ประกาศสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางจังหวัดตรัง
เรื่อง สอบราคาซื้อปุ๋ยเคมี
สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางจังหวัดตรัง มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อปุ๋ยเคมี
ชนิดต่างๆ ดังนี้
สูตร ๔๖-๐-๐ จํานวน ๒๗,๔๐๐ ก.ก.
สูตร ๑๘-๔๖-๐ จํานวน ๘,๕๕๐ ก.ก.
สูตร ๐-๐-๖๐ จํานวน ๑๘,๙๕๐ ก.ก.
ปุ๋ยโบรอน
จํานวน ๑๐๐ ก.ก.
ปุ๋ยคีเซอร์ไรท์
จํานวน ๑,๕๕๐ ก.ก.
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. เป็นผู้มอี าชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผูไ้ ด้รับเอกสิทธิ์หรือความคุม้ กันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุม้ กันเช่นว่านัน้
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่สํานักงานกองทุน
สงเคราะห์การทําสวนยาง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
๕.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
๖.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อจัด
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procument:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๗.คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ ถึง วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น.ถึง ๑๕.๓๐ น. ณ แผนกธุรการและพัสดุ สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวน
ยางจังหวัดตรัง และกําหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น.
เป็นต้นไป

-๒ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่แผนกธุรการและพัสดุ สํานักงานกองทุนสงเคราะห์
การทําสวนยางจังหวัดตรัง เลขที่ ๑๘/๓ ถ.รักษ์จันทน์ ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง ระหว่างวันที่ ๒๙
เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๕๒๑-๒๙๓๔ ใน
วันและเวลาราชการหรือตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ที่
www.rubber.co.th โดยตรง
หรือผ่าน
www.gprocurement.go.th
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายวิโรจน์ จิระวัฒน์)
ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางจังหวัดตรัง

เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๔/๒๕๕๘
การซื้อ ปุ๋ยเคมี
ตามประกาศสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางจังหวัดตรัง ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘
สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางจังหวัดตรัง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ สํานักงาน ” มีความประสงค์จะสอบ
ราคาซื้อ ปุ๋ยเคมี ชนิดต่างๆ ดังนี้
สูตร ๔๖-๐-๐ จํานวน ๒๗,๔๐๐ ก.ก.
สูตร ๑๘-๔๖-๐ จํานวน ๘,๕๕๐ ก.ก.
สูตร ๐-๐-๖๐ จํานวน ๑๘,๙๕๐ ก.ก.
ปุ๋ยโบรอน
จํานวน ๑๐๐ ก.ก.
ปุ๋ยคีเซอร์ไรท์
จํานวน ๑,๕๕๐ ก.ก.
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้
ทันที่ และมีคณ
ุ ลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนํา และข้อกําหนด ดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๑.๗ ………….ฯลฯ……………
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซือ้
๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
หรือไม่เป็นผู้ทไี่ ด้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามข้อบังคับของสํานักงาน
๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่
เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕
๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิแ์ ละความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยืน่ มาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคา
เป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุน้ ส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง

-๒(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุมและบัญชีผถู้ ือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสําเนา
ถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา
หรือคณะบุคคลทีม่ ใิ ช่นิติบุคคลให้ยื่นสําเนาบัตรประจํา
ตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เป็น
หุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสําเนาสัญญาของการเข้า
ร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีทผี่ ู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย
ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)
(๔) (ระบุเอกสารอื่นตามที่สํานักงานเห็นสมควรกําหนด เช่น หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน สําเนา
ใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น)
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖(๑)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔
(๒) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอํานาจให้บุคคลอืน่
ลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ ๑.๖(๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชือ่ ของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกัน
ทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้
เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง
๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือ
ราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้อง
ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่ง
รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้
ณ แปลงผลิตพันธุ์ยาง ม.๑ ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง
ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา โดยภายใน
กําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย
๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่ง แคตตาล็อก /ตัวอย่าง และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของปุ๋ยเคมี ไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้สํานักงานจะยึดไว้เป็นเอกสารของทาง
ราชการ
สําหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา
หากเป็นสํานารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจทํา
นิติกรรมแทนนิติบุคคล
หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอ
ราคาจะต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบ ภายใน ๓ วัน

