เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
เลขที่ 34/๒๕๕๘
ประกวดราคาจางทําปาย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
ตามประกาศ จังหวัดสระบุรี
ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
จังหวัดสระบุรี ซึง่ ตอไปนีเ้ รียกวา "จังหวัด" มีความประสงคจะ ประกวด ราคาจางทําปาย
จํานวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
1. ปายปริ้นสติกเกอรติดฟวเจอรบอรด ศูนยชวยเกษตรกรประจําตําบล (ศชก.)
จํานวน 109 ปาย
ขนาด 80 เซนติเมตร x 240 เซนติเมตร
2. ปายไวนิล ขนาด 80 เซนติเมตร x 240 เซนติเมตร
จํานวน 109 ปาย
โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา
๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ แบบสัญญาจาง
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผูเสนอราคาที่มผี ลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๑.๗ ตัวอยางปายทั้งสองรายการๆ ละ ๑๐๙ ปาย
ปาย ศชก. ๑.pdf
๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๒.๑ ผูเสนอราคาตองเปนผูม ีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจาง
๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท ี่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทงิ้ งานของทาง ราชการและได
แจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูท ี่ไดรบั ผลของการสัง่ ใหนิตบิ ุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทงิ้ งานตามระเบียบของทาง
ราชการ
๒.๓ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูม ีผลประโยชนรวมกันกับผูเ สนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูก ระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕
๒.๔ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรบั เอกสิทธิห์ รือความคุมกัน ซึง่ อาจปฏิเสธไมยอมขึ้น
ศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวา นั้น
๒.๕ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท ี่ถูกประเมินสิทธิผเู สนอราคาในสถานะที่หามเขา เสนอราคา
และหามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด
/๒.๖
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๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลทีจ่ ะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดง บัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลทีจ่ ะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึง่ ไดดําเนินการ จัดซื้อ
จัดจาง ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส
ของกรมบัญชีกลาง ทีเ่ ว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๒.๘ คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา
ไมเกินสามหมื่นบาทคูส ัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
๓. หลักฐานการยื่นขอเสนอ
ผู เสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผเู สนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หาง หุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจ ัดการ ผูมีอาํ นาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัท จํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยนื่ สําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมอี ํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือ
หุน รายใหญพรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ใน กรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ใน กรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา
สัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูร วมคา และในกรณีที่ผเู ขารวมคาฝายใดเปนบุคคล
ธรรมดา ที่มิใชสญ
ั ชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูร วมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสาร ตามที่ระบุ
ไวใน (๑)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) หนังสือ มอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีทผี่ ูเสนอราคามอบ
อํานาจ ใหบุคคลอื่นลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส หรือหลักฐานแสดงตัวตนของ ผูเสนอราคาในการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส แทน
(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕
(๓) บัญชีรายการจาง ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุอุปกรณ คาแรงงาน ภาษีประเภท
ตางๆ รวมทัง้ กําไรไวดวย
(๔) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ ๑.๖ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย อิเล็กทรอนิกส
ตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาจางนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความ
/ใหถูกตอง...

-3ใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสหรือหลักฐานแสดงตัวตนของผูเ สนอราคา โดยไมตองแนบใบเสนอราคาใน
รูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม
และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขทีร่ ะบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมคา
ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงไวแลว
ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๖๐ วัน นับแตวันเสนอราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการจางแลวเสร็จไมเกิน ๒๐ วัน นับถัดจากวันลง
นามในสัญญาจาง
๔.๔ กอนเสนอราคา ผูเ สนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ
ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่ จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไข
ในเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส
๔.๕ ผูเสนอราคาจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอใดๆ โดยเด็ดขาด
คณะ กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู
เสนอราคาแตละรายวา เปนผูเ สนอราคาทีม่ ีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นตามขอ ๑.๕ (๑) ณ
วันประกาศประกวดราคาหรือไม
หาก ปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสกอนหรือในขณะ
ที่มีการพิจารณาขอเสนอวา มีผูเสนอราคารายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ตามขอ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเ สนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และจังหวัดจะ พิจารณาลงโทษผูเ สนอราคา
ดังกลาวเปนผูท ิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชน ตอการ
พิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูร ิเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว
ผู เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคา เพราะเหตุเปนผูเสนอราคา ที่มีผลประโยชน
รวมกันกับผูเ สนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส หรือเปน ผูเ สนอราคาทีก่ ระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสัง่ ดังกลาวตอปลัดกระทรวงภายใน
๓ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากสวนราชการ การวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงใหถือเปนทีส่ ุด
ใน กรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณและเห็นวาการ ยกเลิกการพิจารณา
ผลการเสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทาง ราชการอยางยิ่ง ใหปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการพิจารณา
ผลการเสนอราคาดังกลาวได
๔.๖ ผูเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขทีร่ ะบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(๒) ราคา ที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี)
รวมคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
(๓) ผูเสนอราคาจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ทีก่ ําหนด
/(๔)
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(๔) หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา
(๕) ผู เสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ดวยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th
๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผู เสนอราคาตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จํานวน บาท (-)
๕.๑ หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน
ดังระบุในขอ ๑.๔ (๑)
๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกกรม โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นการเสนอราคาทางระบบ
การจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย อิเล็กทรอนิกส หรือกอนหนานัน้ ไมเกิน ๓ วันทําการของทางธนาคาร
๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
กรณี ที่ผูเสนอราคานําเช็คที่ธนาคารสัง่ จายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเปนหลักประกัน
การเสนอราคา ผูเสนอราคาจะตองสงตนฉบับเอกสารดังกลาวมาใหสวนราชการตรวจสอบความถูกตอง
ในวันที่ .........-.......... ตั้งแตเวลา .......-..... น. ถึง ..............-.......... น.
หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ จังหวัดจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน
๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบือ้ งตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไว ๓ ลําดับแรก
จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูเ สนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ จังหวัดจะ
พิจารณาตัดสินโดยใช หลักเกณฑ ราคาต่ําสุด และจะพิจารณาจาก ราคาตอรายการ
๖.๒ หาก ผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ขอเสนอไมถูก ตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูก ตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเ ล็ก ทรอนิกสจะไมรับ พิจ ารณาราคาของผู เสนอราคารายนั้น เวนแตเปน
ขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใน
สวนที่มิใช สาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ จังหวัดเทานั้น
๖.๓ จัง หวั ดสงวนสิท ธิไมพิจ ารณาขอเสนอของผู เ สนอราคาโดยไมมีก ารผอนผั น
ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ไม ป รากฏชื่ อ ผู เ สนอราคารายนั้ น ในบัญ ชี ผู รั บ เอกสารประกวดราคา
อิเล็ก ทรอนิกสทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิก ส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสทางระบบการจัดซื้อ จัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสของจังหวัด
(๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิก สของผูเสนอราคา
อยางหนึ่งอยางใด หรือทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารเอกสาร
ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคา
รายอื่น
/6.4
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๖.๔ ในการตั ด สิ น การประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ห รื อ ในการทํ า สั ญ ญา
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือจังหวัด มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง
สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได จังหวัดมีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา
หรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
๖.๕ จังหวัดทรง ไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจาง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของจังหวัดเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรอง
คาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้งจังหวัดจะ พิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูเสนอราคา
เปนผูทิ้ง งาน ไมวาจะเปนผูเ สนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเ หตุที่เ ชื่อถือไดวาการยื่น
ขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่น
มาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีที่ผูเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามสัญญาได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือจังหวัดจะ ให ผูเสนอ
ราคานั้นชี้แจงและแสดงหลัก ฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามประกวดราคาจาง
อิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได จังหวัดมีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคา
ของผูเสนอราคารายนั้น
๖.๖ ใน กรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาขอเสนอวา ผูเสนอราคาที่
มีสิทธิ ไดรับการคัดเลือกเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับ ผูเ สนอราคาราย อื่น ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอราคา ที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรม ตามขอ ๑.๕ จังหวัดมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกรายดังกลาวออก และจังหวัดจะ
พิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
ใน กรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอ
ราคาที่ ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการ
พิจารณาผลการเสนอราคาดังกลาวได
๗. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุ
ในขอ ๑.๓ กับจังหวัด ภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวน
เงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได ใหจังหวัดยึดถือไวในขณะทําสัญญา
โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็ค ที่ธนาคารสั่งจายใหแกกรม โดยเปนเช็คลงวันที่ทที่ ําสัญญา หรือกอนหนา
นั้น ไมเกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ
๗.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดัง
ระบุในขอ ๑.๔ (๒)
/๗.๔
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๗.๔ หนังสือ ค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัท
เงินทุน หรือ บริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรบั อนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพือ่ การ พาณิชยและประกอบ
ธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว
โดยอนุโลมใหใช ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)
๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลัก ประกันนีจ้ ะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (ผูร ับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
๘. คาจางและการจายเงิน
จังหวัดจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน ๑ งวด ดังนี้
เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐๐ ของคาจาง เมือ่ ผูร ับจางไดปฏิบัตงิ านทั้งหมดให
แลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่จางใหสะอาดเรียบรอย
๙. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ ๑๗ จะกําหนดในอัตรารอยละ ๐.๒๐ ของคาจางตาม
สัญญาตอวัน
๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผู ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจาง
ตามแบบ ดังระบุในขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไมนอย กวา ๒ เดือน นับถัดจากวันทีจ่ งั หวัดไดรับมอบงาน โดยผูรบั จางตองรีบจัดการซอมแซม
แกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๑๑. ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอื่น ๆ
๑๑.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ จังหวัดไดรับอนุมัติเงินคาจางจากเงิน
งบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ แลวเทานั้น
๑๑.๒ เมื่อจังหวัดได คัดเลือกผูเ สนอราคารายใด ใหเปนผูร ับจาง และไดตกลงจาง
ตามที่ไดประกวดราคาโดยการยื่นขอเสนอทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรบั จางจะตองสัง่ หรือนําสิ่งของมาเพือ่
งานจางดังกลาวเขามาจากตาง ประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางทีม่ ีเรือไทยเดินอยู
และสามารถใหบริการรับขนไดตามทีร่ ัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเ สนอราคาซึง่ เปน
ผูรบั จางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ พาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสัง่ หรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของทีร่ ัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรือ อื่นได
(๒) จัดการใหสงิ่ ของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มสี ิทธิเชนเดียวกับ
เรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิง่ ของนั้น
โดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรือ อื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูร ับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวา
ดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี
/๑๑.๓ ผูเ สนอราคา…

รายละเอียดและเงื่อนไขการจัดจางทําปาย จํานวน 2 รายการ
...................................
