
หลายครั้ง ผูร้ ับจ้างจะต้องแจ้งกาหนดเวลาส่ งมอบแต่ละครั้งโดยทาเป็ นหนังสื อนาไปยืน่ ต่อผูว้ า่ จ้าง
ณ
……………………………………………………………………………ในเวลาทาการของ
สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางก่อนวันกาหนดส่ งมอบไม่นอ้ ยกว่า ๓ วันทาการ
ข้ อ ๔. การใช้ เรือไทย
ในการปฏิบตั ิตามสัญญานี้ หากผูร้ ับจ้างจะต้องสั่งหรื อนาของเข้ามาจากต่างประเทศ
รวมทั้งเครื่ องมือและอุปกรณ์ที่ตอ้ งนาเข้ามาเพื่อปฏิบตั ิงานตามสัญญา ไม่วา่ ผูร้ ับจ้างจะเป็ นผูท้ ี่นาของ
เข้ามาเองหรื อนาเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรื อบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่ งของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรื อใน
เส้นทางเดินเรื อที่มีเรื อไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริ การรับขนได้ตามที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวง
คมนาคมประกาศกาหนด ผูร้ ับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรื อไทยหรื อเรื อที่มี สิ ทธิ
เช่นเดียวกับเรื อไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสานักงาน
คณะกรรมการส่ งเสริ มการพาณิ ชย์นาวีก่อนบรรทุกของนั้นลงเรื ออื่นที่มิใช่เรื อไทย หรื อเป็ นของที่
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออื่นได้ ทั้งนี้ไม่วา่ การ

-๓สัง่ หรื อสัง่ ซื้อสิ่ งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็ นแบบ เอฟโอบี , ซีเอฟอาร์, ซีไอเอฟ
หรื อแบบอื่นใด
ในการส่ งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผวู ้ า่ จ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคแรก ผูร้ ับจ้าง
จะต้องส่ งมอบใบตราส่ ง (Bill of Lading) หรื อสาเนาใบตราส่ งสาหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุก
มาโดยเรื อไทย หรื อเรื อที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรื อไทยให้แก่ผวู ้ า่ จ้างพร้อมกับการส่ งมอบงานด้วย
ในกรณี ที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรื อไทย หรื อ
เรื อที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรื อไทย ผูร้ ับจ้างต้องส่ งมอบห
ลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจาก
สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการพาณิ ชย์นาวีให้บรรทุกของโดยเรื ออื่นได้ หรื อหลักฐานซึ่งแสดง
ว่าได้ชาระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรื อไทยตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่ งเสริ มการพาณิ ชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผวู ้ า่ จ้างด้วย
ในกรณี ที่ผรู ้ ับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าว ในสองวรรคข้างต้น
ให้แก่ผวู ้ า่ จ้าง แต่จะขอส่ งมอบงานดังกล่าวให้ผวู ้ า่ จ้างก่อน โดยยังไม่รับชาระเงินค่าจ้าง ผูว้ า่ จ้างมี
สิ ทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อนและชาระเงินค่าจ้างเมื่อผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้
ข้ อ ๕. การตรวจรับ
เมื่อผูว้ า่ จ้างได้ตรวจรับงานจ้างที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว
ผูว้ า่ จ้างจะออกหลักฐานการรับมอบไว้ให้ เพื่อผูร้ ับจ้างนามาใช้เป็ นหลักฐานประกอบการขอรับเงิน
ค่าจ้างทางานจ้างนั้น
ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่า งานจ้างที่ผรู ้ ับจ้างส่ งมอบไม่ตรงตามสัญญาข้อ ๑. ผูว้ า่ จ้าง
ทรงไว้ซ่ ึงสิ ทธิที่จะไม่รับงานจ้างนั้น ในกรณี เช่นว่านี้ผรู ้ ับจ้างต้องรี บนางานจ้างนั้นกลับคืนโดยเร็ว
ที่สุดเท่าที่จะทาได้และนางานจ้างมาส่ งมอบให้ใหม่ หรื อต้องทาการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญ าด้วย
ค่าใช้จ่ายของผูร้ ับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสี ยไปเพราะเหตุดงั กล่าวผูร้ ับจ้างจะนามาอ้างเป็ นเหตุขอ
ขยายเวลาทาการตามสัญญาหรื อของดหรื อลดค่าปรับไม่ได้
ในกรณี ที่ผรู ้ ับจ้างส่ งมอบงานจ้างถูกต้องแต่ไม่ครบจานวน หรื อส่ งมอบครบจานวนแต่ไม่
ถูกต้องทั้งหมด ผูว้ า่ จ้างจะตรวจรับเฉพาะส่ วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะส่ วนนั้น
ก็ได้*
(ความในวรรคสามนี้ จะไม่กาหนดไว้ในกรณี ที่ผวู ้ า่ จ้างต้องการงานจ้างทั้งหมดในคราว
เดียวกัน หรื อการจ้างทางานจ้างที่ประกอบเป็ นชุดหรื อหน่วย ถ้าขาดส่ วนประกอบอย่างหนึ่งอย่างใด
ไปแล้ว จะไม่สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์)