-๓๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุ (แม่ปุ๋ยเคมี) ที่เสนอ จํานวน ๒๐ กิโลกรัม/ชนิด ส่วนปุ๋ยโบรอน
และปุ๋ยคีเซอร์ไรท์ ส่งตัวอย่างชนิดละ ๑ กิโลกรัม เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบ
สัญญา ทั้งนี้ สํานักงานจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้ แก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว
สํานักงานจะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา
๔.๖ ก่อนยื่นซองสอบราคาผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วน
และเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
๔.๗ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๔/๒๕๕๘ ”ยื่นต่อเจ้าหน้าที่
ผู้มีหน้าที่รับซองสอบราคา ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น.
ถึง ๑๕.๓๐ น. ณ แผนกธุรการและพัสดุ สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางจังหวัดตรัง เมื่อพ้นกําหนดเวลายื่น
ซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็น
ผู้เสนอราคาทีม่ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่ และประกาศ
รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่า มีผู้
เสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑๕.๑(๒) และคณะกรรมการ เชื่อว่ามีการ
กระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการ
เป็นผู้เสนอราคาและประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และสํานักงานจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคา
ดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อ
การพิจารณาของสํานักงาน และมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มกี ารกระทําดังกล่าว
ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วม
กันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อสํานักงาน ภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซอง
สอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของสํานักงานให้ถือเป็นที่สดุ
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดัง
กล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุมสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางจังหวัดตรัง ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป
การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค ๕ ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา เว้นแต่
สํานักงานพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่สํานักงานอย่างยิ่ง
และในกรณีทสี่ ํานักงาน
พิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็น
ประโยชน์แก่สํานักงานอย่างยิ่ง ให้สํานักงานมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ สํานักงานจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม
๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถกู ต้องตามข้อ ๒. หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่
ครบถ้วนตามข้อ ๓.หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔.แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณา
ราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสาร
สอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสํานักงานเท่านั้น
๕.๓ สํานักงานสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบ
ราคาของสํานักงาน

-๔(บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือ

(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล
ทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสําคัญ หรือมีผล
ทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประ
ทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้
๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือสํานักงานมีสิทธิให้
ผู้เสนอราคาชี้แจง ข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ สํานักงานมีสิทธิที่จะไม่รับ
ราคาหรือไม่ทาํ สัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๕.๕ สํานักงานทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ําสุด
หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้
และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการ ใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดย
ไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อ ประโยชน์ของสํานักงานเป็นสําคัญและให้ถือว่าการตัดสินของ
สํานักงานเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งสํานักงานจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา
และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่วา่ จะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการ
เสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอ
ราคาแทน เป็นต้น
๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รบั การคัดเลือก
ตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๗ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบ
ราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ สํานักงานมี
อํานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ ๔.๗ และสํานักงานจะ
พิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากสํานักงานพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดําเนินการไปแล้วจะ
เป็นประโยชน์แก่สํานักงานอย่างยิ่ง สํานักงานมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
๖. การทําสัญญาซื้อขาย
๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิง่ ของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ
นับแต่วันที่ทําข้อตกลงซื้อ สํานักงานจะพิจารณาจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทําสัญญา ตามแบบสัญญาดังระบุใน
ข้อ ๑.๓ ก็ได้
๖.๒ ในกรณีทผี่ ู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ
หรือสํานักงานเห็นว่าไม่สามารถจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือตาม ข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทําสัญญาซื้อขายตาม
แบบสัญญาดังระบุใน ข้อ ๑.๓ กับสํานักงานภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญา
เป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได้ ให้สํานักงานยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สาํ นักงาน โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วัน
ทําการของทางราชการ
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔
(๔) หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือบริษัท
เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รบั อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบหนังสือ
ค้ําประกันดังระบุในข้อ ๑.๔

