ประกาศองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตบ้านโป่ง
ครั้งที่ 5/2560
เรื่อง ประกาศประมูลจาหน่ายไม้ยูคาลิปตัส ที่จะทาออกจากสวนป่าด่านช้าง
**************************************
ด้วยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตบ้านโป่ง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้ประมูลประมูลจาหน่าย
ไม้ยูคาลิปตัส สวนป่าด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี แปลงปี 2525/49 เนื้อที่ 477 ไร่ น้าหนักประมาณ 3,600 ตัน
โดยผู้ประมูลได้เป็นผู้ดำเนินกำรทำไม้และเสียค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ เองทุกขั้นตอน และให้อยู่ในควำม
ควบคุมดูแลกำรทำไม้ของเจ้ำหน้ำที่ งำนสวนป่ำองค์พระ องค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้เขตบ้ำนโป่ง
ผู้สนใจประสงค์จะเข้ายื่นซองประมูลตามประกาศนี้ จะต้องยอมรับและปฏิบัติตามรายละเอียดและ
เงื่อนไข ที่แนบท้ายประกาศนี้ทุกประการ โดยกาหนดจานวนเงินประกันซองไว้ เป็นเงิน 700,000.00 บาท (เจ็ดแสน
บาทถ้วน)
โดยกำหนดให้ ยื่น ซองประมูล ในวั น ที่ 5 เมษำยน 2560 ระหว่ำ งเวลำ 10.00-11.00 น. ณ
องค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้เขตบ้ำนโป่ง เลขที่ 53/2 หมู่ 4 ถนนแสงชูโต ตำบลปำกแรต อำเภอบ้ำนโป่ง จังหวัด
รำชบุรี โดยจะเปิดซองประมูลในวันและสถานที่เดียวกัน หลังจากสิ้นสุดเวลาการรับซองประมูลที่ผ่านพ้นไปแล้ว
ผู้สนใจขอทราบรายละเอียด เงื่อนไข และใบเสนอราคาประมูล ติดต่อขอรับได้ที่
1. สานักงานสวนป่าองค์พระ ตาบลด่านช้าง อาเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035-446240
2. องค์ ก ารอุ ต สาหกรรมป่ าไม้ เขตบ้ า นโป่ ง เลขที่ 53/2 หมู่ 4 ถนนแสงชู โ ต ต าบลปากแรต
อาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โทร. 032 – 211369,201565
3. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง เลขที่ 76 อาคารถนนราชดาเนินนอก แขวงวัดโสมนัส ฯ
เขตป้อมปราบ ฯ กรุงเทพมหานคร โทร. 02 – 2823243 ต่อ 235
4. หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.fio.co.th /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2560

(นายโกวิท ปะเถตัง)
หัวหน้างาน (ระดับ 6) งานแผนงานและประเมินผล
รักษาการแทนผู้จัดการ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตบ้านโป่ง