-๔ข้ อ 6. การรับประกันความชารุดบกพร่ อง
ผูร้ ับจ้างยอมรับประกันความชารุ ดบกพร่ องหรื อขัดข้องของงานจ้างตามสัญญานี้เป็ น
เวลา……..ปี นับแต่วนั ที่ผวู ้ า่ จ้างได้รับมอบ โดยภายในกาหนดเวลาดังกล่าวหากงานจ้างตามสัญญานี้
เกิดชารุ ดบกพร่ องหรื อขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผูร้ ับจ้างจะต้องจัดการซ่อมแซม
หรื อแก้ไขให้อยูใ่ นสภาพที่ใช้การได้ดีดงั เดิมภายใน - วัน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งจากผูว้ า่ จ้าง โดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้ น
ข้ อ ๗. หลักประกันการปฏิบัติตามสั ญญา
ในขณะทาสัญญานี้ ผูร้ ับจ้างได้นาหลักประกันเป็ น………………………………...
………………………………………………………………………………………………………..
เป็ นจานวนเงิน ………………… บาท (……………………………………………………………)
ซึ่งเท่ากับร้อยละ………..(…. %)ของราคาทั้งหมดตามสัญญา มามอบให้แก่ผวู ้ า่ จ้างเพื่อเป็ น
หลักประกันการปฏิบตั ิตามสัญญานี้
หลักประกันที่ผรู ้ ับจ้างนามามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผูว้ า่ จ้างจะคืนให้เมื่อผูร้ ับจ้างพ้น
จากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว
ข้ อ ๘. การบอกเลิกสั ญญา
เมื่อครบกาหนดส่ งมอบงานจ้างตามสัญญานี้แล้ว ถ้าผูร้ ับจ้างไม่ส่งมอบงานจ้างที่ตก
ลงรับจ้างให้แก่ผวู ้ า่ จ้าง หรื อส่ งมอบไม่ถูกต้อง ห รื อไม่ครบจานวน ผูว้ า่ จ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา
ทั้งหมดหรื อบางส่ วนได้
ในกรณี ที่ผวู ้ า่ จ้างใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผูว้ า่ จ้างมีสิทธิริบหลักประกันหรื อเรี ยกร้อง
จากธนาคารผูอ้ อกหนังสื อค้ าประกันตามสัญญา ข้อ ๗. เป็ นจานวนเงินทั้งหมดหรื อแต่บางส่ วนก็ได้
แล้วแต่ผวู ้ า่ จ้างจะเห็นสมควร และถ้าผูว้ า่ จ้างจัดจ้างทางานจ้างจากบุคคลอื่นเต็มจานวนหรื อเฉพาะ
จานวนที่ขาดส่ ง แล้วแต่กรณี ภายในกาหนด ……...เดือน นับแต่วนั บอกเลิกสัญญา ผูร้ ับจ้างจะต้อง
ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กาหนดไว้ในสัญญานี้ดว้ ย
ข้ อ ๙. ค่ าปรับ
ในกรณี ที่ผวู ้ า่ จ้างมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามสัญญาข้อ ๘. ผูร้ ับจ้างจะต้องชาระ
ค่าปรับให้ผวู ้ า่ จ้างเป็ นรายวันในอัตราร้อยละศูนย์จุดหนึ่ง (๐.๑๐%) ของราคางานจ้างที่ยงั ไม่ได้รับ
มอบ นับแต่วนั ถัดจากวันครบกาหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผรู ้ ับจ้างได้นางานจ้างมาส่ งมอบให้แก่ผวู ้ า่
จ้างจนถูกต้องครบถ้วน

