ประกาศ สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง จังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง สอบราคาจ้างติดตั้งม่านปรับแสง
สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะสอบราคา จ้างเหมาติดตั้งม่าน
ปรับแสง ณ สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง จังหวัดร้อยเอ็ด เลขที่ 35 หมู่ 3 ตาบลจังหาร อาเภอจังหาร จังหวัด
ร้อยเอ็ด ราคากลางในการสอบราคาจ้างติดตั้งม่านปรับแสงครั้งนี้ จานวนเงิน 149,767.- (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยหก
สิบเจ็ดบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สานักงานกองทุนสงเคราะห์
การทาสวนยาง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
กาหนดยื่นซองสอบราคา ในวัน พุธ ที่ ๑8 กุมภาพันธ์ 255๘ ถึงวัน อังคาร ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ระหว่าง
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง จังหวัดร้อยเอ็ด เลขที่ 35 หมู่ 3 ตาบลจังหาร
อาเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด และกาหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันพุธ ที่ 5 มีนาคม 255๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ตรวจนับจานวน วัดขนาด และดูสถานที่ที่กาหนดให้ติดตั้งม่านปรับแสง
ด้วยตนเองได้ที่สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดร้อยเอ็ด เลขที่ 35 หมู่ 3 ตาบลจังหาร อาเภอจังหาร จังหวัด
ร้อยเอ็ด ระหว่างวันพุธ ที่ ๑8 กุมภาพันธ์ 255๘ ถึงวัน อังคาร ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข
04๓-๕๑๖๔๔๑ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๑8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายวีระพล ทองเนื้ องาม)
ผู้อานวยการสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง จังหวัดร้อยเอ็ด

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ ๐๐1/๒๕๕๘
จ้างเหมาติดตั้งม่านปรับแสง
ตามประกาศสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง ลงวันที่ ๑8 กุมภาพันธ์ 255๘
สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ สานักงาน ” มี
ความประสงค์จะสอบราคา จ้างเหมาติดตั้งม่านปรับแสง ณ สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง จังหวัดร้อยเอ็ด
เลขที่ 35 หมู่ 3 ตาบลจังหาร อาเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด มีคุณลักษณะเฉพาะตามที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคา
ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนา และข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย
๑.๔ แบบหนังสือค้าประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อ
แล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามข้อบังคับของ
สานักงาน
๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕
๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอ
ราคาเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

-2(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่นสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้ เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนาสัญญาของการ
เข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติ
บุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)
(๔) สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๖(๑)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการล ะเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔
(๒) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอานาจให้บุคคล
อื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๖(๒)
๓.๓ ซองใบเสนอราคา
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ
ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จานวนเงินที่เสนอต้อง
ระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีกา รขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลง
ลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ด้วยทุกแห่ง
๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม
และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอ
จะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสาคัญ โดยคิดราคารวม
ทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบ
พัสดุให้ ณ สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง จังหวัดร้อยเอ็ด เลขที่ 35 หมู่ 3 ตาบลจังหาร อาเภอจังหาร
จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันพุธ ที่ ๑8 กุมภาพันธ์ 255๘ ถึงวันอังคารที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘
ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา โดยภายใน
กาหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซื้อขาย
๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่ง แคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ ของ
งานจ้างเหมาติดตั้งม่านปรับแสง ไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้สานักงานจะยึดไว้
เป็นเอกสารของทางราชการ