รายละเอียด และเงื่อนไขแนบท้ายประกาศ
ประกาศองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตบ้านโป่ง
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ครั้งที่ 5/2560 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560
เรื่อง ประกาศประมูลจาหน่ายไม้ยูคาลิปตัส ที่จะทาออกจากสวนป่าด่านช้าง
......................................................................
ผู้สนใจประสงค์จะเข้ายื่นซองประมูลซื้อจะต้องปฏิบัติตามรายละเอียดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้.ข้อ 1. ผู้มีสิทธิเข้าประมูลตามประกาศข้างต้นนี้ จะเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลก็ได้ แต่ต้องไม่
เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มครอง ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เข้าประมูลจะได้ มีคาสั่ง
ให้สละเอกสิทธิ์ และความคุ้มครองเช่นว่านั้น
ข้อ 2. ผู้เข้าประมูลจะต้องไม่เป็นผู้ที่เคยถูก องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ห้ามติดต่อค้าขายด้วย
ข้อ 3. การเสนอราคา
3.1 จะต้องใช้แบบใบเสนอราคาขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เท่านั้น
3.2 จะต้ องเสนอราคาขอซื้อ ไม้ ยู คาลิ ป ตั ส แต่ล ะแปลงปี ในรำคำรวมภำษี มูล ค่ ำ เพิ่ ม
ตัน ละ.........…… บำท ราคาที่ยื่นเสนอขอซื้อนั้น จะต้องเป็นราคาที่เด็ดขาดไม่มีเงื่อนไขใด ๆ นอกเหนือจากเงื่อนไข
ตามประกาศนี้ ทั้งนี้ โดยผู้ยื่นประมูลซื้อจะต้องไปตรวจสอบไม้ที่ยื่นประมูลก่อน และมีความพอใจในลักษณะ ขนาด
คุณภาพ และปริมาตรของไม้ดังกล่าว ตลอดจนพอใจในสภาพพื้นที่ ที่จะทาไม้ออก และเส้นทางขนส่งไม้ ในแปลงที่ยื่น
ประมูลแล้ว
3.3 จะต้ องกรอกรายละเอี ยดในใบเสนอราคาให้ ชัด เจนด้ว ยอัก ษรพิ ม พ์ ดี ด หรือเขีย น
ด้วยหมึก เป็นภาษาไทยที่อ่านง่ายที่สุด พร้อมทั้งชื่อ ที่อยู่ และลงลายมือชื่อไว้ด้วย หากมีข้อความตอนใดไม่ใช้ก็ให้
ยกเลิกโดยวิธีขีดฆ่าด้วยความประณีต และผู้เข้าประมูลจะต้องลงชื่อกากับไว้ทุกแห่งด้วย
3.4 ให้ลงจานวนเงินราคาไม้ในใบเสนอราคาเป็นตัวเลข และมีตัวหนังสือกากับ หากตัวเลข
และตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือจานวนเงินที่เป็นตัวหนังสือเป็นสาคัญ
3.5 กรณีผู้เข้าประมูลเป็นบุคคลธรรมดา และได้ลงชื่อฐานะผู้เสนอราคาเอง จะต้องแนบ
เอกสารหลักฐาน ได้แก่ สาเนาทะเบียนบ้าน หรือสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ยื่นประมูลประกอบ หากตัวแทน
ของผู้เข้าประมูลเป็นผู้ลงชื่อในฐานะผู้เสนอราคาแทน จะต้องแนบเอกสารหลักฐาน ได้แก่ หนังสือมอบอานาจ พร้อม
สาเนาภาพถ่ายบัตรประจาตัวประชาชน ของผู้มอบอานาจและของตัวแทน สาเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอานาจ
ซึ่งเจ้าพนักงานรับรองแล้วมาประกอบการพิจารณา และจะต้องแสดงข้อความให้ปรากฏในใบเสนอราคาว่า ลงชื่อเป็น
ตัวแทนผู้รับมอบอานาจของผู้ประมูลด้วย
3.6 กรณีผู้เข้าประมูลเป็นนิติบุคคล ให้ตัวแทนผู้มีอานาจลงชื่อผูกพันนิติบุคคลนั้น ลงชื่อ
ในฐานะผู้เสนอราคาแทน และจะต้องแนบเอกสารหลักฐาน ได้แก่ ภาพถ่ายหนังสือรับรองของสานักงานทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัท รับรองสาเนาถูกต้อง หรือหนังสือมอบอานาจนิติบุคคลนั้น มาให้ประกอบการพิจารณา
3.7 ผู้เสนอราคาจะต้องระบุชื่อ ชื่อสกุล ตาแหน่งหน้าที่ในนิติบุคคลนั้น ๆ ให้ชัดเจน
- 4. การยื่นซองประมูล -

