ประกาศ สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางจังหวัดตรัง
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโกดังเก็บปุ๋ย
สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางจังหวัดตรัง
มีความประสงค์จะสอบราคา
จ้างเหมาปรับปรุงโกดังเก็บปุ๋ย
จํานวน ๑ หลัง ราคากลางในการสอบราคาจ้างครั้งนี้เป็นเงิน
๑๙๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. เป็นนิติบุคคล/บุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่สํานักงาน
กองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางจังหวัดตรัง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอัน
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อจัด
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procument:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอ
นิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๗. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่
เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๙-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ระหว่าง เวลา ๐๙.๓๐ น.
ถึง ๑๕.๓๐ น. ณ แผนกธุรการและพัสดุ สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางจังหวัดตรัง
และกําหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น . เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่
แผนกธุรการและพัสดุสํานักงานกองทุน
สงเคระห์การทําสวนยางจังหวัดตรัง เลขที่ ๑๘/๓ ถ.รักษ์จันทน์ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง ระหว่าง
วันที่ ๑๙-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๕๒๑-๒๙๓๔ ในวันและ
เวลาราชการหรือตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ www.rubber.co.th
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายวิโรจน์ จิระวัฒน์)
ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางจังหวัดตรัง

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ ๖/๒๕๕๘
การจ้างเหมาปรับปรุงโกดังเก็บปุ๋ย
ตามประกาศสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางจังหวัดตรัง ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางจังหวัดตรัง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “สํานักงาน”
มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโกดังเก็บปุ๋ย ณ แปลงผลิตพันธุ์ยาง สํานักงานกองทุน
สงเคราะห์การทําสวนยางจังหวัดตรัง จํานวน ๑ หลัง โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนดดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาจ้าง
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกันสัญญา
๑.๕ สูตรการปรับราคา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๑.๘ ………………ฯลฯ…………………..
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคล/นิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตาม
ข้อบังคับของสํานักงาน
๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
สอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตาม
ข้อ ๑.๖
๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคล/นิติบุคคล มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบ
ราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติ
ให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่สํานักงานเชื่อถือ
๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ

-๒๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procument:e-GP) ต้องลงทะเบียนใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๒.๘ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมี
มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้
นอกซองใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชือ่ กรรมการผู้จัดการ ผู้มอี ํานาจควบคุมและบัญชี
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบคุ คล ให้ยนื่
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสําเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่าย
ใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มใิ ช่สญ
ั ชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติ
บุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)
(๔) (ระบุเอกสารอื่นตามที่สํานักงานเห็นสมควรกําหนด เช่น หนังสือแสดงหลักฐาน
ทางการเงิน สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น)
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน
ข้อ ๑.๗(๑)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ
อํานาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๒) สําเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง (ให้ใช้ในกรณีมี
การกําหนดผลงานตามข้อ ๒.๕ เท่านั้น)
(๓) บัญชีรายการก่อสร้าง(หรือใบแจ้งปริมาณงาน)
ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ
อุปกรณ์ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกําไรไว้ด้วย
(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน
ข้อ ๑.๗(๒)

-๓๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้
ชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร
โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข
หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไขเปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา
(ถ้ามี) กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง
๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
ในการเสนอราคาให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา
รวมและหรือราคาต่อหน่วยและหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้
ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนัง
สือเป็นสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิน้ ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวง
ไว้แล้ว
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับแต่วันเปิดซองใบ
เสนอราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอน
การเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๔๕ วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง (หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากสํานักงานให้เริ่มทํางาน )
๔.๔ ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด
ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขใน
เอกสารสอบราคา
๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้าง
เลขที่ ๖/๒๕๕๘”ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับซองสอบราคา ในวันที่ ๑๙-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. ณ แผนกธุรการและพัสดุ สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การ
ทําสวนยางจังหวัดตรัง เมื่อพ้นกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่
ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ ๑.๖ (๑) ณ วัน
ประกาศสอบราคา หรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มสี ิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซอง
ใบเสนอราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อน หรือในขณะที่มีการเปิดซองใบ
เสนอราคาว่า มีผู้เสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖
(๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอ
ราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกและสํานักงานจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้น

-๔แต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่า ผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผูท้ ี่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการ
พิจารณาของสํานักงาน และมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทําดังกล่าว
ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการ
อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อสํานักงาน ภายใน ๓
วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของสํานักงานให้ถือ
เป็นที่สุด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุมสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางจังหวัดตรัง
ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป
การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค ๕ ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบ
เสนอราคาเว้นแต่สํานักงานพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ สํานัก
งานอย่างยิ่ง และในกรณีที่สํานักงานพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการ
ยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา ที่ได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่สํานักงานอย่างยิ่ง ให้
สํานักงานมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ สํานักงานจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม
๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒. หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตาม ข้อ ๓. หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตาม ข้อ ๔. แล้วคณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคาจะไม่รบั พิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนัน้
เว้นแต่เป็นข้อผิด
พลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระ
สําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสํานักงานเท่านั้น
๕.๓ สํานักงานสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการ
รับเอกสารสอบราคาของสํานักงาน
(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล /บุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง
อย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคา ทีเ่ ป็น
สาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลง
ลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้
๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
หรือสํานักงานมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้