-๕การคิดค่าปรับในกรณี งานจ้างที่ตกลงจ้างประกอบกันเป็ นชุด แต่ผรู ้ ับจ้างส่ งมอบเพียงบางส่ วน
หรื อขาดส่ วนประกอบส่ วนหนึ่งส่ วนใดไป ทาให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่ายังไม่ได้
ส่ งมอบงานจ้างนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคางานจ้างเต็มทั้งชุด
ในระหว่างที่ผวู ้ า่ จ้างยังมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผูว้ า่ จ้างเห็นว่าผูร้ ับจ้างไม่อาจ
ปฏิบตั ิตามสัญญาต่อไปได้ ผูว้ า่ จ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและริ บหลักประกันหรื อเรี ยกร้องจาก
ธนาคารผูอ้ อกหนังสื อค้ าประกันตามสัญญา ข้อ ๗. กับเรี ยกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กาหนด
ไว้ในสัญญาข้อ ๘. วรรคสองก็ได้ และถ้าผูว้ า่ จ้างได้แจ้งข้อเรี ยกร้องให้ชาระค่าปรับไปยังผูร้ ับจ้าง
เมื่อครบกาหนดส่ งมอบแล้ว ผูว้ า่ จ้างมีสิทธิที่จะปรับผูร้ ับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย
ข้ อ ๑๐. การรับผิดชดใช้ ค่าเสี ยหาย
ถ้าผูร้ ับจ้างไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใด ๆ ก็ตามจนเป็ นเหตุให้เกิด
ความเสี ยหายแก่ผวู ้ า่ จ้างแล้ว ผูร้ ับจ้างต้องชดใช้ค่าเสี ยหายให้แก่ผวู ้ า่ จ้างโดยสิ้ นเชิง ภายในกาหนด
๓๐ วัน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งจากผูว้ า่ จ้าง
ข้ อ ๑๑. การขอขยายเวลาส่ งมอบ
ในกรณี ที่มีเหตุสุดวิสัย หรื อเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรื อความบกพร่ อง
ของฝ่ ายผูว้ า่ จ้าง หรื อจากพฤติการณ์อนั ใดอันหนึ่งซึ่งผูร้ ับจ้างไม่ตอ้ งรับผิดชอบตามกฎหมาย เป็ นเหตุ
ให้ผรู ้ ับจ้างไม่สามารถส่ งมอบงานจ้างตามเงื่อนไขและกาหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผูร้ ับจ้างมีสิทธิ
ขอขยายเวลาทาการตามสัญญาหรื อของดหรื อลดค่าปรับได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรื อพฤติการณ์
ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็ นหนังสื อให้ผวู ้ า่ จ้างทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วนั ที่เหตุน้ นั สิ้ นสุ ดลง
ถ้าผูร้ ับจ้างไม่ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผูร้ ับจ้างได้สละสิ ทธิ
เรี ยกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทาการตามสัญญาหรื อของดหรื อลดค่าปรับ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ
ทั้งสิ้ น เว้นแต่กรณี เหตุเกิดจากความผิดหรื อความบกพร่ องของฝ่ ายผูว้ า่ จ้างซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรื อ
ผูว้ า่ จ้างทราบดีอยูแ่ ล้วตั้งแต่ตน้
การขยายเวลาทาการตามสัญญา หรื อของดหรื อ ลดค่าปรับตามวรรคหนึ่ง อยูใ่ น
ดุลพินิจของผูว้ า่ จ้างที่จะพิจารณา

-๖สัญญานี้ทาขึ้นสองฉบับ มีขอ้ ความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดย
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็ นสาคัญต่อหน้าพยานและ
คู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ
(ลงชื่อ)

ผูว้ า่ จ้าง
(…………………………………….)

(ลงชื่อ)

ผูร้ ับจ้าง
(…………………………………….)

(ลงชื่อ)

พยาน
(…………………………………….)

(ลงชื่อ)

พยาน
(…………………….……………..)

