ประกาศสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดตราด
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาบ้านพักเรือนแถวและหลังคาบ้านพักผู้บริหาร
สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังกวัดตราด มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงเปลี่ยน
หลังคาบ้านพักเรือนแถวและหลังคาบ้านพักผู้บริหาร ณ สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดตราด
เลขที่ 42หมู่ที่ 4 ตาบลหนองโสน อาเภอเมือง จังหวัดตราด
ราคากลางของงานจ้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 310,000.- บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นบาท
ถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผูเ้ สนอราคา
ได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สานักงานกองทุนสงเคราะห์
การทาสวนยาง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
กาหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 2 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ระหว่างเวลา
9.00 น. ถึง 16.00 น. ณ สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดตราด เลขที่ 42หมู่ที่ 4 ตาบล
หนองโสน อาเภอเมือง จังหวัดตราด และกาหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา
10.00 น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ แผนกธุรการและพัสดุ สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวน
ยางจังหวัดตราด ระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์
www.rubber.co.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3959-3224 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

(นายชานาญ กลิ่นหอมยืน)
ผู้อานวยการสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดตราด

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 007/2558
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาบ้านพักเรือนแถวและหลังคาบ้านพักผู้บริหาร
ตามประกาศสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดตราด
ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2557
สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “สานักงาน” มีความประสงค์จะสอบราคา
จ้างปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาบ้านพักเรือนแถวและหลังคาบ้านพักผู้บ ริหาร ณ สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทา
สวนยางจังหวัดตราด โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
1.1 แบบรูปรายการละเอียด
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาจ้าง
1.4 แบบหนังสือค้าประกันสัญญา
1.5 บัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและค่าแรง
1.6 บทนิยาม
ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน/การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.7 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียน
ชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามข้อบังคับของสานักงาน
2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.6
2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.5 ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของสานักงาน
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้
นอกซองใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุมและ
บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
/ (2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา

-2(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนาสัญญาของการ
เข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่
สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)
(4) (ระบุเอกสารอื่นตามที่สานักงานเห็นสมควรกาหนด เช่น หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน
สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น)
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.7(1)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอานาจให้
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.7 (2)
3.3 ซองใบเสนอราคาและบัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและค่าแรงงาน
4. การเสนอราคา
4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ
ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อ ของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จานวนเงินที่เสนอ
จะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข
เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ด้วยทุกแห่ง
4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการซ่อมแซมปรับปรุงให้ครบถ้วน
ในการเสนอราคาให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและ
หรือราคาต่อหน่วยและหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอ
จะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสาคัญ โดยคิดราคา
รวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา
โดยภายในกาหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการปรับปรุงซ่อมแซม ให้แล้วเสร็จไม่เกิน 90 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง (หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากสานักงานให้เริ่มทางาน )
4.4 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วน
และเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงประธาน
คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า
“ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้าง
เลขที่…007/2558”…ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับซองสอบราคา ในวันที่..2..ธันวาคม..2557..ถึง วันที่ ..12..
ธันวาคม...2557..…ระหว่างเวลา…09.00…น. ถึง…16.00…น. ณ …สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาส วน
ยางจังหวัดตราด….เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า
เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ 1.6 (1) ณ วันประกาศสอบราคา หรื อไม่
และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา
/ หากปรากฏต่อคณะกรรมการ