ขอ 1 รูปแบบ เนื้อหาและคุณลักษณะเฉพาะ
1.1 ปายศูนยชวยเหลือเกษตรกรประจําตําบล จํานวน 109 ปาย
คุณลักษณะ
1. ทําจากวัสดุปริ้นสติกเกอรติดฟวเจอรบอรด
2. ขนาดปายฟวเจอรบอรด ขนาด 80 เซนติเมตร x 240 เซนติเมตร
3. ใหสีและรูปแบบตามตัวอยางที่กําหนดไว
1.2 รูปแบบ เนื้อหาและคุณลักษณะเฉพาะปายไวนิลประชาสัมพันธ จํานวน 109 ปาย
คุณลักษณะ
1. พิมพขอความใหสีและรูปแบบตามตัวอยางที่กําหนดไว
2. ขนาดปายไวนิล ขนาด 80 เซนติเมตร x 240 เซนติเมตร
3. เจาะรูตาไก สําหรับรอยไมนอยกวา 4 ชอง ทั้งดานบน และดานลาง
ขอ 2 เงื่อนไข
2.1 ผูเสนอราคาตองสงมอบงาน ณ สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี จํานวน 2 รายการ คือ
2.1.1 ปายศูนยชวยเหลือเกษตรกรประจําตําบล จํานวน 109 ปาย
2.1.2 ปายไวนิลประชาสัมพันธ จํานวน 109 ปาย
ภายใน 20 วันหลังลงนามในสัญญาดังนี้
2.3 ผูรับจางตองรวมคาใชจายตางๆ ในการออกแบบ การแกไขงาน และคาใชจายอื่นๆ รวมทั้งคา
ภาษี โดยสํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ไมตองเสียคาใชจายเพิ่มเติมจากการตกลงราคาในครั้งนี้
2.4 ผูวา จางสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกโดยไมจําเปนตองเลือกผูเสนอราคาที่เสนอราคาต่ําสุด
เสมอไปแตเมื่อคณะกรรมการรับหลักการเบื้องตนในการคัดเลือกผูรับจางรายใดแลว คณะกรรมการมีสิท ธิ์
ตอรองรายละเอียดและเงื่อนไขตางๆ เพื่อใหชิ้นงานมีคุณภาพและเกิดประโยชนสูงสุดกับทางราชการ
2.6 ผูเสนอราคาอาจจะมีแนวคิดสรางสรรคตางจากที่สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรีกําหนดไดแต
ตองสามารถอธิบายเหตุผลความจําเปน หรือประโยชนที่ทางราชการจะไดรับ เพื่อประกอบในการพิจารณา
2.7 ทําการปายและไฟลตน ฉบับ เปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
เงื่อนไข
1. กําหนดสงมอบงานภายใน 20 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในใบสั่งจาง ณ สํานักงานเกษตรจังหวัด
2. หากมีวัสดุรายการใดเกิดการชํารุดเสียหายอันเนื่องมาจากการขนสง ผูรับจางจะตองจัดการเปลี่ยน
ใหใหม โดยคาใชจายเปนของผูรับจางทั้งสิ้น และรับประกันคุณภาพเปนระยะเวลา 2 เดือน
3. หากผูร ับจางไมสามารถสงของตามเวลาที่กําหนด จังหวัดสระบุรี จะดําเนินการปรับในอัตราตายตัว
รอยละ 0.20 ของราคาพัสดุที่ยังไมไดรับมอบ
4. จังหวัดสระบุรี จะจายเงินใหกับผูรับจางก็ตอเมื่อสํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรีไดรับของถูกตอง
ครบถวน
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