ประกาศสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง
เรื่ อง สอบราคาซื ้อ รถบรรทุก (ดีเซล) 6 ล้ อ
สำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรทำสวนยำงมีควำมประสงค์จะสอบรำคำซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) 6 ล้อ
จำนวน 1 คัน รำคำกลำงในกำรสอบรำคำรวมเป็นเงินจำนวน 1,175,000.- บำท (หนึ่งล้ำนหนึ่งแสนเจ็ดหมื่น
ห้ำพันบำทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอรำคำจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุที่สอบรำคำซื้อดังกล่ำว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนของทำงรำชกำรและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่
รัฐบำลของผู้เสนอรำคำได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่นที่เข้ำเสนอรำคำให้แก่สำนักงำน
กองทุนสงเครำะห์กำรทำสวนยำง ณ วันประกำศสอบรำคำ หรือไม่เป็นผู้กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำร
แข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม ในกำรสอบรำคำซื้อครั้งนี้
5. ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำ ต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำย
หรือแสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระสำคัญ
6.
ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอรำคำที่ จ ะเข้ ำ เป็ น คู่ สั ญ ญำ ต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข อง
กรมบัญชีกลำงที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
7. คู่สัญญำต้องรับ จ่ำยเงิน ผ่ำนธนำคำร เว้นแต่กำรรับจ่ำยเงินแต่ล ะครั้ง ซึ่งมีมูล ค่ำ ไม่เกินสำมหมื่น
บำทคู่สัญญำอำจรับจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้
กำหนดยื่นซองสอบรำคำ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ระหว่ำงเวลำ
09.00 น. ถึง 16.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดพัทลุง และกำหนดเปิดซองใบเสนอรำคำในวันที่
19 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลำ 10.00 น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสำรสอบรำคำ ได้ที่ ศูนย์เรียนรู้ยำงพำรำจังหวัดพัทลุง
ระหว่ำงวันที่
2 ธันวำคม 2557 ถึงวันที่ 17 ธันวำคม 2557 หรือสอบถำมทำงโทรศัพท์หมำยเลข
0-7460-1533 ในวันและเวลำรำชกำร
ประกำศ ณ วันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

(นำยจำเริญ อุศรัตนิวำส)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรทำสวนยำงจังหวัดพัทลุง

เอกสำรสอบรำคำซื้อ เลขที่ ....003/2558.......
ซือ้ รถบรรทุก (ดีเซล) 6 ล้อ
ตำมประกำศสำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรทำสวนยำง ลงวันที่ 2 ธันวำคม 2557
สำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรทำสวนยำง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ “ สำนักงำน ” มีควำมประสงค์จะสอบ
รำคำซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) 6 ล้อ รวมเป็นเงินจำนวน 1,175,000.- บำท (หนึ่งล้ำนหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้ำพัน
บำทถ้วน)
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งำนมำก่อน ไม่เป็นของเก่ำเก็บ อยู่ในสภำพที่จะใช้
งำนได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพำะตรงตำมที่กำหนดไว้ในเอกสำรสอบรำคำฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำ และ
ข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
1. เอกสำรแนบท้ำยเอกสำรสอบรำคำ
1.1 รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ
1.2 แบบใบเสนอรำคำ
1.3 แบบสัญญำซื้อขำย
1.4 แบบหนังสือค้ำประกันสัญญำ
1.5 บทนิยำม
(1) ผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) กำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสำร
(1) บัญชีเอกสำรส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสำรส่วนที่ 2
2. คุณสมบัติของผู้เสนอรำคำ