-๕(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้ขาย) พ้น
จากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว
๗. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ข้อ ๙. ให้คดิ ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน
๘. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญาซื้อขาย ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่
กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ เดือน - ปี
นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่
ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง
๙. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๙.๑ การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ ต่อเมื่อสํานักงานได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจาก แล้วเท่านั้น
๙.๒ เมื่อสํานักงานได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามสอบราคาซือ้ แล้ว
ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือ
ไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็น
ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่าง
ประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้น
โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม
(๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชย์นาวี
๙.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งสํานักงานได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่สํานักงานกําหนดดัง
ระบุไว้ในข้อ ๖. สํานักงานมีสทิ ธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดจากการกระทําในครั้งนี้ (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้
ทิ้งงานตามข้อบังคับของสํานักงาน
๙.๔ สํานักงานสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกําหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของ
สํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางจังหวัดตรัง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อปุ๋ยเคมี
สูตร ๔๖-๐-๐ จํานวน ๒๗,๔๐๐ ก.ก.
สูตร ๑๘-๔๖-๐ จํานวน ๘,๕๕๐ ก.ก.
สูตร ๐-๐-๖๐ จํานวน ๑๘,๙๕๐ ก.ก.
ปุ๋ยโบรอน
จํานวน ๑๐๐ ก.ก.
ปุ๋ยคีเซอร์ไรท์
จํานวน ๑,๕๕๐ ก.ก.
/หน่วยงาน สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางจังหวัดตรัง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๙๔,๒๐๐.- บาท
๓. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘
เป็นเงิน ๘๙๑,๙๐๐.๐๐ บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
- บาท/ก.ก.
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๔.๑ สืบราคาจากร้านค้าในท้องถิ่น จ.ตรัง (ร้านสมบูรณ์การเกษตร).
๔.๒ สืบราคาจากร้านค้าในท้องถิ่น จ.ตรัง (ร้านตรัง-มาเลเซียเทคโนโลยีการเกษตร)
๔.๓
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กําหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
๕.๑ นายสุรพล เอ้งฉ้วน
๕.๒ นางแพรวพรรณ ทองนุน่
๕.๓ นายวัฒนา ศรีวรรณ์

หมายเหตุ กรณีเช่า เช่าซื้อ และแลกเปลี่ยน ให้ใช้ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและ
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเงื่อนไขการจัดซื้อปุ๋ยเคมี
๑.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะปุ๋ยเคมี
๑.๑ ปุ๋ยยูเรีย (สูตร ๔๖-๐-๐)
-มีปริมาณธาตุในโตรเจนทั้งหมด ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๔๖ ของน้ําหนัก
-มีลักษณะเป็นเม็ด เม็ดมีความสม่ําเสมอทั้งทางเคมีและกายภาพ
-มีความชื้นไม่เกินร้อยละ ๓ ของน้ําหนัก
-เม็ดปุ๋ยต้องไม่จับตัวเป็นก้อนแข็ง
๑.๒ ปุ๋ยไดแอมโมเนียฟอสเฟส หรือ DAP (สูตร ๑๘-๔๖-๐)
-มีปริมาณธาตุในโตรเจนทั้งหมด ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๑๘ ของน้ําหนัก
-มีปริมาณธาตุฟอสฟอรัสในรูปของฟอสเฟสที่เป็นประโยชน์ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๔๖ ของน้ําหนัก
-มีลักษณะเป็นเม็ด เม็ดมีความสม่ําเสมอทั้งทางเคมีและกายภาพ
-มีความชื้นไม่เกินร้อยละ ๓ ของน้ําหนัก
-เม็ดปุ๋ยต้องไม่จับตัวเป็นก้อนแข็ง
๑.๓ ปุ๋ยโปแตสเซี่ยมคลอไรด์ (สูตร ๐-๐-๖๐)
-มีปริมาณธาตุโปแตสเซี่ยมในรูปโปแตสที่ละลายน้ํา ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ ของน้ําหนัก
-มีลักษณะเป็นเม็ด เม็ดมีความสม่ําเสมอทั้งทางเคมีและกายภาพ
-มีความชื้นไม่เกินร้อยละ ๓ ของน้ําหนัก
-เม็ดปุ๋ยต้องไม่จับตัวเป็นก้อนแข็ง
-เม็ดปุ๋ยต้องไม่เป็นสีขาว
(เม็ดปุ๋ยตาม ข้อ ๑.๑,๑.๒,๑.๓ ต้องมีขนาดใกล้เคียงกันเพื่อให้การผสมคลุกเคล้ากันได้ดี
๑.๔ ปุ๋ยโบรอน
-มีโบรอนไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๑๑ ของน้ําหนัก
-มีลักษณะเป็นผงหรือเม็ดมีความสม่ําเสมอทั้งทางเคมีและกายภาพ
-มีความชื้นไม่เกินร้อยละ ๓ ของน้ําหนัก
-ไม่จับตัวเป็นก้อนแข็ง
๑.๕ ปุ๋ยคีเซอร์ไรด์
-มีแมกนีเซี่ยมไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๒๗ ของน้ําหนัก
-มีลักษณะเป็นผงหรือเม็ดมีความสม่ําเสมอทั้งทางเคมีและกายภาพ
-มีความชื้นไม่เกินร้อยละ ๓ ของน้ําหนัก
-ไม่จับตัวเป็นก้อนแข็ง
๑.๖ เกณฑ์คลาดเคลื่อน
เกณฑ์คลาดเคลื่อนของปริมาณธาตุอาหารรับรองที่มีในปุ๋ยเคมี ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เรื่อง กําหนดเกณฑ์คลาดเคลื่อนของปริมาณธาตุอาหารรับรองของปุ๋ยเคมีตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.
๒๕๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๒