-3สาหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสา เนารูปถ่ายจะต้องรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มี
อานาจทานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก
ผู้เสนอราคาจะต้องนาต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบ ภายใน ๓ วัน
๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตั วอย่างของพัสดุที่เสนอ จานวน - ชุด เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือ
ประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ สานักงานจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่
ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว สานักงานจะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา
๔.๖ ก่อนยื่นซองสอบราคาผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะ ฯลฯ
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
๔.๗ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซื้อ /จ้าง เลขที่ ๐๐1/
๒๕๕8” ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับสอบซองสอบในวันพุธ ที่ ๑8 กุมภาพันธ์ 255๘ ถึงวันอังคาร ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘
ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็น
ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่ และ
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่ า มีผู้
เสนอราคากระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕(๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามี
การกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออก
จากการเป็นผู้เสนอราคาและประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และสานักงานจะพิจารณาลงโทษ
ผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ให้ความร่วมมือเป็น
ประโยชน์ต่อการพิจารณาของสานักงาน และมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทาดังกล่าว
ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์
ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อสานักงาน ภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิด
ซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของสานักงานให้ถือเป็นที่สุด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ดังกล่าวข้างต้น ณ สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง จังหวัด ร้อยเอ็ด ในวัน อังคาร ที่ 5 มีนาคม ๒๕๕๘
ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค ๕ ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา เว้น
แต่สานักงานพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่สานักงานอย่างยิ่งและในกรณีที่สานักงาน
พิจารณาเห็นด้วยกับคาคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดาเนินการไปแล้วจะ
เป็นประโยชน์แก่สานักงานอย่างยิ่ง ให้สานักงานมีอานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ สานักงานจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม

๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับ
-4พิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไข
ของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสานักงาน
เท่านั้น
๕.๓ สานักงานสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการรับเอกสาร
สอบราคาของสานักงาน
(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล บุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือ
ทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสาคัญ หรือมี
ผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทาสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือสานักงาน
มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจง ข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ สานักงานมีสิทธิที่
จะไม่รับราคาหรือไม่ทาสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๕.๕ สานักงานทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมด
ก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคา
โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อ ประโยชน์ของสานักงานเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสิน
ของสานักงานเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสีย หายใดๆ มิได้ รวมทั้งสานักงานจะพิจารณายกเลิกการสอบ
ราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้
ว่าการเสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลอื่นมา
เสนอราคาแทน เป็นต้น
๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๗ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วัน
ประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕
สานักงานมีอานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ ๔.๗
และสานักงานจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากสานักงานพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดาเนินการไปแล้ว
จะเป็นประโยชน์แก่สานักงานอย่างยิ่ง สานักงานมีอานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
๖. การทาสัญญาซื้อขาย
๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๑๕ วันทาการของทาง
ราชการ นับแต่วันที่ทาข้อตกลงซื้อ /จ้าง สานักงานจะพิจารณาจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทา
สัญญา ตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๑๕ วันทาการของทาง
ราชการ หรือสานักงานเห็นว่าไม่สามารถจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการสอบราคา
จะต้องทาสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับสานักงานภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่
-5ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 (ร้อยละห้าบาท) ของราคา
สิ่งของที่สอบราคาได้ ให้สานักงานยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สานักงาน โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓
วันทาการของทางราชการ
(๓) หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔
(๔) หนังสือค้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไท ย หรือบริษัทเงินทุน หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบ
ธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ
ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๔
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้ขาย)
พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว
๗. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒ ต่อวัน
๘. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสัญญาซื้อขาย ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่
กรณี
จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่
กาหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสอบราคา ข้อ ๑.๑
๙. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๙.๑ เมื่อสานักงานได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตาม ประกาศ
สอบราคาซื้อแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้อง
นาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่ มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสานักงานคณะกรรมก าร
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้น
แต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับ

อนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี
-6๙.๒ ผู้เสนอราคาซึ่งสานักงานได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่สานักงานกาหนด
ดังระบุไว้ในข้อ ๖ สานักงานมีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดจากการกระทาในครั้งนี้ (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณา
ให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อบังคับของสานักงาน
๙.๓ สานักงานสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกาหนดในแบบสัญญา ให้เป็นไปตามความเห็น
ของสานักงานอัย การสูงสุด (ถ้ามี)

สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ ๑8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประทับตราและหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นผู้ลงชื่อย่อกากับตรา