2.1 ผู้เสนอรำคำต้องเป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุที่สอบรำคำซื้อ
2.2 ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนของทำงรำชกำร
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของกำรสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงำนตำมข้อบังคับของ
สำนักงำน
2.3 ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่น ณ วันประกำศสอบ
รำคำ หรือไม่เป็นผู้กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม ตำมข้อ 1.5
2.4 ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้น
แต่รัฐบำลของผู้เสนอรำคำได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
2.5 ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำ ต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับ
รำยจ่ำย หรือแสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระสำคัญ
2.6 ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอรำคำที่จ ะเข้ำ เป็ นคู่ สั ญ ญำ ต้ องลงทะเบี ยนในระบบอิเ ล็ ก ทรอนิ กส์ ของ
กรมบัญชีกลำงที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
2.7 คู่สัญญำต้องรับจ่ำยเงินผ่ำนธนำคำร เว้นแต่กำรรับจ่ำยเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่ำ ไม่เกินสำม
หมื่นบำทคู่สัญญำอำจรับจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้

-23. หลักฐำนกำรเสนอรำคำ
ผู้เสนอรำคำจะต้องเสนอเอกสำรหลักฐำนยื่นมำพร้อมกับซองใบเสนอรำคำ โดยแยกไว้
นอกซองใบเสนอรำคำเป็น 2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่ำงน้อยต้องมีเอกสำรดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้เสนอรำคำเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนำหนังสือรับรองกำร
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร ผู้มีอำนำจควบคุม พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหำชนจำกัด ให้ยื่นสำเนำหนังสือรับรองกำรจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้มีอำนำจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรำย
ใหญ่ พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้เสนอรำคำเป็นบุคคลธรรมดำหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่น
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้นั้น สำเนำข้อตกลงที่แสดงถึงกำรเข้ำเป็นหุ้ นส่วน (ถ้ำมี)
สำเนำบัตร
ประจำตัวประชำชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนำถูกต้อง
(3) ในกรณีผู้เสนอรำคำเป็นผู้เสนอรำคำร่วมกันในฐำนะเป็นผู้ร่วมค้ำ ให้ยื่นสำเนำสัญญำของ
กำรเข้ำร่วมค้ำ สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้ร่วมค้ำ และในกรณีที่ผู้เข้ำร่วมค้ำ ฝ่ำยใดเป็นบุคคลธรรมดำที่
มิใช่สัญชำติไทย ก็ให้ยื่นสำเนำหนังสือเดินทำง หรือผู้ร่วมค้ำฝ่ำยใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสำรตำมที่ระบุไว้ใน
(1)
(4) สำเนำใบทะเบียนพำณิชย์ (ถ้ำมี) สำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม (ถ้ำมี)
(5) บัญชีเอกสำรส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตำมแบบในข้อ 1.6(1)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่ำงน้อยต้องมีเอกสำรดังต่อไปนี้
(1) แคตตำล็อกและหรือแบบรูปรำยกำรละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ ตำมข้อ 4.4
(2) หนังสือมอบอำนำจซึ่งปิดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำยในกรณีที่ผู้เสนอรำคำ
มอบอำนำจให้บุคคลอื่นลงนำมในใบเสนอรำคำแทน
(3) บัญชีเอกสำรส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตำมแบบในข้อ 1.6(2)
3.3 ซองใบเสนอรำคำ
4. กำรเสนอรำคำ
4.1 ผู้เสนอรำคำต้องยื่นเสนอรำคำตำมแบบที่กำหนดไว้ในเอกสำรสอบรำคำนี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ
ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อควำมให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลำยมือชื่อของผู้เสนอรำคำให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอ
ต้ อ งระบุ ต รงกั น ทั้ ง ตั ว เลขและตั ว อั ก ษร โดยไม่ มี ก ำรขู ด ลบหรื อ แก้ ไ ข หำกมี ก ำรขู ด ลบ ตกเติ ม แก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลำยมือชื่อผู้เสนอรำคำพร้อมประทับตรำ (ถ้ำมี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง
4.2 ผู้เสนอรำคำจะต้องเสนอรำคำเป็นเงินบำท และเสนอรำคำเพียงรำคำเดียว โดยเสนอรำคำ
รวม และหรือรำคำต่อหน่วย และหรือต่อรำยกำร ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ำยใบเสนอรำคำให้ถูกต้อง ทั้งนี้ รำคำ
รวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้ำตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็น สำคัญ
โดยคิดรำคำรวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่มและภำษีอำกรอื่น ค่ำขนส่ง ค่ำจดทะเบียน และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทั้ง
ปวง จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ ศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดพัทลุง
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รำคำที่เสนอ จะต้องเสนอกำหนดยืนรำคำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอรำคำ โดย
ภำยในกำหนดยืนรำคำผู้เสนอรำคำต้องรับผิดชอบรำคำที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนกำรเสนอรำคำมิได้
4.3 ผู้เสนอรำคำจะต้องเสนอกำหนดเวลำส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน 30 วัน นับถัดจำกวันลงนำมใน
สัญญำซื้อขำย
4.4 ผู้เสนอรำคำจะต้องส่ง แคตตำล็อก และหรือแบบรูปรำยกำรละเอียด คุณลักษณะเฉพำะของ
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1 ตัน ไปพร้อมใบเสนอรำคำเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ หลักฐำนดังกล่ำวนี้สำนักงำน
จะยึดไว้เป็นเอกสำรของทำงรำชกำร
สำหรับแคตตำล็อกที่แนบให้พิจำรณำ หำกเป็นสำนำรูปถ่ำยจะต้องรับรองสำเนำถู กต้องโดยผู้มี
อำนำจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หำกคณะกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำมีควำมประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตำล็อก
ผู้เสนอรำคำจะต้องนำต้นฉบับมำให้คณะกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำตรวจสอบ ภำยใน 3 วัน
4.5 ผู้เสนอรำคำจะต้องส่งตัวอย่ำงของพัสดุที่เสนอ จำนวน - ชุด เพือ่ ใช้ในกำรตรวจทดลองหรือ
ประกอบกำรพิจำรณำและหรือประกอบสัญญำ ทั้งนี้ สำนักงำนจะไม่รับผิดชอบในควำมเสียหำยใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่
ตัวอย่ำงดังกล่ำว ตัวอย่ำงที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว สำนักงำนจะคืนให้แก่ผู้เสนอรำคำ
4.6 ก่อนยื่นซองสอบรำคำผู้เสนอรำคำควรตรวจดูร่ำงสัญ ญำ รำยละเอียดคุณลักษณะ เฉพำะ ฯลฯ
ให้ถี่ถ้วนและเข้ำใจเอกสำรสอบรำคำทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบรำคำตำมเงื่อนไขในเอกสำรสอบรำคำ
4.7 ผู้เสนอรำคำจะต้องยื่นซองใบเสนอรำคำที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่ำหน้ำซองถึงประธำน
คณะกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำ โดยระบุไว้ ที่หน้ำซองว่ำ “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่
....003/2558.....” ยื่นต่อเจ้ำหน้ำที่ผู้มีหน้ำที่รับซองสอบรำคำ ในวันที่ 2 ธันวำคม 2557 ถึง วันที่ 17
ธันวำคม 2557 ระหว่ำงเวลำ 09.00 น. ถึง 16.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดพัทลุง
เมื่อพ้นกำหนดเวลำยื่นซองสอบรำคำแล้วจะไม่รับซองสอบรำคำโดยเด็ดขำด
คณะกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำจะดำเนินกำรตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอรำคำแต่ละรำย
ว่ำ เป็นผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่นตำมข้อ1.5 (1) ณ วันประกำศสอบรำคำหรือไม่