-๕เสนอราคาได้ สํานักงานมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความ
เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๕.๕ สํานักงานทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด
หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา
ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชน์ของสํานักงานเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของสํานักงานเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งสํานักงานจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอ
ราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการ
เสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีทผี่ ู้เสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาต่ําจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดําเนินงานตาม
สัญญาได้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือสํานักงานจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐาน
ที่ทําให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคําชี้แจงไม่เป็นที่
รับฟังได้ สํานักงานมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนัน้
๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๕ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ
ผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ สํานักงานมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ ๔.๕ และสํานักงานจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอ
ราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากสํานักงานพิจารณาเห็นว่า
การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้
ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่สํานักงานอย่างยิ่ง สํานักงานมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาดังกล่าวได้
๖. การทําสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับสํานักงาน
ภายใน ๗ วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อย
ละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้สํานักงานยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกัน
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
๖.๑ เงินสด
๖.๒เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สํานักงาน โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือก่อนหน้านั้น
ไม่เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๖.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุ
ในข้อ ๑.๔
๖.๔ หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รบั อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบ

-๖ธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบ
แล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ ๑.๔
๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบ
ราคา(ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
สํานักงานจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๑ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑
เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ - ของค่าจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน……… -…………….ให้แล้วเสร็จภายใน…… -………วัน
งวดที่ ๒ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ…… -……ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน………… -………….ให้แล้วเสร็จภายใน……… -……วัน
งวดสุดท้าย เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ......-......บาท ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน...........-............ให้แล้วเสร็จภายใน........-.......วัน
จ่ายงวดเดียวเป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง ข้อ ๑๕. จะกําหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างตาม
สัญญาต่อวัน
๙. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทําสัญญาจ้าง ตามแบบดังระบุในข้อ
๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อย
กว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่สํานักงานได้รับมอบงาน โดยผู้รบั จ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้
การได้ดีดังเดิม ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง
๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
๑๐.๑ การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ ต่อเมื่อสํานักงานได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้าง
จาก ………………………… - …....…………. ……………………แล้วเท่านั้น
๑๐.๒ เมือ่ สํานักงานได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง
ตามสอบราคาจ้างแล้ว
ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจา
ต่างประเทศ และของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการ
รับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสํานักงานคณะ
กรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่าง
ประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

-๗(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชย์นาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้น
ก่อนบรรทุกของลงเรืออื่นหรือเป็นของที่รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดย
เรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี
๑๐.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งสํานักงานได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลง ภายใน
เวลาที่สํานักงานกําหนดดังระบุไว้ในข้อ ๖. สํานักงานมีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดจากการ
กระทําในครัง้ นี้ (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อบังคับของสํานักงาน
๑๐.๔ สํานักงานสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกําหนดในแบบสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑๑. การปรับราคางานก่อสร้าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนํามาใช้ใน
กรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้นจากค่างานเดิมตามสัญญา
เมื่อดัชนีราคาซึ่งจัดทําขึ้นโดย
กระทรวงพาณิชย์มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นหรือลดลงจากเดิมขณะเมื่อวันเปิดซองสอบราคา โดย
๑๑.๑ การขอเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ นี้ ให้ผู้รับ
จ้างทําหนังสือเรียกร้องกับผู้ว่าจ้างภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หาก
พ้นกําหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไปและ
กรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างที่เป็นคู่สัญญา ผูร้ ับจ้างต้องรีบมาติดต่อและยินยอมให้ผู้
ว่าจ้างหักค่างานของงวดต่อไป หรือหักเงินจากหลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี โดยผู้ว่าจ้างจะแจ้งเป็น
ลายลักษณ์อักษรให้ทราบ
๑๑.๒ การพิจารณาคํานวณเงินลดลงหรือเพิ่มขึ้น และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืน
จากผู้รับจ้างตามสูตรการปรับราคานี้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสํานักงบประมาณ และ
ให้ถือว่าการพิจารณาวินจิ ฉัยของสํานักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กําหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่
กําหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่สํานักงานได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการ
ที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕
๑๒. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อสํานักงานได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้าง
ตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัตงิ านก่อสร้างดังกล่าว
ผู้เสนอราคา
จะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ
ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ใน
อัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจํานวนอย่างน้อย ๑ คนในแต่ละ
สาขาช่าง ดังต่อไปนี้