- 2 ข้อ 4. การยื่นซองประมูล
4.1 ให้ ส อดใบเสนอราคาที่ กรอกรายการครบถ้ วนแล้ วในซอง และปิ ดผนึ กให้ เรี ยบร้ อ ย
พร้อมทั้งลงชื่อกากับรอยปิดผนึกซองไว้ด้วย
4.2 ให้จ่าหน้าซองด้วยข้อความ " เรียน คณะกรรมการเปิดซองประมูลขายไม้ยูคาลิปตัส
ตามประกาศครั้งที่ 5/2560 ลงวัน ที่ 22 มีนาคม 2560" แล้วมีชื่อนิติบุคคล หรือบุคคล ผู้เข้าประมูล และลงชื่อ
ผู้เสนอราคาไว้ด้วย
4.3 ให้แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ไปพร้อมกับการยื่นซองประมูล
4.4 ผู้เข้าประมูลจะมายื่นซองเอง หรือให้ตัวแทนมายื่นแทนก็ได้
ข้อ 5. การวางหลักประกันซองประมูล
5.1 ผู้เข้ำยื่นประมูลจะต้องวำงเงินประกัน ซอง เป็นเงินสดหรือตั๋วแลกเงินของธนำคำร
(ดร๊ ำฟท์) กรุงไทย จ ำกัด สั่งจ่ ำยสำขำบ้ำ นโป่ง ในนำมองค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้ เขตบ้ำนโป่ง โดยลงวัน ที่
ในวันกำหนดยื่นซองประมูล หรือก่อนหน้ำวันยื่นซองประมูลไม่เกิน 7 วัน ของไม้ยูคำลิปตัส แต่ละแปลงปี ตำมที่ได้
กำหนดไว้ในประกำศข้ำงต้น
5.2 ให้ ยื่ น ซองประมู ล พร้อ มด้ ว ยเงิน ประกั น ซองต่ อ คณะกรรมการรับ ซอง ณ สถานที่
ตามประกาศข้ างต้น เมื่ อคณะกรรมการได้ต รวจสอบความถูก ต้องแล้ ว จะออกใบรับ ซองนั้ น ให้ ผู้ ยื่ นซองไว้เป็ น
หลักฐาน
5.3 เมื่ อ คณะกรรมการรั บ ซองได้ อ อกใบรั บ ซองให้ ผู้ ยื่ น ซองแล้ ว ผู้ ยื่ น ซองจะร้ อ งขอ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขใบเสนอราคาหรือข้อความอื่นใดอีกมิได้เป็นอันขาด
5.4 ผู้เข้ายื่นประมูลมีสิทธิยื่นซองประมูลได้เพียง 1 ซอง เท่านั้น
5.5 เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นซองตามประกาศแล้ว คณะกรรมการจะยุติการรับซองทันที
ผู้เข้าประมูลจะร้องขอขยายเวลาอีกมิได้ ไม่ว่าเหตุผลใด ๆ ทั้งสิ้น
ข้อ 6. การคืนเงินประกันซองประมูล
ผู้ ที่ ป ระมู ล ไม่ ได้ จ ะได้ รั บ เงิ น ประกั น ซองคื น หลั ง จากคณะกรรมการเปิ ด ซองประมู ล
ได้ประกาศผลของการประมูลนั้นเสร็จสิ้นแล้ว
ข้อ 7. ผลการประมูล
คณะกรรมการเปิดซองประมูลจะอ่านผลการประกาศประมูลขายไม้ให้ผู้เข้าประมูลทราบใน
วันเปิดซองประมูล สาหรับผลการประมูล จะติดประกาศให้ทราบ ณ. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตบ้านโป่งเท่านั้น
เป็นหน้าที่ของผู้ที่เข้ายื่นซองประมูล จะต้องมาตรวจดูผลการประมูลเอาเอง
ข้อ 8. ผู้ประมูลได้ กำรชำระเงิน และกำรทำสัญญำซื้อขำย
เงินประกันซองตำมข้อ 5.1 ทั้งหมด ผู้ขำยจะโอนเป็นเงินค่ำซื้อ และผู้ซื้อจะต้องชำระ
เงิน ค่ำไม้ยูค ำลิปตัส ให้ค รบ 50 % ของเงิน ค่ำซื้อทั้งหมด ให้กับองค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้ พร้อมทำสัญ ญำ
ซื้อขำย ณ. องค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้เขตบ้ำนโป่ง ให้เสร็จสิ้นภำยในกำหนด 7 วัน นับถัดจำกวันเปิดซองประมูล
มิฉะนั้น องค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้ จะริบเงินประกันซอง ตำมข้อ 5.1 ข้ำงต้น สำหรับเงินค่ำซื้อไม้ส่วนที่เหลือ
ให้ดำเนินกำรตำมเงื่อนไขสัญญำซื้อขำย ข้อ 4. รายละเอียดตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายประกาศ
- ข้อ 9 คณะกรรมการเปิดซองประมูล -