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ ๐๐1/๒๕๕๘
จ้างเหมาติดตั้งม่านปรับแสง
ตามประกาศสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง ลงวันที่ ๑8 กุมภาพันธ์ 255๘

๑. “ผู้รับจ้าง ” ต้องจัดหาและติดตั้งม่านปรับแสง ตามจุดที่กาหนดให้ติดตั้ง ณ สานักงานกองทุน
สงเคราะห์การทาสวนยาง จังหวัดร้อยเอ็ด เลขที่ 35 หมู่ 3 ตาบลจังหาร อาเภอจังหาร จังหวัด
ร้อยเอ็ด
๒. จานวนรวมทั้งสิ้น 66 ชุด และสติ๊กเกอร์ติดกระจก (ซีทรู) ขนาด 40 ตารางเมตร ทั้งนี้ จานวนและ
ขนาดของม่านปรับแสง เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะดาเนินการตรวจสอบ วัดขนาดจุดติดตั้งเอง และ
จะอ้างเหตุความผิดพลาดจากจานวนและขนาดเพื่อยกเว้นหรือยกเลิกการปฏิบัติตามสัญญามิได้
๓. เป็นม่านปรับแสงชนิดทึบแสง(Blackout)
๔. ส่วนประกอบของเนื้อผ้าม่านปรับแสง เป็นชนิดPolyester/PVC coated
๕. ติดตั้งพร้อมรางอลูมิเนียม หรือวัสดุชนิดอื่นที่มีความทนทานเหมาะสมกับสภาพการใช้งาน และ
สามารถถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ชิ้นส่วนได้กรณีที่ชารุดเสียหาย
๖. สามารถปรับหมุนให้รับแสงได้ 180 องศา รูดเก็บซ้าย /ขวา หรื อแหวกกลาง ตามสภาพของพื้นที่
ติดตั้ง
๗. การติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานและความเหมาะสมของพื้นที่

บทนิยาม
“ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคา
ขายในการสอบราคาซื้อของสานักงาน เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาขายในการสอบราคาซื้อของสานักงานในคราวเดียวกัน
การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น ได้แก่
การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร
หรือผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมีอานาจ
หรือสามารถใช้อานาจในการบ ริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกราย
หนึ่งหรือหลายราย ที่เสนอราคาให้แก่สานักงานในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
(๒) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จากัด
ความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจากัด หรือผู้ถือหุ้ นรายใหญ่ในบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด
เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจากัด
หรือบริษัทมหาชนจากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาให้แก่สานักงานในการสอบราคา
ซื้อครั้งนี้
คาว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ” ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าในกิจการนั้น หรือ
ในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกาหนดสาหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด
(๓) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (๑) และ (๒) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือ
ของนิติบุคคลรายหนึ่ง เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ในบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เข้าเสนอราคาให้แก่
สานักงานในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ หรือในนัยกลับกัน
การดารงตาแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ
ภาวะของบุคคลใน (๑) (๒) หรือ (๓) ให้ถือว่าเป็นการดารงตาแหน่งการเป็นหุ้นส่วน หรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว
ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้เป็น
หุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อานาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้าง
หุ้นส่วน หรือบริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจา กัด แล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชน
จากัดที่เกี่ยวข้อง ได้เสนอราคาให้แก่สานักงานในการสอบราคาซื้อคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้น
มีความสัมพันธ์กันตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี

-๒“การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ” หมายความว่า การที่ผู้เสนอราคารายหนึ่งหรือหลาย
รายกระทาการอย่างใดๆ อันเป็นการขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคหรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมใน
การเสนอราคาต่อสานักงาน ไม่ว่าจะกระทาโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอม
จะรับเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด หรือใช้กาลังประทุษร้าย หรือข่มขู่ว่าจะใช้กาลังประทุษร้าย หรือแสดง
เอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระทาการใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคา
ด้วยกัน หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิทาสัญญากับสานักงาน หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบสานักงาน โดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ

บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
๑. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จานวน
แผ่น
บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ และผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) จานวน
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด
สาเนาหนังสือรั บรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จานวน
แผ่น
หนังสือบริคณห์สนธิ จานวน
แผ่น
บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ และผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) จานวน
บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จานวน
แผ่น
๒. ในกรณีผู้เสนอราคาไม่เป็นนิติบุคคล
(ก) บุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น จานวน
แผ่น
(ข) คณะบุคคล
สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน จานวน
แผ่น
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน จานวน
๓. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า
สาเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า
จานวน
แผ่น
(ก) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา
- บุคคลสัญชาติไทย
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน
แผ่น
- บุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย
สาเนาหนังสือเดินทาง
จานวน
แผ่น
(ข) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล
- ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จานวน
บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ และผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) จานวน
- บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จานวน
หนังสือบริคณห์สนธิ จานวน
แผ่น
บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) จานวน

แผ่น

แผ่น

แผ่น

แผ่น
แผ่น
แผ่น
แผ่น

บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จานวน
๔. อื่น ๆ (ถ้ามี)

แผ่น

-2ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมซองใบเสนอราคาในการสอบราคาซื้อถูกต้องและ
เป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ
(

)
ผู้เสนอราคา

บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๑. แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จานวน
แผ่น
๒. หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอานาจให้
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน จานวน
แผ่น
๓. อื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมซองใบเสนอราคาในการสอบราคาซื้อถูกต้องและ
เป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ
(

)
ผู้เสนอราคา

สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง
ใบเสนอราคา
เรียน
๑. ข้าพเจ้า

อยู่เลขที่
อาเภอ/เขต

ถนน
ตาบล/แขวง
จังหวัด
โทรศัพท์
โดย
ผู้ลงนามข้างท้ายนี้
ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่
และเอกสารเพิ่มเติมเลขที่
(ถ้ามี) โดยตลอดและยอมรับข้อกาหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ
๒. ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุรวมทั้งบริการ ซึ่งกาหนดไว้ในเอกสารสอบราคาตามราคา
ดังต่อไปนี้
ลาดับ

รายการ

จานวน

ราคาต่อหน่วย

ราคาสินค้า

ราคารวม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( 7%)
) ราคารวมภาษี

(

ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
/ ๓. กาหนดเวลาส่งมอบ . . .
-๒๓. กาหนดเวลาส่งมอบพัสดุข้างต้น รวมทั้งบริการ ซึ่งกาหนดไว้ในเอกสารสอบราคาภายใน
วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง
๔. คาเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา
วันนับแต่วันเปิดซองสอบราคาและสานักงานอาจรับคา
เสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควร ที่
สานักงานร้องขอ
๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการสอบราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ
๕.๑ ทาสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารสอบราคาหรือตามที่สานักงานกองทุนสงเคราะห์
การทาสวนยางจะขอแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๙.๓ ของเอกสารสอบราคา ภายใน
วัน นับ
ถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทาสัญญา
๕.๒ มอบหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๖ ของเอกสารสอบราคาให้แก่สานักงาน
กองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจานวนร้อยละ
ของราคาตาม
สัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน
หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่
อาจมีแก่สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง และสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางมีสิทธิจะให้ผู้
เสนอราคารายอื่นเป็นผู้สอบราคาได้ หรือสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางอาจเรียกสอบราคาใหม่ก็ได้
๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางไม่มีความผูกพันที่จะรับคาเสนอนี้ หรือใบ
เสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา
๗. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่นตัวอย่าง แคตตาล็อก แบบรูปและรายการละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) ซึ่งข้าพเจ้าได้ส่งให้แก่สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางพร้อมใบเสนอ
ราคา ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ
สาหรับตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้วซึ่งสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางคืนให้ ข้าพเจ้า
จะไม่เรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างนั้น
๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลข และตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้ โดยละเอียดแล้ว
และเข้าใจดีว่าสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น
๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราว
เดียวกัน
เสนอมา ณ วันที่

เดือน

พ.ศ.

ลงชื่อ
(

)

ตาแหน่ง
ประทับตรา (ถ้ามี)