-๘๑๒.๑ ช่างเหล็ก
๑๒.๒ ช่างเชื่อม
๑๒.๓ ช่างก่อสร้าง
๑๒.๔ ๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและ
ระเบียบได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด
สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางจังหวัดตรัง
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘

สูตรการปรับราคา
งานก่อสร้างตามประกาศสอบราคานี้ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ โดยให้ปฏิบัติตาม
เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคํานวณ ตามที่ทางราชการกําหนด

บทนิยาม
“ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่
เข้าเสนอราคาขายในการสอบราคาจ้างของสํานักงาน เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อม
ในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาขายในการสอบราคาจ้างของสํานักงาน
ในคราวเดียวกัน
การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
ดังกล่าวข้างต้น ได้แก่การที่บุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กนั ในลักษณะ
ดังต่อไปนี้
(๑) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผูจ้ ัดการ
ผู้บริหาร
หรือผูม้ ีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมี
อํานาจ
หรือสามารถใช้อํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีก
รายหนึ่งหรือหลายราย ที่เสนอราคาให้แก่สํานักงานในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
(๒) มีความสัมพันธ์กนั ในเชิงทุนโดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วน
ไม่จํากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัดหรือ
บริษัทมหาชนจํากัด อีกรายหนึ่ง หรือหลายรายทีเ่ สนอราคาให้แก่สํานักงานในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
คําว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าใน
กิจการนั้น
หรือในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับ
กิจการบางประเภทหรือบางขนาด
(๓) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (๑) และ (๒) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือ
ของนิติบุคคลรายหนึ่ง เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เข้าเสนอราคาให้แก่สํานักงานใน
การสอบราคาจ้างครั้งนี้ หรือในนัยกลับกัน
การดํารงตําแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส หรือบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (๑) (๒) หรือ (๓) ให้ถือว่าเป็นการดํารงตําแหน่งการเป็นหุ้นส่วน
หรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว
ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ หุน้ ส่วนผู้จัดการ กรรมการผูจ้ ัดการ
ผู้บริหาร ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อํานาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วน
หรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด แล้วแต่กรณี และห้าง
หุ้นส่วน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดที่เกี่ยวข้อง ได้เสนอราคาให้แก่สํานักงานในการสอบ
ราคาจ้างคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (๑) (๒) หรือ (๓)
แล้วแต่กรณี

-๒“การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม” หมายความว่า การที่ผู้เสนอราคาราย
หนึ่งหรือหลายรายกระทําการอย่างใดๆ อันเป็นการขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคหรือไม่เปิดโอกาสให้มีการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาต่อสํานักงาน ไม่ว่าจะกระทําโดยการสมยอมกัน หรือโดย
การให้ ขอให้หรือรับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด หรือใช้
กําลังประทุษร้าย หรือข่มขู่ว่าจะใช้กําลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระทําการใด
โดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน หรือเพื่อให้
ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิทําสัญญากับสํานักงาน
หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบสํานักงาน โดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบ
ธุรกิจปกติ

บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
๑. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด
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) ในกรณีผู้รว่ มค้าเป็นบุคคลธรรมดา
- บุคคลสัญชาติไทย
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน…………….แผ่น
- บุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย
สําเนาหนังสือเดินทาง
จํานวน…………….แผ่น
(ข) ในกรณีผู้รว่ มค้าเป็นนิติบุคคล
- ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน ……………แผ่น
บัญชีรายชือ่ หุ้นส่วนผู้จัดการ และผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) จํานวน………….แผ่น
- บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน ……………แผ่น
หนังสือบริคณห์สนธิ จํานวน……………แผ่น
บัญชีรายชือ่ กรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) จํานวน………….แผ่น
บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จํานวน…………..แผ่น

-๒๔. อื่น ๆ (ถ้ามี)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมซองใบเสนอราคาในการสอบราคาจ้าง
ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ ………………………………….. ผู้เสนอราคา
(..…………..………….……)

บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๑. หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอํานาจให้
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน จํานวน. ………….แผ่น
๒. สําเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง (ถ้ามี) จํานวน …………แผ่น
๓. บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์
ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกําไรไว้ด้วย จํานวน …………แผ่น
๔. อื่น ๆ (ถ้ามี)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมซองใบเสนอราคาในการสอบราคาจ้าง
ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ……..……… ……………….. ผู้เสนอราคา
(…………….……………….……)

แบบหนังสือค้ําประกันสัญญา
เลขที่…………..

วันที.่ ....................................