-๒๒. ลักษณะการบรรจุ
๒.๑ บรรจุในกระสอบ ๒ ชัน้ ชั้นในเป็นถุงพลาสติกใส เหนียว ทนทาน มีสายรัดปากถุง หรือผนีก(ซีล)ไว้สามารถ
ป้องกันความชื้นได้ ชั้นนอกเป็นกระสอบพลาสติกสาน เหนียวทนทานต่อการขนส่ง กระสอบชั้นนอกพิมพ์ฉลากให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.๒๕๑๘ และแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
๒.๒ น้ําหนักสุทธิของปุ๋ย กระสอบละ ๕๐ กิโลกรัม (ยกเว้นข้อ ๑.๔ ปุย๋ โบรอน กระสอบละ ๒๕ กิโลกรัม)
๓. การตรวจรับและการชําระเงิน
๓.๑ ผู้ซื้อจะรับมอบปุ๋ยเคมี ณ คลังเก็บของผู้ซื้อซึ่งตั้งอยู่ที่แปลงผลิตพันธุ์ยาง สกย.จ.ตรัง หมู่ที่ ๑ ตําบลไม้ฝาด
อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง และผู้ขายต้องจัดวางเรียงกระสอบปุ๋ยให้เรียบร้อยสามารถนับจํานวนได้
๓.๒ เมื่อปุ๋ยเคมีผ่านการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับ ที่ผซู้ ื้อแต่งตั้งแล้ว ให้ถอื ว่าการส่งมอบสมบูรณ์ นับ
ตั้งแต่วันที่ส่งมอบ
๓.๓ ผู้ซื้อจะชําระเงินค่าปุ๋ยเคมีต่อเมื่อผู้ขาย ได้สง่ มอบปุ๋ยเคมีถูกต้องครบถ้วน โดยคณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจ
รับว่าของถูกต้องครบถ้วนแล้ว
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บทนิยาม
“ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน”หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคาขาย
ในการสอบราคาซื้อของสํานักงาน เป็นผู้มสี ่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือนิติ
บุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาขายในการสอบราคาซื้อของสํานักงานในคราวเดียวกัน
การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น ได้แก่
การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการผู้บริหาร หรือผู้มี
อํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมีอํานาจหรือสามารถใช้อํานาจในการ
บริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เสนอราคาให้แก่สํานักงานในการ
สอบราคาซื้อครั้งนี้
(๒) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จํากัด
ความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน
สามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่
เสนอราคาให้แก่สํานักงานในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
คําว่า“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความว่าผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าในกิจการนั้น หรือใน
อัตราอื่นตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด
(๓) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (๑) และ (๒) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการกรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอาํ นาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง เป็นหุ้นส่วนใน
ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด อีกรายหนึ่ง
หรือหลายรายที่เข้าเสนอราคาให้แก่สํานักงานในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ หรือในนัยกลับกัน
การดํารงตําแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ
ภาวะของบุคคลใน (๑) (๒) หรือ (๓) ให้ถือว่าเป็นการดํารงตําแหน่งการเป็นหุ้นส่วน หรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว
ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้เป็นหุ้นส่วน
หรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อํานาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือ
บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด แล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดที่เกี่ยวข้อง
ได้เสนอราคาให้แก่สํานักงานในการสอบราคาซื้อคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กัน
ตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี
“การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม” หมายความว่า การที่ผู้เสนอราคารายหนึ่งหรือหลายราย
กระทําการอย่างใดๆ
อันเป็นการขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคหรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ
เสนอราคาต่อสํานักงาน ไม่ว่าจะกระทําโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให้ ขอให้หรือรับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับ
เงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด หรือใช้กําลังประทุษร้าย หรือข่มขู่ว่าจะใช้กําลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอัน
เป็นเท็จ หรือกระทําการใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน หรือ
เพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิทําสัญญากับสํานักงาน หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบสํานักงาน โดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ

บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
๑. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุน้ ส่วนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน…………….แผ่น
บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ และผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) จํานวน ……..แผ่น
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน ……………แผ่น
หนังสือบริคณห์สนธิ จํานวน ………….แผ่น
บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ และผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) จํานวน….…..แผ่น
บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จํานวน …………แผ่น
๒. ในกรณีผู้เสนอราคาไม่เป็นนิติบุคคล
(ก) บุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น จํานวน…………….แผ่น
(ข) คณะบุคคล
สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน จํานวน ……………แผ่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน จํานวน…………….แผ่น
๓. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า
สําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า
จํานวน ……………แผ่น
(ก) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา
- บุคคลสัญชาติไทย
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน…………….แผ่น
- บุคคลที่มใิ ช่สัญชาติไทย
สําเนาหนังสือเดินทาง
จํานวน…………….แผ่น
(ข) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล
- ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน ……………แผ่น
บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ และผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) จํานวน………….แผ่น
- บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน ……………แผ่น
หนังสือบริคณห์สนธิ จํานวน……………แผ่น
บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผูม้ ีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) จํานวน………….แผ่น
บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จํานวน…………..แผ่น
๔. อื่น ๆ (ถ้ามี)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
ความจริงทุกประการ

-๒เอกสารหลักฐานทีข่ ้าพเจ้ายื่นพร้อมซองใบเสนอราคาในการสอบราคาซื้อถูกต้องและเป็น

ลงชื่อ ……….……………………….. ผู้เสนอราคา
(…………………………………….……)

บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๑. แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จํานวน……….…แผ่น
๒. หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอํานาจให้
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน จํานวน. ………….แผ่น
๓. อื่น ๆ (ถ้ามี)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
ความจริงทุกประการ

เอกสารหลักฐานทีข่ ้าพเจ้ายื่นพร้อมซองใบเสนอราคาในการสอบราคาซื้อถูกต้องและเป็น

ลงชื่อ ……………….………………….. ผู้เสนอราคา
(…………………….…………….……)

สัญญาซื้อขาย…………………………………………
สัญญาเลขที…่ ………………..…………
สัญญาฉบับนี้ทาํ ขึ้น ณ …………………………………………….…………………………………..ตั้งอยู่เลขที่ …....……… ตําบล/
แขวง………………………….. อําเภอ/เขต ……………………จังหวัด …………………………เมื่อวันที่…………………..……..…….
เดือน………………….…………พ.ศ….………ระหว่าง สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางจังหวัดตรัง โดย
…………………….………ตําแหน่ง……………………………………………………………ซึง่ ต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ซื้อ” ฝ่ายหนึ่ง
กับ………………………………………………………...ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ ……………………….…… มีสํานักงานใหญ่อยู่
เลขที…่ ……….. ถนน……………………ตําบล/แขวง…………………….อําเภอ/เขต………………………จังหวัด…………………………
โดย………………………………………………………….ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานัก
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท………………..…… ลงวันที่
…………………. (และหนังสือมอบอํานาจลงวันที่……….…………
) แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกัน มีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ข้อตกลงซื้อขาย
ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย…………………………………………………………จํานวน…………………….……….………เป็นราคา
ทั้งสิ้น…………………….…….… บาท (…………………………..………………….) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจํานวน……….…….บาท
ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว
ผูข้ ายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้ เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่า
เก็บ และมีคณ
ุ ภาพและคุณสมบัติไม่ต่ํากว่าที่กําหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา
ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจทดลอง ผูข้ ายรับรองว่า
คุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ําว่าที่กําหนดไว้ด้วย

