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เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 218/2558
การจัดจ้างเหมาออกแบบและจัดทําบรรจุภัณฑ์
ตราสัญลักษณ์จังหวัดสระบุรี จํานวน 9 รายการ
ตามประกาศจังหวัดสระบุรี ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2558
------------------------------------จังหวัดสระบุรี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “จังหวัด” มีความประสงค์จะสอบราคาเหมาออกแบบและ
จั ดทํ า บรรจุ ภั ณ ฑ์ ตราสั ญ ลั ก ษณ์จั งหวัด สระบุ รี จํา นวน 9 รายการ เพื่อ ใช้ใ นการดํ า เนิน การตามโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตรจังหวัดสระบุรี กิจกรรมหลัก สร้างความเข้มแข็งกลุ่มจัดการผลิตและ
บริการการตลาด ให้ดํา เนิน การกิจ กรรม ออกแบบและจัดทําบรรจุภัณฑ์สินค้าตราสัญ ลัก ษณ์จังหวัดสระบุรี
ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสระบุรี จํานวน 9 รายการ ดังนี้
1. กล่องพลาสติกวงกลม แบบฝาปิด ขนาด 7.5 นิ้ว x 7.5 นิ้ว
จํานวน 3,125 ใบ
2. กล่องพลาสติกสี่เหลี่ยม แบบฝาปิด ขนาด 4.5 นิ้ว x 6 นิ้ว
จํานวน 3,500 ใบ
3. ถุงพลาสติกใส่ต้นอ่อนถั่วงอก พิมพ์อักษร 1 สี (สีเขียว) ขนาดกว้าง 7 นิ้ว ยาว 11 นิ้ว
จํานวน 233 กิโลกรัม
4. ถุงพลาสติกใส่ต้นอ่อนทานตะวัน พิมพ์อักษร 1 สี (สีเขียว) ขนาดกว้าง 8 นิ้ว ยาว 12 นิ้ว
จํานวน 233 กิโลกรัม
5. ถุงพลาสติกใสพร้อมมือจับ พิมพ์ 2 สี ขาว, เขียว ขนาดกว้าง 8 นิ้ว ยาว 16 นิ้ว จํานวน 304 กิโลกรัม
6. ถุงพลาสติกใสพร้อมมือจับ พิมพ์ 2 สี ขาว, เขียว ขนาดกว้าง 11 นิ้ว ยาว 16 นิ้ว จํานวน 304 กิโลกรัม
7. ถุงพลาสติกใสหูหิ้วไฮโซ ขนาดกว้าง 9 นิ้ว ยาว 18 นิ้ว พิมพ์อักษร 1 สี (สีเขียว) จํานวน 466 กิโลกรัม
8. กล่องมะม่วง ขนาดกว้าง 12 นิ้ว ยาว 14.5 นิ้ว สูง 4.75 นิ้ว พิมพ์ภาพเหมือน 4 สี ปะลอนลูกฟูก
จํานวน 8,000 ใบ
9. สติกเกอร์พิมพ์ภาพเหมือน 4 สี ขนาด 5 x 8.5 เซนติเมตร
จํานวน 30,000 ดวง
ตามรายละเอียดในเอกสารสอบราคาจ้างที่แนบท้ายประกาศนี้ ซึ่งพัสดุที่จะจ้างนี้ต้องเป็นของแท้
ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บอยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่
กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนดดังต่อไปนี้
ข้อ 1 เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
1.1 รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาจ้าง
1.4 แบบหนังสือค้ําประกันสัญญา
(1) หลักประกันสัญญา
/1.5 บทนิยาม…
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1.5 บทนิยาม
(1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
ข้อ 2 คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาจ้าง
2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของราชการและได้แจ้งเวียนชื่อ
แล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศสอบราคาจ้าง
หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
5. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วน ในสาระสําคัญ
6. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดําเนินการจัดจ้างจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดจ้างจัดจ้างภาครัฐ
7. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้
ข้อ 3 หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้
นอกซองใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คล บั ญ ชี ร ายชื่ อ หุ้ น ส่ ว นผู้ จั ด การ ผู้ มี อํ า นาจควบคุ ม
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(ข) บริ ษั ท จํ า กั ด หรื อ บริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด ให้ ยื่ น สํ า เนาหนั ง สื อ รั บ รองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ
ผู้มีอํานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
/(2) ในกรณี
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(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ทะเบียนบ้านและบัตรประจําตัวผู้เสียภาษีของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการ
เข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสําเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทยก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสาร
ตามที่ระบุไว้ใน (1)
(4) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมทั้งรับรอง
สําเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ
1.6 (1)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) แค็ตตาล็อก และหรือรูปแบบรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามข้อ 4.4
(2) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ
อํานาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(3) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.6 (2)
ข้อ 4 การยื่นซองสอบราคา
4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไข
ใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจนจํานวนเงินที่
เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข
เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง
4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอครบทุกรายการ และจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอ
ราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคาต่อหน่วยและราคารวม ตามใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอ
จะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิดราคา
รวมทั้งสิ้นซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงจนกระทั่งส่ง
มอบพัสดุถึงปลายทางที่สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน นับแต่วันเปิดซองสอบ
ราคาโดยภายในกําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคากําหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ภายใน 45 วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาจ้างขาย หรือรับใบสั่งจ้าง
4.4 ผู้เสนอราคาส่งแค็ตตาล็อก หรือรูปแบบหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่
เสนอราคา ไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา จํานวน 1 ชุด (ถ้ามี) หลักฐานดังกล่าวจังหวัดสระบุรี
จึงยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ
/สําหรับ...