ข้าพเจ้า………………….(ชื่อธนาคาร)……………สํานักงานตั้งอยู่เลขที่…………ถนน……………….…….
ตําบล/แขวง……….อําเภอ/เขต……….จังหวัด………โดย………………..…..…………………ผู้มีอํานาจลงนาม
ผูกพันธนาคาร
ขอทําหนังสือค้ําประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อ….(สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวน
ยาง)………ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า” ผู้ว่าจ้าง” ดังมีข้อความดังต่อไปนี้
๑. ตามที่……..(ชื่อผู้รับจ้าง)………………ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง”
ได้ทําสัญญา
จ้าง……………………….………………………………………..กับผู้ว่าจ้างตามสัญญาเลขที่……………………….ลง
วันที…่ ……………………………………..….ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง
เป็นจํานวนเงิน…….……………………บาท(………………………….)ซึ่งเท่ากับร้อยละ………..(……..……..)ของ
มูลค่าทั้งหมดของสัญญา
ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไข
ที่จะค้าํ ประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้เช่นเดียวกับลูกหนี้
ชั้นต้นในการชําระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้างจํานวนไม่เกิน……..…….บาท(………………………)
ในกรณีที่ผู้รบั จ้างก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ หรือต้องชําระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือผู้รับจ้าง
มิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใด ๆ ที่กําหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยข้าพเจ้าจะไม่อ้างสิทธิใด ๆ
เพื่อโต้แย้ง และผู้ว่าจ้างไม่จําเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รบั จ้างชําระหนี้นั้นก่อน
๒. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง หรือยินยอมให้ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดแผกไปจาก
เงื่อนไขใด ๆ ในสัญญา ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ยินยอมในกรณีนั้น ๆ ด้วย
๓. หนังสือค้ําประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันทําสัญญาจ้างดังกล่าวข้างต้น
จนถึงวันที่
ภาระหน้าทีท่ ั้งหลายของผู้รับจ้างจะได้ปฏิบัติให้สําเร็จลุล่วงไป
และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ํา
ประกันไม่ว่ากรณีใด ๆ ตราบเท่าที่ผู้รบั จ้างยังต้องรับผิดชอบต่อผู้ว่าจ้างตามสัญญาจ้างอยู่
ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสําคัญ
(ลงชื่อ)………………………………ผู้ค้ําประกัน
(……………………………..)
ตําแหน่ง ………………………………
(ลงชื่อ)………………………………พยาน
(……………………………..)
(ลงชื่อ)…………..……………………พยาน
(…………………………….)

สัญญาจ้างก่อสร้าง…………………………………………………………
สัญญาเลขที่ …………
สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ณ …………………………………………………………… ตั้งอยู่เลขที่…………….…
ตําบล/แขวง ……………………… อําเภอ/เขต……………………… จังหวัด ……………………… เมื่อวันที่ …..….
เดือน ………………….พ.ศ. …………. ระหว่าง กองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง โดย
…………….……….……………………………ตําแหน่ง …………………………………………………………………(ผู้ได้รับ
มอบอํานาจจากผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง)* ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า
“ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ …………………………………………………………..……….. ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติ
บุคคล ณ …………………………………..…………………………. มีสํานักงานใหญ่ อยู่เลขที่………...
ถนน………….…..……..ตําบล/แขวง……………….……..อําเภอ/เขต……………..…….……….
จังหวัด…..………………………โดย…………..…………….…………….……………..………..ผู้มีอํานาจลงนามผูกพัน
นิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ..…………….………ลง
วันที…่ ……………... (และหนังสือมอบอํานาจลงวันที่………..………)* แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญา
นี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาได้ตกลงกัน มีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง
ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทํางาน……………………..………………..……………...……ณ
.……………………………………………………………ตําบล/แขวง
………….…………
อําเภอ/เขต
………………………..จังหวัด…………………….………………..ตามข้อกําหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้ง
เอกสารแนบท้ายสัญญา
ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ
ชนิดดี เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้
ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
๒.๑ ผนวก ๑ ……………(แบบรูป)………………. จํานวน……….หน้า
๒.๒ ผนวก ๒ …..……(รายการละเอียด)………….
จํานวน……….หน้า
๒.๓ ผนวก ๓ …(ใบแจ้งปริมาณงานและราคา)….. จํานวน…….…หน้า
๒.๔ ผนวก ๔ ……..……(ใบเสนอราคา)….………
จํานวน……….หน้า
๒.๕ ผนวก ๕ ..(ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา).. จํานวน……….หน้า
๒.๖ ผนวก ๖ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคํานวณที่ใช้กับสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ จํานวน……….หน้า
๒.๗ ……………………….ฯลฯ………………….
จํานวน……….หน้า