เมื่อตรวจทดลองแล้วต้องมี

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
๒.๑ ผนวก ๑ …………………………………………..จํานวน………หน้า
๒.๒ ผนวก ๒ …………………………………………..จํานวน………หน้า
๒.๓ ผนวก ๓ …………………………………………..จํานวน………หน้า
๒.๔ ผนวก ๔ ………………ฯลฯ……………….…..จํานวน………หน้า
ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และ
ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผู้ซื้อ
ข้อ ๓. การส่งมอบ
ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผซู้ ื้อ ณ ……………….………………………….………………..…
……………………..…………………………………………………….…………………………ภายในวันที่……….เดือน……………………….…
พ.ศ………….ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๑….. แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งหีบห่อหรือเครื่องรัดพันผูกโดย
เรียบร้อย

-๒การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้งผู้ขายจะต้อง
แจ้งกําหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทําเป็นหนังสือนําไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ………………………………………………………..………
……………ในเวลาทําการของสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง ก่อนวันกําหนดส่งมอบไม่น้อยกว่า

๓ วัน

ทําการ
ข้อ ๔. การใช้เรือไทย
ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผซู้ ื้อตามสัญญานี้
เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องสั่งหรือนําเข้ามาจากต่าง
ประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตาม
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
พาณิชย์นาวีก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้
บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือสั่งซื้อสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบ เอฟโอบี,ซีเอฟอาร์, ซีไอเอฟ
หรือแบบอื่นใด
ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผซู้ ื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้ขายจะต้องส่งมอบใบ
ตราส่ง (Bill of Lading) หรือสําเนาใบตราส่งสําหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียว
กับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย
ในกรณีทสี่ ิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่น
เดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี
ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชําระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทย
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย
ในกรณีทผี่ ู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าวในสองวรรคข้างต้นให้แก่ผู้ซอื้ แต่จะขอส่ง
มอบสิ่งของดังกล่าวให้ผซู้ ื้อก่อน โดยยังไม่รับชําระเงินค่าสิ่งของ
ผูซ้ อื้ มีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อนและชําระเงินค่า
สิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้
ข้อ ๕. การตรวจรับ
เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่สง่ มอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออกหลักฐาน
การรับมอบไว้ให้ เพื่อผู้ขายนํามาใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้นถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่า
สิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามสัญญาข้อ ๑. ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ผู้ขายต้องรีบนํา
สิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้และนําสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทําการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญา
ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้ขายจะนํามาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาทําการตาม
สัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้
ในกรณีที่ผู้ขายส่งมอบสิ่งของถูกต้องแต่ไม่ครบจํานวน หรือส่งมอบครบจํานวนแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด
ผู้ซื้อจะตรวจรับเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะส่วนนั้นก็ได้
การชําระเงิน ผู้ซื้อตกลงชําระเงินค่าสิ่งของตามข้อ1.ให้แก่ผู้ขายเมื่อผู้ซื้อได้รับสิ่งของไว้ครบถ้วนถูกต้อง
แล้วตามเงื่อนไขการตรวจรับข้อ 3.4 ในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ข้อ ๖. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง
ผู้ขายยอมรับประกันความชํารุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้เป็นเวลา ..........ปี นับแต่
วันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ โดยภายในกําหนดเวลาดังกล่าวหากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชํารุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจาก

-๓การใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิน้
ข้อ ๗. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทําสัญญานี้ ผู้ขายได้นําหลักประกันเป็น………………………..………………….……………….…………….…..
เป็นจํานวนเงิน ………………… บาท (………………………………………………………)ซึ่งเท่ากับร้อยละ…๕ ..(ห้า%) ของราคาทัง้ หมด
ตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้
หลักประกันทีผ่ ู้ขายนํามามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผูซ้ ื้อจะคืนให้เมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว
ข้อ ๘. การบอกเลิกสัญญา
เมื่อครบกําหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานีแ้ ล้ว ถ้าผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผซู้ ื้อ หรือส่ง
มอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจํานวน ผู้ซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนได้
ในกรณีทผี่ ู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผูซ้ ื้อมีสิทธิริบหลักประกันหรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้ํา
ประกันตามสัญญาข้อ ๗. เป็นจํานวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผูซ้ ื้อจัดซื้อสิ่งของ
จากบุคคลอื่นเต็มจํานวนหรือเฉพาะจํานวนที่ขาดส่งแล้วแต่กรณี ภายในกําหนด……...เดือน นับแต่วันบอกเลิกสัญญา ผู้ขาย
จะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กําหนดไว้ในสัญญานีด้ ้วย
ข้อ ๙. ค่าปรับ
ในกรณีทผี่ ู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามสัญญาข้อ ๘. ผู้ขายจะต้องชําระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันใน
อัตราร้อยละศูนย์จุดสอง (๐.๒๐%) ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับแต่วันถัดจากวันครบกําหนดตามสัญญาจนถึงวันที่
ผู้ขายได้นําสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วน
การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วนหรือขาด
ส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไป ทําให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่ายังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิด
ค่าปรับจากราคาสิ่งของเต็มทั้งชุด
ในระหว่างที่ผซู้ ื้อยังมิได้ใช้สทิ ธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไป
ได้ ผู้ขายจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันหรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้ําประกันตามสัญญาข้อ ๗.
กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กําหนดไว้ในสัญญาข้อ ๘. วรรคสองก็ได้ และถ้าผูซ้ ื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชําระ
ค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่อครบกําหนดส่งมอบแล้ว ผูซ้ ื้อมีสทิ ธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย
ข้อ ๑๐. การรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย
ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ซื้อ
แล้ว ผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผซู้ ื้อโดยสิ้นเชิง ภายในกําหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ
ข้อ ๑๑. การขอขยายเวลาส่งมอบ
ในกรณีทมี่ ีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือจาก
พฤติการณ์อันใดอันหนึ่งซึ่งผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย เป็นเหตุให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและ
กําหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิขอขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุ
หรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ซื้อทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง

-๔ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยาย
เวลาทําการตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือ
ความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึง่ มีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ซื้อทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น
การขยายเวลาทําการตามสัญญา หรือของดหรือลดค่าปรับตามวรรคหนึ่ง อยูใ่ นดุลพินิจของผู้ซื้อที่จะ
พิจารณา
สัญญานี้ทําขึ้นสองฉบับ มีขอ้ ความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้
ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)

ผู้ซื้อ
(…………………………………….)

(ลงชื่อ)

ผู้ขาย
(…………………………………….)

(ลงชื่อ)

พยาน
(…………………………………….)

(ลงชื่อ)

พยาน
(……………………………………..)

สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง
ใบเสนอราคา
เรียน…………………………………………………………………………
1. ข้าพเจ้า…………………………………………………..อยู่เลขที่……………………..ถนน………………….……..………....….……..
ตําบล/แขวง……………………….อําเภอ/เขต…………………..จังหวัด………………………….…………..โทรศัพท์…………………….…..……
โดย……………………………………….………..……………..ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆในเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่
………………………..…………………..………และเอกสารเพิ่มเติมเลขที…่ …………………….….(ถ้ามี)โดยตลอดและยอมรับข้อกําหนด
และเงื่อนไขนั้นแล้วรวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กําหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ
2. ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุรวมทั้งบริการซึ่งกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาตามราคาดังต่อไปนี้
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.

รายการ
แม่ปุ๋ยสูตร 46-0-0
แม่ปุ๋ยสูตร 18-46-0
แม่ปุ๋ยสูตร 0-0-60
ปุ๋ยโบร่อน
ปุ๋ยคีเซอร์ไรท์

จํานวน
27,400
8,550
18,950
100
1,550

ราคาต่อ
หน่วย

ราคารวม

ก.ก.
ก.ก.
ก.ก.
ก.ก.
ก.ก.