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สําหรับแค็ตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มี
อํานาจทํานิติกรรมแทนบุคคล หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแค็ตตาล็อก
ผู้เสนอราคาจะต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบภายใน 3 วัน
4.5 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาต้องตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
หากผู้เสนอราคารายใดไม่นําซองเสนอราคาพร้อมเอกสารหลักฐานบัญชีรายการเอกสารและตัวอย่าง (ถ้ามี) ไปยื่น
ไว้ก่อนวันเปิดซองสอบราคา คณะกรรมการฯ จะไม่รับพิจารณาราคาโดยเด็ดขาด
4.6 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จ้างครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่าใบเสนอราคาตาม
เอกสารสอบราคา เลขที่ 218/2558 นําไปยื่นต่องานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 2 สํานักงานเกษตรจังหวัด
สระบุรี ระหว่างวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ก่อนวันเปิดซองสอบราคาและ
เจ้าหน้าที่จะออกใบรับรองให้เป็นหลักฐาน
เมื่อพ้นกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาดคณะกรรมการเปิด
ซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา แต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์
ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตาม ข้อ 1.5 (1) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่
มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30 น. – 12.00 น.
ณ สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคา
ว่ามีผู้เสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5 (2) และคณะ
กรรมการฯ เชื่ อ ว่ า มี ก ารกระทํ า อั น เป็ น การขั ด ขวางการแข่ ง ขั น ราคาอย่ า งเป็ น ธรรม คณะกรรมการฯ
จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือก และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯจะวินิจฉัยได้ว่าผู้
เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ และมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มี
การกระทําดังกล่าว
ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวง ภายใน 3 วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัย อุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม
สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 5 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา
เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และใน
กรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซอง
ใบเสนอราคาที่ได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการ
เปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
/ข้อ 5 หลักเกณฑ์…
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ข้อ 5 หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ จังหวัดสระบุรีจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม
5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการฯ จะไม่รับ
พิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
ทางราชการเท่านั้น
5.3 จังหวัดสระบุรีสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีที่รับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาของจังหวัดสระบุรี
(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง
อย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น
สาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้
ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้
5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในทําสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือจังหวัด
สระบุรีมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้
จังหวัดสระบุรีมีสิทธิที่ไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
5.5 จังหวัดสระบุรีทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะงดจ้างหรือเลือกจ้าง โดยไม่จําเป็นต้องจ้างจากผู้เสนอราคา
ต่ําสุดเสมอไป หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวนหรือขนาด
หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของจังหวัดสระบุรีเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคา
จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งจังหวัดสระบุรีจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคา
เสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการเสนอราคากระทําไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอ
ราคา เช่น การเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ตามข้อ 4.6 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคา
รายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรมตามข้อ 1.5
จังหวัดมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจาก
ประกาศรายชื่อ ตามข้อ 4.6 และจังหวัดสระบุรีจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากผู้ว่าราชการาจังหวัดสระบุรีพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ที่ได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีมีอํานาจยกเลิกการเปิด
ซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
/ข้อ 6 การทํา…
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ข้อ 6 การทําสัญญาจ้าง
6.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทําการของ
ทางราชการ นับแต่วันที่ทําข้อตกลงจ้าง จังหวัดสระบุรีจะพิจารณาจัดทําเป็นสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือแทน
การทําสัญญา ตามแบบสัญญาจ้างดังระบุในข้อ 1.3 ก็ได้ ตามความเหมาะสม
6.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน 5 วันทํา
การของทางราชการ หรือจังหวัดสระบุรีเห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ 6.1 ผู้ชนะการ
สอบราคาจะต้องทําสัญญาจ้างขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับจังหวัดสระบุรีภายใน 5 วัน นับถัด
จากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาสิ่งของที่สอบ
ราคาได้ให้จังหวัดสระบุรียึดถือไว้ในขณะทําสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่าย ให้แก่จังหวัดสระบุรี โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือ
ก่อนหน้านั้น ไม่เกิน 3 วันทําการของทางราชการ
(3) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน
ข้อ 1.4 (1)
(4) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการ
พาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ
ค้ําประกันดังระบุในข้อ 1.4 (1)
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันดังกล่าวจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะ
การสอบราคา (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างขายแล้ว
ข้อ 7 อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างขายข้อ 10 ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.20 ต่อวัน
ข้อ 8 การรับประกันความชํารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญาจ้างขายตามแบบดังระบุใน
ข้อ 1.3 แล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งที่จ้างขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า
2 เดือน นับถัดจากวันที่ผู้จ้างรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขหรือเปลี่ยนทดแทนเพื่อให้ใช้การได้ดี
ดังเดิมภายใน 5 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง
ข้อ 9 ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
9.1 การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเมื่อจังหวัดสระบุรีได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ
และได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจให้จัดจ้างได้เท่านั้น หากไม่ได้รับอนุมัติจังหวัดสระบุรีขอสงวนสิทธิที่จะไม่ทําสัญญา
และยกเลิกการสอบราคาครั้งนี้
9.2 เมื่อจังหวัดสระบุรี ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงจ้าง
สิ่งของตามสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนําเข้า
/มาโดยทาง...
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