-๒ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ขอ้ ความใน
สัญญานี้บังคับ
และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคํา
วินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง เอกสารแนบท้ายอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัตติ ามสัญญา
ในขณะทําสัญญานี้
ผู้รับจ้างได้นําหลักประกันเป็น…………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
เป็นจํานวน
เงิน……………………บาท (………………………………………………………...) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็น
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้
หลักประกันที่ผู้รับจ้างนํามามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รบั จ้างพ้นจาก
ข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว
ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง เป็นจํานวนเงิน …….…………..
…………………….บาท (……………………………………..…………………) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจํานวน
……………………….บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จา่ ยทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม
เป็นเกณฑ์และกําหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้
งวดที่ ๑ เป็นจํานวนเงิน ……………………..บาท (……………………………… ………………………….)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
.………………………..…………………………………………………………………
…………………………………………….…………………………………………………..…………..ให้แล้วเสร็จภายใน
……………………………………………………………………………………………………………………………………
งวดที่ ๒ เป็นจํานวนเงิน ……………………..บาท (……………………………… ………………………….)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
.………………………..……………………………………………………..…………
…………………………………………….…………………………..…………………………………..ให้แล้วเสร็จภายใน
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………ฯลฯ …………………………………………..
งวดสุดท้าย เป็นจํานวนเงิน ……………………..บาท (…………………………… ………………………….)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่ก่อสร้างให้
สะอาดเรียบร้อย ตามที่กาํ หนดไว้ในข้อ ๑๘.
ข้อ ๕. กําหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
ผู้รับจ้างต้องเริ่มทํางานที่รบั จ้างภายในวันที…่ …….เดือน…….….……พ.ศ.
………และ
จะต้องทํางานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที…่ ….…เดือน…….…………….พ.ศ. ………… ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลง
มือทํางานภายในกําหนดเวลา หรือไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จตามกําหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้
ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากําหนดเวลา
หรือผู้รับจ้างทําผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติ

-๓ตามคําสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอํานาจ
จากผู้ว่าจ้าง
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทํางานของผู้
รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย
การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับ
ผิดตามสัญญา
ข้อ ๖. ความรับผิดชอบในความชํารุดบกพร่องของงานจ้าง
เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างราย
ใหม่ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕. หากมีเหตุชํารุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้
ภายในกําหนด 2 ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชํารุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิด
จากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วสั ดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทําไว้ไม่เรียบร้อย หรือทําไม่
ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผูร้ ับจ้างจะต้องรีบทําการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดย
ผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนีท้ ั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทําการดังกล่าวภายในกําหนด
๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทําการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่
ผู้ว่าจ้างกําหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทําการนัน้ เองหรือจ้างผู้อื่นให้ทํางานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้
ออกค่าใช้จ่าย
ข้อ ๗. การจ้างช่วง
ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมด หรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่ง
โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานีจ้ ะได้ระบุไว้เป็น
อย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตาม
สัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือ
ของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ
ข้อ ๘. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชํานาญ และใน
ระหว่างทํางานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทํางานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าว
จะต้องเป็นผู้แทนได้รับมอบอํานาจจากผู้รับจ้าง คําสั่งหรือคําแนะนําต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับ
มอบอํานาจนั้นให้ถือว่าเป็นคําสั่งหรือคําแนะนําที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้อง
ทําเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัว หรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะ
ทํามิได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนได้รับมอบอํานาจนั้น
โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้
รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทําการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุ
สัญญาอันเนือ่ งมาจากเหตุนี้
ข้อ ๙. ความรับผิดของผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุปัทวเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงาน
ของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทําของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

-๔ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทําขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจาก
กรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดย
ค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบ
งานครั้งสุดท้าย
ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชํารุดบกพร่องหรือความเสียหาย
ดังกล่าวในข้อ ๖. เท่านั้น

ข้อ ๑๐. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง
ผู้รบั จ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตรา และตามกําหนดเวลาที่ผู้
รับจ้างได้ตกลงหรือทําสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว
ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรกผู้ว่า
จ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือ
ว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจํานวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว
ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสําหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทํางานโดยให้ครอบ
คลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างรวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่า
สินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุปัทวเหตุหรือภยันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้
รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทํางาน
ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทัง้
หลักฐานการชําระเบี้ยประกันให้แก่ผู้วา่ จ้าง เมื่อผู้วา่ จ้างเรียกร้อง
ข้อ ๑๑. การตรวจงานจ้าง
ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา เพื่อ
ควบคุมการทํางานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมหรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอํานาจ
เข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ที่กําลังก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอํานวยความ
สะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนัน้ ตามสมควร
การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง
ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาหาทําให้ผู้รับจ้างพ้นความ
รับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่
ข้อ ๑๒. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน
ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทําความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียด
โดยถี่ถ้วนแล้วหากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาด หรือคลาดเคลื่อนไปจาหลักการ
ทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้างหรือ
ผู้ควบคุมงาน หรือบริษทั ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์โดยจะคิดค่าใช้
จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้
ข้อ ๑๓. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้าง
แต่งตั้ง มีอํานาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอํานาจที่จะสั่งให้
แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม

-๕กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษามีอํานาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้
ความล่าช้าในกรณีเช่นนีผ้ ู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทําการออกไปมิได้
ข้อ ๑๔ งานพิเศษและการแก้ไขงาน
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทํางานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้
หรือรวมอยู่ใน
เอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้
ว่าจ้างยังมีสทิ ธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูป และข้อกําหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ดว้ ย
โดยไม่ทําให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด
อัตราค่าจ้าง หรือราคาที่กําหนดไว้ในสัญญานี้ให้กําหนดใช้สําหรับงาน พิเศษหรือ
งานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคําสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กําหนดไว้ถึงอัตรา
ค่าจ้าง หรือราคาใด ๆ ที่จะนํามาใช้สําหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะ
ได้ตกลงกันที่จะกําหนดอัตราหรือราคา รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม
ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกําหนดอัตราจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสม
และถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงาน ตามคําสั่งของผู้ว่าจ้างแต่อาจสงวนสิทธิที่จะดําเนินการตาม
ข้อ ๑๙. ต่อไปได้
ข้อ ๑๕. ค่าปรับ
หากผู้รบั จ้างไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กําหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยัง
มิได้บอกเลิกสัญญา
ผู้รับจ้างจะต้องชําระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจํานวนเงินวันละ …….…..บาท
(………………..……………) และจะต้องชําระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุม
งานอีกต่อหนึ่งเป็นจํานวนเงินวันละ……….…บาท นับถัดจากวันที่กําหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้
ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทํางานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอัน
เกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทํางานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจํานวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีก
ด้วย
ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติ
ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖. ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้
แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกําหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชําระค่าปรับแล้วผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่
จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย
ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่ผวู้ า่ จ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทํางานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทํางาน
นั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผูว้ ่าจ้างหรือผูท้ ี่รับจ้างทํางานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างสิ่งที่สร้างขึ้น
ชั่วคราวสําหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพือ่ การปฏิบัติงานตามสัญญา
ตามที่จะเห็นสมควร

-๖ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือ
บางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจํานวนเกิน
กว่าหลักประกันการปฏิบตั ิงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทํางาน
นั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงิน
ประกันผลงานหรือจํานวนเงินใด ๆ ทีจ่ ะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้
ข้อ ๑๗. การกําหนดค่าเสียหาย
ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจาก
จํานวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้างหรือบังคับจากหลักประกันการ
ปฏิบัติตามสัญญาก็ได้
หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีก
เท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด
ข้อ ๑๘. การทําบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย
ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงาน หรือสิ่ง
อํานวยความสะดวกในการทํางานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วง ให้อยู่ในความ
สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทํางานเสร็จสิ้น
แล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทํางานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง
ๆ (ถ้ามี) ซึ่งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การ
ได้ทันที
ข้อ ๑๙. กรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการ
๑๙.๑ ในกรณีทมี่ ีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นระหว่างคู่สัญญาเกี่ยวกับข้อกําหนดแห่งสัญญานี้
หรือเกี่ยวกับการปฏิบัติสัญญานี้ และคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ ให้เสนอข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาท
นั้นต่ออนุญาโตตุลาการเพื่อพิจารณาชีข้ าด
๑๙.๒ เว้นแต่คู่สญ
ั ญาทั้งสองฝ่ายจะเห็นพ้องกันให้อนุญาโตตุลาการคนเดียวเป็นผู้
ชี้ขาด การระงับข้อพิพาทให้กระทําโดยอนุญาโตตุลาการ ๒ คน โดยคูส่ ัญญาฝ่ายหนึ่งจะทําหนังสือ
แสดงเจตนาจะให้มีอนุญาโตตุลาการระงับข้อพิพาท และระบุชื่ออนุญาโตตุลาการคนทีต่ นแต่งตั้งส่งไป
ยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง จากนั้นภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งดังกล่าว คู่สัญญา
ฝ่ายที่ได้รับแจ้งจะต้องแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนทีส่ อง ถ้าอนุญาโตตุลาการทั้งสองคนร่วมกันดังกล่าว
ไม่สามารถประนีประนอมระงับข้อพิพาทนั้นได้ให้อนุญาโตตุลาการทั้งสองคนร่วมกันแต่งตั้งอนุญาโตตุ
ลาการผู้ชี้ขาดภายในกําหนดเวลา ๓๐ วัน นับจากวันที่ไม่สามารถตกลงกัน ผู้ชี้ขาดดังกล่าวจะพิจารณา
ระงับข้อพิพาทต่อไปกระบวนพิจารณาของอนุญาโตตุลาการให้ถือตามข้อบังคับอนุญาโตตุลาการของ
สถาบันอนุญาโตตุลาการกระทรวงยุติธรรมโดยอนุโลม
หรือตามข้อบังคับอื่นที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
เห็นชอบ และให้กระทําในกรุงเทพมหานคร โดยใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการดําเนิน
กระบวนการพิจารณา