- 3 ข้อ 9. คณะกรรมการเปิดซองประมูล จะเป็นผู้พิจารณาในเบื้องต้น ผู้ประมูลรายใดที่ยื่นเสนอ
ราคาสู งสุด และเป็ น ที่พอใจ จะเป็ นผู้ ประมูลได้ แล้วจะเสนอผู้ มีอานาจพิจารณาอนุมัติอี กชั้นหนึ่ง เมื่อผู้ มีอานาจ
ได้พิจารณาและได้สั่งอนุมัติแล้ว จึงจะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ประมูลได้
9.1 ถ้าผู้เข้าประมูลหลายรายเสนอราคาสูงสุดเท่ากัน คณะกรรมการจะให้ผู้ประมูลราคา
สูงสุด ซึ่งเป็นราคาเท่ากันมาพิจารณาทบทวนการเสนอราคาใหม่อีกครั้งหนึ่ง หรือใช้วิธีจับฉลาก
9.2 ถ้ามีผู้เข้าประมูลเสนอราคาซื้อสูงกว่ารายอื่น แต่ราคายัง ต่ากว่าราคาขั้นต่าที่กาหนด
ผู้ขายมีสิทธิเรียกผู้เสนอราคาสูงสุดมาต่อรองราคาเพิ่มขึ้นหรือไม่ก็ได้
ข้ อ 10. องค์ ก ารอุ ต สาหกรรมป่ า ไม้ เขตบ้ า นโป่ ง ซึ่ งเป็ น ผู้ ป ระกาศประมู ล ขายไม้ ยู ค าลิ ป ตั ส
ตามประกาศข้างต้น ทรงไว้ซึ่งสิ ทธิที่จะงดขายไม้ยูคาลิ ปตัส เสียก็ได้ หรือไม่จาเป็นต้องขายไม้ดังกล่ าวให้ แก่ผู้เข้า
ประมูลที่ได้เสนอราคาสูงสุดเสมอไป หรือจะยกเลิกการประมูล แล้วทาการประมูลใหม่ก็ได้ ถ้าเห็นเป็นการสมควร
ผู้ใดจะมีข้อโต้แย้ง หรือเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มิได้
ข้อ 11. ถ้าปรากฏว่า ไม้ที่ซื้อขายกันนี้เกิดเสียหายหรือสูญหายไปทั้งหมด หรือบางส่วน ไม่ว่าจะ
ด้วยเหตุประการใด หรือทางกรมป่าไม้ได้สั่งการประการใด เป็นเหตุให้องค์การฯ ไม่สามารถส่งมอบไม้ ทั้ง หมดหรือ
บางส่วนให้แก่ผู้ประมูลได้ ผู้ประมูลได้ไม่มีสิทธิ์โต้แย้ง และเรียกร้องเอาค่าเสียหายใด ๆ จากองค์การอุตสาหกรรม
ป่าไม้ ทั้งยังจะต้องยอมรับซื้อไม้จานวนที่เหลือ ตามสภาพและจานวนเท่าที่มีอยู่ในราคาที่ประมูลได้ด้วย
ข้อ 12. สถานที่ ส่ งมอบไม้ คื อ ณ ที่ ไม้ อ ยู่ ในการเคลื่ อ นย้ ายไม้ และการออกใบเบิ ก ทางน าไม้
เคลื่อนที่ ผู้ประมูลได้จะต้องเป็นผู้ดาเนินการเองโดยตลอด และออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น องค์การฯ จะอานวยความ
สะดวกให้ตามสมควรเท่าที่จาเป็นเท่านั้น
ข้อ 13. ถ้ามีปั ญ หาใด ๆ ในการประมูล ซื้อขายไม้ครั้งนี้เกิดขึ้น ให้ ถือคาชี้ขาดของผู้ อานวยการ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นที่สุด ผู้ใดจะอุทธรณ์หรือโต้แย้งใด ๆ มิได้

(นายโกวิท ปะเถตัง)
หัวหน้างาน (ระดับ 6) งานแผนงานและประเมินผล
รักษาการแทนผู้จัดการ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตบ้านโป่ง

ใบเสนอรำคำ
เขียนที่.............................................................
วันที่...........เดือน..........................................พ.ศ......................
เรื่อง

เสนอราคาประมูลซื้อไม้ยูคาลิปตัส สวนป่าด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

เรียน ประธานคณะกรรมการเปิดซองเสนอราคา
ข้าพเจ้า........................................................................................โดย (ชื่อกรรมการผู้จัดการ, หุ้นส่วน
ผู้จัดการ,ตัวแทนรับมอบอานาจ) …………………………...........................……..…………………………………………………………..
สานักงาน/ภูมิลาเนาอยู่บ้านเลขที่...........หมู่ที่..........ถนน......................................ตาบล/แขวง....................................
อาเภอ/เขต....................................จังหวัด.................................................โทรศัพท์.......................................................
มีความประสงค์จะประมูลซื้อไม้ยูคาลิปตัส สวนป่าด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ตามประกาศองค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้เขตบ้านโป่ง ครั้งที่ 5/2560 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560
สวนป่ำ

แปลงปี

ด่านช้าง 2525/49
รวม

-

เนื้อที่

น้ำหนัก

(ไร่)

(ตัน)

477

3,600.00

477

3,600.00

เสนอรำคำ บำท / ตัน (รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม)
จำนวนเงิน
(บำท)

ตัวอักษร

-

-

ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจในรายละเอียดตามประกาศ รวมทั้งรายละเอียด ข้อกาหนด และเงื่อนไขแนบท้าย
ประกาศดังกล่าวโดยตลอดแล้ว ไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น และในวันยื่นซองประมูลนี้ได้นาเงินสด หรือตั๋วแลกเงินของ
ธนาคาร (ดร๊าฟท์) กรุงไทย จากัด สั่งจ่ายสาขาบ้านโป่ง เลขที่.....................................ลงวันที่......................................
มาวางเป็นประกันซอง สาหรับไม้ที่ประมูล แปลงปี........................................................................รวม................แปลง
รวมเป็นเงิน.............................................บาท (......................................................................................)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
.....................................................
(……………………………..……………..)
ผู้ประมูล