และประกำศรำยชื่อผู้เสนอรำคำที่มีสิทธิได้รับกำรคัดเลือกก่อนกำรเปิดซองใบเสนอรำคำ
หำกปรำกฏต่อคณะกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำก่อนหรือในขณะที่มีกำรเปิดซองใบเสนอรำคำ
ว่ำ มีผู้เสนอรำคำกระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรมตำมข้อ 1.5(2) และคณะ
กรรมกำรฯ เชื่อว่ำมีกำรกระทำอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม คณะกรรมกำรฯ จะตัดรำยชื่อผู้
เสนอรำคำรำยนั้นออกจำกกำรเป็นผู้เสนอรำคำและประกำศรำยชื่อผู้เสนอรำคำที่มีสิทธิได้รับกำรคัดเลือก และ
สำนักงำนจะพิจำรณำลงโทษผู้เสนอรำคำดังกล่ำวเป็นผู้ทิ้งงำน เว้นแต่คณะกรรมกำรฯ จะวินิ จฉัยได้ว่ำผู้เสนอ
รำคำรำยนั้นเป็นผู้ให้ควำมร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของสำนักงำน และมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีกำรกระทำ
ดังกล่ำว
ผู้ เ สนอรำคำที่ ถู ก ตั ด รำยชื่ อ ออกจำกกำรเป็ น ผู้ เ สนอรำคำเพรำะเหตุ เ ป็ น ผู้ เ สนอรำคำที่ มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่น ณ วันประกำศสอบรำคำ หรือเป็นผู้เสนอรำคำที่กระทำกำรอันเป็นกำร
ขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม อำจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่ำวต่อสำนักงำน ภำยใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งจำกคณะกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำ กำรวินิจฉัยอุทธรณ์ของสำนักงำนให้ถือเป็นที่สุด
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คณะกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำจะเปิดซองใบเสนอรำคำของผู้เสนอรำคำที่มีสิทธิได้รับกำร
คัดเลือกดังกล่ำวข้ำงต้น ณ ศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดพัทลุง ม.7 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
93160 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลำ 10.00 น. เป็นต้นไป
กำรยื่นอุทธรณ์ตำมวรรค 5 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีกำรขยำยระยะเวลำกำรเปิดซองใบเสนอรำคำ
เว้นแต่สำนักงำนพิจำรณำเห็นว่ำกำรขยำยระยะเวลำดังกล่ำวจะเป็นประโยชน์แก่สำนักงำนอย่ำงยิ่ง และในกรณีที่
สำนักงำนพิจำรณำเห็น ด้วยกับคำคัดค้ำนของผู้อุทธรณ์ และเห็ นว่ำกำรยกเลิ กกำรเปิดซองใบเสนอรำคำที่ได้
ดำเนินกำรไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่สำนักงำนอย่ำงยิ่ง ให้สำนักงำนมีอำนำจยกเลิกกำรเปิดซองใบเสนอรำคำ
ดังกล่ำวได้
5. หลักเกณฑ์และสิทธิในกำรพิจำรณำรำคำ
5.1 ในกำรสอบรำคำครั้งนี้ สำนักงำนจะพิจำรณำตัดสินด้วย ราคารวม
5.2 หำกผู้เสนอรำคำรำยใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตำมข้อ 2. หรือยื่นหลักฐำนกำรเสนอรำคำไม่
ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตำมข้อ 3. หรือยื่นซองสอบรำคำไม่ถูกต้องตำมข้อ 4. แล้ว คณะกรรมกำรเปิดซองสอบ
รำคำจะไม่ รั บ พิ จ ำรณำรำคำของผู้ เ สนอรำคำรำยนั้ น เว้ น แต่ เ ป็ น ข้ อ ผิ ด พลำด หรื อ ผิ ด หลงเพี ย งเล็ กน้ อ ย
หรือผิดพลำดไปจำกเงื่อนไขของเอกสำรสอบรำคำในส่วนที่มิใช่สำระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพำะในกรณีที่พิจำรณำเห็นว่ำ
จะเป็นประโยชน์ต่อสำนักงำนเท่ำนั้น
5.3 สำนักงำนสงวนสิทธิไม่พิจำรณำรำคำของผู้เสนอรำคำโดยไม่มีกำรผ่อนผันในกรณี ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรำกฏชื่อผู้เสนอรำคำรำยนั้นในบัญชีผู้รับเอกสำรสอบรำคำหรือในหลักฐำนกำรรับ
เอกสำรสอบรำคำของสำนักงำน
(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล บุคคลธรรมดำ หรือลงลำยมือชื่อผู้เสนอรำคำอย่ำง
หนึ่งอย่ำงใด หรือทั้งหมดในใบเสนอรำคำ
(3) เสนอรำยละเอียดแตกต่ำงไปจำกเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสำรสอบรำคำที่เป็น
สำระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดควำมได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอรำคำรำยอื่น