-๗๑๙.๓ ในกรณีที่คสู่ ัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนหรือใน
กรณีที่อนุญาโตตุลาการทั้งสองคนไม่สามารถตกลงกันแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดได้ คู่สัญญาแต่ละ
ฝ่ายต่างมีสิทธิร้องขอต่อศาลแพ่งเพื่อแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ หรืออนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดได้แล้วแต่
กรณี
๑๙.๔ คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ หรือของอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดแล้วแต่กรณี
ให้ถือเป็นเด็ดขาดและถึงที่สุดผูกพันคู่สัญญา
๑๙.๕ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนและ
ออกค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการดําเนินกระบวนพิจารณาฝ่ายละครึง่ ในกรณีทมี่ ีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลา
การคนเดียวหรือมีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาด ให้อนุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาด
เป็นผู้กําหนดภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการคนเดียว หรือภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลา
การผู้ชี้ขาดคนเดียว แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๐. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา
ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของ
ฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ทําให้ผู้รับจ้างไม่สามารถ
ทํางานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกําหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือ
พฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทํางานออกไปภายใน
๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง
ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง
ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ
เรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทํางานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจาก
ความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น
การขยายกําหนดเวลาทํางานตามวรรคหนึ่ง
อยูใ่ นดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะ
พิจารณาตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๒๑. การใช้เรือไทย
ในการปฏิบัตติ ามสัญญานี้
หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนําของเข้ามาจาก
ต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนําเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผูร้ ับจ้างจะเป็น
ผู้ที่นําของเข้ามาเองหรือนําเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทาง
เรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด
ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย
หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือสั่งซื้อ
สิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบ เอฟโอบี, ซีเอฟอาร์, ซีไอเอฟ หรือแบบอื่นใด

-๘ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผวู้ ่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคแรก ผู้รับจ้าง
จะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสําเนาใบตราส่งสําหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมา
โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย
ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย หรือเรือที่มี
สิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรม
การส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชําระค่าธรรมเนียม
พิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่าง
ใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในสองวรรคข้างต้นให้แก่
ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อน โดยยังไม่รับชําระเงินค่าจ้างผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงาน
ดังกล่าวไว้กอ่ นและชําระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้
ข้อ ๒๒. มาตรฐานฝีมือช่าง
ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสําคัญว่า
ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือช่างจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส.และ ปวท. หรือ
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่
ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจํานวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้
๒๒.๑ …………………………………………………………………
๒๒.๒ …………………………………………………………………
………………….………. ฯลฯ ..……………………….…..
ผู้รับจ้างจะต้องจัดทําบัญชีแสดงจํานวนช่างทั้งหมด โดยจําแนกตามแต่ละสาขาช่างและ
ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒบิ ัตรดังกล่าวใน
วรรคแรก นํามาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่ม
ลงมือทํางาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทํางาน
ตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง
สัญญานี้ทําขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสําคัญต่อหน้า
พยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ
(ลงชื่อ)
ผู้ว่าจ้าง
(………………….…………………..)
(ลงชื่อ)
ผู้รับจ้าง
(……………….……………………..)
(ลงชื่อ)
พยาน
(………………….…………………..)
(ลงชื่อ)
พยาน
(…………………….………………..)

(ผนวก 6)
เงื่อนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีการคํานวณ
ที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาได
ก. เงื่อนไขและหลักเกณฑ
1. สัญญาแบบปรับราคาไดนี้ใหใชกับงานกอสรางทุกประเภท รวมถึงงานปรับ
ปรุงและซอมแซมซึ่งเบิกจายคางานในลักษณะหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง หมวดเงิน
อุดหนุน และหมวดรายจายอื่นที่เบิกจายในลักษณะคาที่ดินและสิ่งกอสราง ที่อยูในเงื่อนไขและ
หลักเกณฑตามที่ไดกําหนดนี้
2. สัญญาแบบปรับราคาไดนี้ใหใชทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดคางานจากคางาน
เดิมตามสัญญา เมื่อดัชนีราคาซึ่งจัดทําขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย มีการเปลีย่ นแปลงสูงขึ้นหรือลดลง
จากเดิมขณะเมื่อวันเปดซองสอบราคาหรือประกวดราคา สําหรับกรณีที่จัดจางโดยวิธีอื่น ใหใชวัน
เปดซองราคาแทน
3. การนําสัญญาแบบปรับราคาไดไปใชนั้น ผูวาจางตองแจงและประกาศใหผู
รับจางทราบ เชน ในประกาศสอบราคาหรือประกวดราคาฯ และตองระบุในสัญญาจางดวยวางาน
จางเหมานั้น ๆ จะใชสัญญาแบบปรับราคาได พรอมทั้งกําหนดประเภทของงานกอสราง สูตรและ
วิธีการคํานวณที่ใหมีการปรับเพิ่มหรือลดคางานไวใหชัดเจน
ในกรณีที่มีงานกอสรางหลายประเภทในงานจางคราวเดียวกัน จะตองแยก ประเภท
งานกอสรางแตละประเภทใหชัดเจนตามลักษณะของงานกอสรางนั้น ๆ และใหสอดคลองกับสูตรที่
กําหนดไว
4. การขอเงินเพิ่มคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาไดนี้ เปนหนาที่
ของผูรับจางที่จะตองเรียกรองภายในกําหนด 90 วัน นับตั้งแตวันที่ผูรับจางไดสงมอบงานงวด
สุดทาย หากพนกําหนดนีไ้ ปแลว ผูรับจางไมมีสิทธิที่จะเรียกรองเงินเพิ่มคางานกอสรางจากผูวาจาง
ไดอีกตอไป และในกรณีที่ผูวาจางจะตองเรียกเงินคืนจากผูรับจาง ใหผูวาจางที่เปนคูสญ
ั ญารีบเรียก
เงินคืนจากผูร ับจางโดยเร็ว หรือใหหักคางานของงวดตอไป หรือใหหักเงินจากหลักประกันสัญญา
แลวแตกรณี