ราคาสินค้า
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
(……………………………….………………………………………………………….)ราคารวมภาษี
ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
3. กําหนดเวลาส่งมอบพัสดุข้างต้น รวมทั้งบริการ ซึ่งกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาภายใน……….……….... วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง
4. คําเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา………….……..…….…. วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคาและ สํานักงานอาจรับ
คําเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควร ที่
สํานักงานร้องขอ
5.ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการสอบราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ
5.1 ทําสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารสอบราคา หรือตามที่สํานักกองทุนสงเคราะห์การทํา
สวนยางจะขอแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี ) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 9.3 ของ เอกสาร สอบราคา ภายใน ………... วัน นับถัดจากวันที่
ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทําสัญญา
5.2 มอบหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 6. ของเอกสาร สอบราคา ให้แก่
สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญา เป็นจํานวน ร้อยละ………… ..... ของ
ราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน
หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ทีอ่ าจมีแก่
สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง และสํานักกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางมีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็น
ผู้สอบราคาได้ หรือสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางอาจเรียกสอบราคาใหม่ก็ได้
6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางไม่มีความผูกพันที่จะ รับคํา เสนอนี้ หรือใบ
เสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ตอ้ งรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

-๒7. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง แคตตาล็อก แบบรูปและรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะ (Specifications) ซึ่งข้าพเจ้าได้ส่งให้แก่สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางพร้อมใบเสนอราคา ข้าพเจ้า
ยินยอมมอบให้สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ
สําหรับตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้วซึ่งสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางคืนให้ ข้าพเจ้าจะไม่
เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างนั้น
8. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลข และตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ
ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้ โดยละเอียดแล้ว
และเข้าใจดีว่าสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น
9. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน
เสนอมา ณ วันที่………..เดือน……………………….พ.ศ.............
ลงชื่อ.....................................................
(……………..………..…..……………..)
ตําแหน่ง…………………………………….
ประทับตรา (ถ้ามี)

แบบหนังสือค้ําประกันสัญญา
เลขที…่ ……………….

วันที่………………….

ข้าพเจ้า……………..(ธนาคาร)…………………………..………..สํานักงานตั้งอยู่เลขที…่ ..….ถนน…………ตําบล/แขวง…………
…………..อําเภอ/เขต………จังหวัด……………โดย………………………………………………..…………..ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันธนาคาร
ขอทําหนังสือค้ําประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อ
(สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง) ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ซื้อ”
ดังมีข้อความดังต่อไปนี้
๑. ตามที…่ …………………………………….……..(ชื่อผู้ขาย)………………………….…………………. ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ขาย”
ได้ทําสัญญาซือ้ ขาย………………………………………….………………………………..…………………..กับผู้ซื้อตามสัญญาเลขที…่ ………….
ลงวันที่…………………..…...…ซึง่ ผู้ขายต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผูซ้ ื้อเป็นจํานวนเงิน…………บาท(……………
…………..……………….)ซึ่งเท่ากับร้อยละ…….(…..….)ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญาข้าพเจ้ายอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ํา
ประกันชนิดเพิกกถอนไม่ได้เช่นเดียวกับลูกหนี้ชั้นต้นในการชําระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ซื้อจํานวนไม่เกิน………………
………………….…..………………บาท(……………………………………………………………….)ในกรณีที่ผู้ขายก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ
หรือต้องชําระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือผู้ขายไม่ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ใดๆ ที่กาํ หนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้
โดยข้าพเจ้าจะไม่อ้างสิทธิใด ๆ เพื่อโต้แย้งและผูซ้ ื้อไม่จําเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้ขายชําระหนี้นั้นก่อน
๒. หากผู้ซื้อได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผขู้ าย หรือยินยอมให้ผขู้ ายปฎิบัติผิดแผกไปจากเงื่อนไขใด ๆ
ในสัญญา ให้ถอื ว่าข้าพเจ้าได้ยินยอมในกรณีนั้น ๆ ด้วย
๓. หนังสือค้ําประกันนี้มีผลบังคับใช้บังคับ ตั้งแต่วันทําสัญญาซื้อขายข้างต้นจนถึงวันที่ภาระทั้งหลายของผู้ขายได้
ปฏิบัติให้สําเร็จลุล่วงไปและข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ําประกันไม่ว่ากรณีใดตราบเท่าที่ผู้ขายยังต้องรับผิดชอบต่อผู้ซื้อตาม
สัญญาซื้อขายอยู่ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสําคัญ
(ลงชื่อ)………………..………………….ผู้ค้ําประกัน
(…………………..………………..)
ตําแหน่ง……………………………………..
(ลงชื่อ)……………………………………พยาน
(…………………......….……….)
(ลงชื่อ)…………………….………………พยาน
(…………….…………………….)