(4) รำคำที่เสนอมีกำรขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอรำคำมิได้
ลงลำยมือชื่อพร้อมประทับตรำ (ถ้ำมี) กำกับไว้
5.4
ในกำรตัดสินกำรสอบรำคำหรือในกำรทำสัญญำ คณะกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำหรือ
สำนักงำนมีสิทธิให้ผู้เสนอรำคำชี้แจง ข้อเท็จจริง สภำพ ฐำนะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอรำคำได้
สำนักงำนมีสิทธิที่จะไม่รับรำคำหรือไม่ทำสัญญำ หำกหลักฐำนดังกล่ำวไม่มีควำมเหมำะสมหรือไม่ถูกต้อง
5.5 สำนักงำนทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับรำคำต่ำสุด หรือรำคำหนึ่งรำคำใด หรือรำคำที่
เสนอทั้งหมดก็ได้ และอำจพิจำรณำเลือกซื้อในจำนวน หรือขนำด หรือเฉพำะรำยกำรหนึ่งรำยกำรใด หรืออำจจะ
ยกเลิกกำรสอบรำคำโดยไม่พิจำรณำจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจ ำรณำ ทั้งนี้ เพื่อ ประโยชน์ของสำนักงำนเป็น
สำคัญ และให้ถือว่ำกำรตัดสินของสำนักงำนเป็นเด็ดขำด ผู้เสนอรำคำจะเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ มิได้ รวมทั้ง
สำนักงำนจะพิจำรณำยกเลิกกำรสอบรำคำและลงโทษผู้เสนอรำคำเป็นผู้ทิ้งงำน ไม่ว่ำจะเป็นผู้เสนอรำคำที่ได้รับ
กำรคัดเลือกหรือไม่ก็ตำม หำกมีเหตุที่เชื่อได้ว่ำกำรเสนอรำคำกระทำกำรโดยไม่สุจริต เช่น กำรเสนอรำคำอัน
เป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลอื่นมำเสนอรำคำแทน เป็นต้น
5.6 ในกรณีที่ปรำกฏข้อเท็จจริงภำยหลังจำกกำรเปิดซองสอบรำคำว่ำ ผู้เสนอรำคำที่มีสิทธิได้รับกำร
คัดเลือกตำมที่ได้ประกำศรำยชื่อไว้ ตำมข้อ 4.7 เป็นผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่น ณ
วันประกำศสอบรำคำ หรือเป็นผู้เสนอรำคำที่กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม ตำม
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ข้อ 1.5 สำนักงำนมีอำนำจที่จะตัดรำยชื่อผู้เสนอรำคำที่มีสิทธิได้รับกำรคัดเลือกดังกล่ำวออกจำกประกำศรำยชื่อ
ตำมข้อ 4.7 และสำนักงำนจะพิจำรณำลงโทษผู้เสนอรำคำรำยนั้นเป็นผู้ทิ้งงำน
ในกรณีนี้หำกสำนักงำนพิจำรณำเห็นว่ำ กำรยกเลิกกำรเปิดซองใบเสนอรำคำที่ได้ดำเนิ นกำรไป
แล้วจะเป็นประโยชน์แก่สำนักงำนอย่ำงยิ่ง สำนักงำนมีอำนำจยกเลิกกำรเปิดซองใบเสนอรำคำดังกล่ำวได้
6. กำรทำสัญญำซื้อขำย
6.1 ในกรณีที่ผู้ชนะกำรสอบรำคำสำมำรถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภำยใน 5 วัน
ทำกำรของทำงรำชกำรนับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ สำนักงำนจะพิจำรณำจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนกำรทำ
สัญญำ ตำมแบบสัญญำดังระบุในข้อ 1.3 ก็ได้
6.2 ในกรณีที่ผู้ชนะกำรสอบรำคำไม่สำมำรถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภำยใน 5 วันทำกำรของ
ทำงรำชกำร หรือสำนักงำนเห็นว่ำไม่สำมำรถจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือตำมข้อ 6.1 ผู้ชนะกำรสอบรำคำจะต้อง
ทำสัญญำซื้อขำยตำมแบบสัญญำดังระบุในข้อ 1.3 กับสำนักงำนภำยใน 7 วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้ง และ
จะต้องวำงหลักประกันสัญญำเป็นจำนวนเงินเท่ำกับร้อยละ 5 (ห้ำ% ) ของรำคำสิ่งของที่สอบรำคำได้ ให้
สำนักงำนยึดถือไว้ในขณะทำสัญญำ โดยใช้หลักประกันอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนำคำรสั่งจ่ำยให้แก่สำนักงำน
โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญำหรือก่อนหน้ำนั้น
ไม่เกิน 3 วันทำกำรของทำงรำชกำร
(3) หนังสือค้ำประกันของธนำคำรภำยในประเทศตำมแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.4
(4) หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัท
เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญำตให้ประกอบกิจกำรเงินทุนเพื่อกำรพำณิชย์และประกอบธุรกิจ
ค้ำประกันตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ส่วนรำชกำรต่ำงๆ ทรำบแล้ว โดยอนุโลม
ให้ใช้ตำมแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.4
(5) พันธบัตรรัฐบำลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภำยใน 15 วันนับถัดจำกวันที่ผู้ชนะกำร
สอบรำคำ(ผู้ขำย) พ้นจำกข้อผูกพันตำมสัญญำซื้อขำยแล้ว
7. อัตรำค่ำปรับ
ค่ำปรับตำมแบบสัญญำซื้อขำย ข้อ 10 ให้คิดในอัตรำร้อยละ 0.2 ต่อวัน
8. กำรรับประกันควำมชำรุดบกพร่อง
ผู้ชนะกำรสอบรำคำซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญำซื้อขำย ตำมแบบดัง
ระบุในข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันควำมชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขำยที่เกิดขึ้นตำมระยะเวลำ
และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสำรแนบท้ำยสอบรำคำ ข้อ 1.1

-69. ข้อสงวนสิทธิในกำรเสนอรำคำและอื่น ๆ
9.1 เมื่อสำนักงำนได้คัดเลือกผู้เสนอรำคำรำยใดให้เป็นผู้ขำย และได้ตกลงซื้อสิ่งของ
ตำมสอบรำคำซื้อแล้ว ถ้ำผู้ขำยจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ำมำ
โดยทำงเรือในเส้นทำงที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสำมำรถให้บริกำรรับขนได้ตำมที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม
ประกำศกำหนด ผู้เสนอรำคำซึ่งเป็นผู้ขำยจะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี ดังนี้
(1) แจ้งกำรสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขำยดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศต่อกรมเจ้ำท่ำ
ภำยใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขำยสั่งหรือซื้อของจำกต่ำงประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
คมนำคมประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จัดกำรให้สิ่งของที่ซื้อขำยดังกล่ำวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียว
กับเรือไทยจำกต่ำงประเทศมำยังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกกรมเจ้ำท่ำให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรือ
อื่น ที่มิ ใช่เ รื อไทย ซึ่งจะต้องได้รั บ อนุ ญ ำตเช่นนั้น ก่อนบรรทุกของลงเรืออื่ น หรือ เป็นของที่ รัฐ มนตรีว่ ำกำร
กระทรวงคมนำคมประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตำม (1) หรือ (2) ผู้ขำยจะต้องรับผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี
9.2 ผู้เสนอรำคำซึ่งสำนักงำนได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญำหรือข้อตกลงภำยในเวลำที่สำนักงำน
กำหนดดังระบุไว้ในข้อ 6.
สำนักงำนมีสิทธิที่จะเรียกร้องค่ำเสียหำยอันเกิดจำกกำรกระทำในครั้งนี้ (ถ้ำมี)
รวมทั้งจะพิจำรณำให้เป็นผู้ทิ้งงำนตำมข้อบังคับของสำนักงำน
9.3 สำนักงำนสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญำ ให้เป็นไปตำม
ควำมเห็นของสำนักงำนอัยกำรสูงสุด (ถ้ำมี)
สำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรทำสวนยำง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2 ธันวำคม 2557

บทนิยาม
“ผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ” หมำยควำมว่ำ บุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลที่เข้ำเสนอ
รำคำขำยในกำรสอบรำคำซื้อของสำนักงำน เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมในกิจกำรของบุคคล
ธรรมดำหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้ำเสนอรำคำขำยในกำรสอบรำคำซื้อของสำนักงำนในครำวเดียวกัน
กำรมีส่วนได้เสียไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมของบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลดังกล่ำวข้ำงต้น
ได้แก่ กำรที่บุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลดังกล่ำวมีควำมสัมพันธ์กันในลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) มีควำมสัมพันธ์กันในเชิงบริหำร โดยผู้จัดกำร หุ้นส่วนผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัด
กำร ผู้บริหำร หรือผู้มีอำนำจในกำรดำเนินงำนในกิจกำรของบุคคลธรรมดำหรือของนิติบุคคลรำยหนึ่งมีอำนำจหรือ
สำมำรถใช้อำนำจในกำรบริหำรจั ดกำรกิจกำรของบุคคลธรรมดำหรือของนิติบุคคลอีกรำยหนึ่ งหรือหลำยรำย