-25. การพิจารณาคํานวณเงินเพิ่มหรือลด และการจายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืน
จากผูรับจางตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได ตองไดรับการตรวจสอบและเห็นชอบจาก
สํานักงบประมาณและใหถือการพิจารณาวินิจฉัยของสํานักงบประมาณเปนที่สนิ้ สุด
ข. สูตรที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาได
ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาคางานจางเหมากอสรางใหคํานวณตามสูตรดังนี้
สูตร
P = (Po) x (K)
กําหนดให
P = ราคาคางานตอหนวยหรือราคาคางานเปนงวดที่จะตองจายใหผูรับจาง
Po = ราคาคางานตอหนวยที่รับจางประมูลได หรือราคาคางานเปนงวดซึ่ง
ระบุไวในสัญญาแลวแตกรณี
K = ESCALATION FACTOR ที่หักดวย 4% เมื่อตองเพิ่มคางานหรือบวก
เพิ่ม 4% เมื่อตองเรียกคางานคืน
ESCALATION FACTOR (K)
ใหใชตามสูตรที่ทางราชการกําหนดตามแตละประเภทและลักษณะงาน

สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง
ใบเสนอราคา
เรียน...........................................................................................................................................................................
1.ข้าพเจ้า........................................................................................................อยู่เลขที.่ ...............................
ถนน........................................................ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต....................................
จังหวัด......................................โทรศัพท์.....................................โดย.........................................................................
ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารสอบราคาจ้างเลขที.่ .....................และเอกสารเพิ่มเติมเลขที่
..............(ถ้ามี) โดยตลอดและยอมรับข้อกําหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่กําหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ
2.ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทํางาน......................................................................................................................
ตามข้อกําหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารสอบราคา ตามราคาดังที่ระบุไว้ใบเสนอราคานี้เป็นเงิน
ทั้งสิ้น……………………………..บาท (…………………………………………………………………….)
ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจํานวน................................บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
3. คําเสนอราคานี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา............วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา และสํานักงานกองทุน
สงเคราะห์การทําสวนยางอาจรับคําเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ ก่อนที่จะครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือ
ระยะเวลาที่ได้ยืดไปตามเหตุผลอันสมควร ที่สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางร้องขอ
4. กําหนดระยะเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทํางานตามสัญญาทันที หรือทันทีที่ได้รับแจ้งจาก
สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางว่าให้เริ่มทํางานตามสัญญา หรือวันที่กําหนดไว้เป็นเงื่อนไขในสัญญาจ้าง
และจะส่งมอบงานตามเอกสารสอบราคาโดยถูกต้องครบถ้วนภายใน..................วัน นับถัดจากวันเริ่มทํางานตาม
สัญญา
5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะการสอบราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ
5.1 ทําสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารสอบราคากับสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทํา
สวนยางภายใน........................วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทําสัญญา
5.2 มอบหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6. ของเอกสารสอบราคาให้แก่
สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจํานวนร้อยละ................ของ
ราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ใบเสนอราคานี้เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้อง และครบถ้วน
หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่อาจมีแก่
สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง และสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางมีสิทธิจะให้ผู้เสนอ
ราคารายอื่นเป็นผู้สอบราคาได้ หรือสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางเรียกสอบราคาจ้างใหม่ก็ได้
6. ข้าพเจ้ายอมรับว่าสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางไม่มีความผูกพันทีจ่ ะรับคําเสนอนี้หรือใบ
เสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ตอ้ งรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้า ได้เข้าเสนอราคา
7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลข และตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้ โดยละเอียด
ตลอดแล้ว และเข้าใจดีว่าสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือ
ตกหล่น

-๒8. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่
ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาใน
คราวเดียวกัน
เสนอมา ณ วันที่............เดือน...............................................พ.ศ..........................
ลงชื่อ........................................................
(.......................................................)
ตําแหน่ง...........................................
ประทับตรา(ถ้ามี)