-3หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่า
มีผู้เสนอราคากระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.6(2) และคณะกรรมการฯ
เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคา
รายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และสานักงานจะ
พิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าว
เป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่า ผู้เสนอราคาราย
นั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของสานักงาน และมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทาดังกล่าว
ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อสานักงาน ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของสานักงานให้ถือเป็นที่สุด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกดังกล่าวข้างต้น............ณ สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัด ตราด…...ในวันที่ …16…..
ธันวาคม.....2557….ตั้งแต่เวลา …10.00…น. เป็นต้นไป
การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 5 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา เว้นแต่
สานักงานพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ สานักงานอย่างยิ่ง และในกรณีที่
สานักงานพิจารณาเห็นด้วยกับคาคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้
ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่สานักงานอย่างยิ่ง ให้สานักงานมีอานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ดังกล่าวได้
5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ สานักงานจะพิจารณาตัดสินด้วย……...…ราคารวม…….………..
5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2. หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3. หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4. แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่
รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
สานักงานเท่านั้น
5.3 สานักงานสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาของสานักงาน
(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือ
ทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารสอบราคา ที่เป็นสาระสาคัญ
หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทาสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือสานักงาน
มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ สานักงานมี
สิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทาสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
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-45.5 สานักงานทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้
และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบ
ราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของสานักงานเป็นสาคัญ และให้ถือ
ว่าการตัดสินของสานักงานเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งสานักงานจะพิจารณา
ยกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม
หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่าสุดเสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดาเนินงานตามสัญญาได้
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือสานักงานจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อได้ว่าผู้
เสนอราคาสามารถดาเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ สานักงานมีสิทธิที่
จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายห ลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.5 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ
วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ต าม
ข้อ 1.6 สานักงานมีอานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ
ตามข้อ 4.5 และสานักงานจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากสานักงานพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดาเนินกา รไป
แล้วจะเป็นประโยชน์แก่สานักงานอย่างยิ่ง สานักงานมีอานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
6. การทาสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ
1.3 กับสานักงาน
ภายใน….5..…วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเ ป็นจานวนเงินเท่ากับ ร้อยละ 5
(ห้า) ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้สานักงานยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลัก ประกันอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
6.1 เงินสด
6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สานักงาน โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3
วันทาการของทางราชการ
6.3 หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.4
6.4 หนังสือค้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประก อบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการ ต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบ
หนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.4
6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ ย ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้รับ
จ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
สานักงานจะจ่ายเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างดาเนินการแล้วเสร็จทั้งหมดตามสัญญา และคณะกรรมการ
ตรวจรับดาเนินการตรวจรับเรียบร้อย
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ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง ข้อ …17….. จะกาหนดในอัตรา ร้อยละ …0.10……ของค่าจ้างตาม
สัญญาต่อวัน
9. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการส อบราคาซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทาสัญญาจ้าง ตามแบบดังระบุในข้อ
1.3
แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า …2...ปี นับ
ถัดจากวันที่สานักงานได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้
ดีดังเดิม ภายใน
…15…วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
10.1 สานักงานสงวนสิทธิที่จะไม่สนองรับราคาหรือจัดทาสัญญา หากสานักงานมีเหตุขัดข้องใน
เรื่องของงบประมาณที่จะได้รับอนุมัติประจาปี 2558 โดยผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งสานักงานได้คัดเลือกแล้วไม่มีสิทธิ
เรียกค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
ราคากลางของงานจ้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 310,000.- บาท (สามแสน
หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
10.2 เมื่อสานักงานได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้า ง และได้ตกลงจ้าง ตามสอบ
ราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้อง
นาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศกาหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย
นาวี ดังนี้
(1) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน 7 วันนับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้ นแต่เป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยน าวีให้
บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่นหรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหม ายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี
10.3 ผู้เสนอราคาซึ่งสานักงานได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลง ภายในเวลาที่
สานักงานกาหนดดังระบุไว้ในข้อ 6.สานักงานมีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดจากการกระทาในครั้งนี้ (ถ้ามี )
รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อบังคับของสานักงาน
10.4 สานักงานสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกาหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม
ความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดตราด
2 ธันวาคม 2557

รายละเอียดประกอบงานปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาบ้านพักเรือนแถวและบ้านพักผู้บริหาร
1. สถานที่
2.

3.
4.
5.

บ้านพักเรือนแถวและบ้านพักผู้บริหาร ภายในสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทา
สวนยางจังหวัดตราด เลขที่ 42 หมู่ที่ 4 ถนนสายตราด-แหลมงอบ ตาบลหนองโสน
อาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
งานปรับปรุง - เปลี่ยนหลังคาบ้านพักผู้บริหาร 3 หลัง เป็นกระเบื้องรอนคู่สีส้ม และเปลี่ยนฝ้าเพดาน
ภายนอกเป็นสมาร์ทบอร์ดพร้อมทาสีใหม่ เปลี่ยนเชิงชายและกันนกเป็นเชอร่า พร้อม
ทาสีใหม่
- เปลี่ยนหลังคาบ้านพักเรือนแถว 3 ห้อง เป็นกระเบื้องรอนคู่สีส้ม และกระเบื้องซีแพ็ค
จั่วด้านหน้า พร้อมเปลี่ยนใส่รางตะเฆ่สแตนเลสใหม่/ เปลี่ยนฝ้าเพดานด้านในพร้อม
ทาสีใหม่/ เปลี่ยนเชิงชายและกันนกทั้งหมดพร้อมทาสีใหม่
สี
ใช้สีกันสนิม/สีน้ามัน/สีน้าพลาสติกอะครีลิค 100 % สีเงาอย่างดี ทาทั้งหมด
หลังคา
กระเบื้องรอนคู่/ซีแพ็ค สีส้ม ชนิดหนาตราช้าง
ขั้นตอนปฏิบัติ - รื้อของเก่าออกพร้อมเก็บทาความสะอาด
- เปลี่ยนหลังคาใหม่
- เปลี่ยนฝ้าเพดานพร้อมทาสีใหม่
- ซ่อมแซมส่วนที่ติดตั้งที่ชารุดพร้อมทาสีใหม่

หมายเหตุ

ก่อนส่งมอบงาน ผู้รับจ้างต้องเก็บเศษวัสดุจากการรื้อถอน พร้อมทั้งอุปกรณ์ที่นามา
และทาความสะอาดให้เรียบร้อย