ที่เสนอรำคำให้แก่สำนักงำนในกำรสอบรำคำซื้อครั้งนี้
(2) มีควำมสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ หรือผู้เป็น
หุ้นส่วนไม่จำกัดควำมรับผิดในห้ำงหุ้นส่วนจำกัด หรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหำชนจำกัด
เป็นหุ้นส่วนในห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือห้ำงหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหำชน
จำกัด อีกรำยหนึ่งหรือหลำยรำยที่เสนอรำคำให้แก่สำนักงำนในกำรสอบรำคำซื้อครั้งนี้
คำว่ำ “ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่” ให้หมำยควำมว่ำ ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่ำร้อยละยี่สิบห้ำในกิจกำรนั้น
หรือในอัตรำอื่นตำมที่คณะกรรมกำรว่ำด้วยกำรพัสดุเห็นสมควรประกำศกำหนดสำหรับกิจกำรบำงประเภทหรือ
บำงขนำด
(3) มีควำมสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่ำง (1) และ (2) โดยผู้จัดกำร หุ้นส่วน
ผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร หรือผู้มีอำนำจในกำรดำเนินงำนในกิจกำรของบุคคลธรรมดำหรือของนิติ
บุคคลรำยหนึ่ง เป็นหุ้นส่วนในห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือห้ำงหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ในบริษัทจำกัด
หรือบริษัทมหำชนจำกัด อีกรำยหนึ่งหรื อหลำยรำยที่เข้ำเสนอรำคำให้ แก่สำนักงำนในกำรสอบรำคำซื้อครั้งนี้
หรือในนัยกลับกัน
กำรดำรงตำแหน่ง กำรเป็นหุ้นส่วน หรือเข้ำถือหุ้นดังกล่ำวข้ำงต้นของคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภำวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ให้ถือว่ำเป็นกำรดำรงตำแหน่งกำรเป็นหุ้นส่วน หรือกำรถือหุ้นของ
บุคคลดังกล่ำว
ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดกำร หุ้นส่วนผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร
ผู้บริหำร ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อำนำจในกำรบริหำรที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น
ที่แท้จริงของห้ำงหุ้นส่วน หรือบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหำชนจำกัด แล้วแต่กรณี และห้ำงหุ้นส่วน หรือบริษัทจำกัด
หรือบริษัทมหำชนจำกัดที่เกี่ยวข้อง ได้เสนอรำคำให้แก่สำนักงำนในกำรสอบรำคำซื้อครำวเดียวกัน ให้ถือว่ำผู้เสนอ
รำคำหรือผู้เสนองำนนั้นมีควำมสัมพันธ์กันตำม (1) (2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี
“กำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม” หมำยควำมว่ำ กำรที่ผู้เสนอรำคำรำยหนึ่งหรือ
หลำยรำยกระทำกำรอย่ำงใดๆ อันเป็นกำรขัดขวำงหรือเป็นอุปสรรคหรือไม่เปิดโอกำสให้มีกำรแข่งขันรำคำอย่ำง
เป็นธรรมในกำรเสนอรำคำต่อสำนักงำน ไม่ว่ำจะกระทำโดยกำรสมยอมกัน หรือโดยกำรให้ ขอให้หรือรับว่ำจะให้
เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ใด หรือใช้กำลังประทุษร้ำย หรือข่มขู่ว่ำจะใช้กำลัง
ประทุษร้ำย หรือแสดงเอกสำรอันเป็นเท็จ หรือกระทำกำรใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหำ
ประโยชน์ในระหว่ำงผู้เสนอรำคำด้วยกัน หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอรำคำรำยหนึ่งรำยใดเป็นผู้มีสิทธิทำสัญญำ
กับสำนักงำน หรือเพื่อหลีกเลี่ยงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม หรือเพื่อให้เกิดควำมได้เปรียบสำนักงำน โดยมิใช่
เป็นไปในทำงประกอบธุรกิจปกติ

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

-2(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
4. อื่น ๆ (ถ้ามี)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมซองใบเสนอราคาในการสอบ
ราคาซื้อถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ …………………………….. ผู้เสนอราคา (……………………….……)

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมซองใบเสนอราคาในการสอบ
ราคาซื้อถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ …………………………….. ผูเ้ สนอราคา
(……………………….……)

