เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
เลขที่ ๓/๒๕๖๑
ประกวดราคาจางเหมาตรวจรับรองแปลงขาวอินทรีย จํานวน ๑ รายการ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลคาภาคการเกษตร ป ๒๕๖๑
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพการผลิตขาวครบวงจร
ตามประกาศจังหวัดขอนแกน
ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
------------------------------------------------ดวยจังหวัด ขอนแกน ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “จังหวัด ” มีความประสงคจะประกวดราคา จางเหมาตรวจ
รับรองแปลงขาวอินทรีย จํานวน ๑ รายการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลคาภาคการเกษตร
ป ๒๕๖๑ กิจกรรม พัฒนาศักยภาพการผลิตขาวครบวงจร ดวยวิธี ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
ตามรายการ ดังนี้
๑. จางเหมาตรวจรับรองแปลงขาวอินทรีย จํานวน ๑,๒๐๐ แปลง
โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้
๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.
(๑)
๑.
๑.
(๑)
(๒)

๑. เอกสารแนบทาย เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
แบบสัญญาจางทั่วไป
๔ แบบหนังสือค้ําประกัน
หลักประกันสัญญา
๕ บทนิยาม
(๑) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๖ แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
บัญชีเอกสารสวนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไมเปนบุคคลลมละลาย
๒.๓ ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
๒.๔ ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐ
ไวชั่วคราว เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน
ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
/๒.๖...

-๒๒.๖ มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ดังกลาว
๒.๘ ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกจังหวัด
ขอนแกน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๒.๙ ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
๒.๑๐ ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
๒.๑๑ ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๒.๑๒ ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชี
รายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๒.๑๓ ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแต
การจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนด
๓. หลักฐานการ ยื่นขอเสนอ
ผูเสนอราคา
จะตองเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผู
ยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล
(ก)
หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบีนิยตนิ
บุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนรายใหญ
(ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผู
ยื่นขอ เสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล
ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี)
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติ
ไทย พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผู
ยื่นขอเสนอเปนผู ยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญา
ของการเขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี
/(๔)...

-๓–
(๔)
เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย (ถามี)
(๔.๒) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภพ.๒๐) (ถามี)
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมด ที่ไดยื่น พรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑. ๖ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ครบถวน
ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบในขอ ๑.๖
(๑) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๑
ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบ
อํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้
หากผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น
(๒) แคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔
(
๓) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่น พรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑. ๖ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ครบถวน
ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖
(๒) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ดังกลาวในรูปแบบ
PDF File (Portable
Document Format)

๔. การเสนอราคา
๔.๑
ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิตามที
กส ่
กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นและจะตองกรอกขอความใหถูกตอง
ครบถวน พรอมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอ โดยไมตองแนบใบเสนอราคา
ใบรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.
๒ ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอ
จะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น
ซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวงไวแลว
ราคาที่เสนอ จะตองเสนอ
กําหนดยืนราคาไมนอยกว๓๐
า วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดยภายในกําหนดยืน
ราคา ผูยื ่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
๔.
๓ ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการแลวเสร็ไมจ เกิน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากจังหวัด ใหเริ่มทํางาน
/๔.๔...

-๔๔.
๔ กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และ รายละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวน
และเขาใจเอกสารประกวดราคา จางอิเล็กทรอนิกส ทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นเสนอ ราคาตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส
๔.
๕ ผู ยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาใหถือตามเวลา
ของระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ
เมื่อพนกําหนดเวลายื่น
ขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไม รับเอกสาร การยื่นขอเสนอและเสนอ
ราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๖ ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสารประเภท
PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน
ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล ( Upload) เพื่อเปน
การเสนอราคาใหแก จังหวัด ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู
ยื่น
ขอเสนอแตละรายวาเปนผู ยื่นขอ เสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผู ยื่นขอ เสนอรายอื่น ตามขอ ๑.๕ (๑) หรือไม
หากปรากฏวา ผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ
หากปรากฏตอคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะที่มี
การพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอราคารายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม ตาม
ขอ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผูยื่น
ขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตจังหวัด จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอราคารายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมี
การกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของจังหวัด
๔.๘ ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวใน
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(๒) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถามี) รวมคาใชจาย
ทั้งปวงไวดวยแลว
(๓)
ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลาที่กําหนด
(๔)
ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได
(๕) ผู
ยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th
๕.
หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
๕
.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสิน
โดยใชหลักเกณฑราคา
๕.๒ การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ
กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ จังหวัดจะพิจารณาจากราคารวม
/๕.๓...

-๕-

๕.๓ หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอไมถูกตอง
หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิค
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่จังหวัด
กําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและความแตกตางนั้นไมมีผลทํา
ใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณา
ผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น
๕.๔ จังหวัดสงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูย ื่นขอเสนอ โดยไมมีการผอนผันในกรณีดังตอไปนี้
(๑)
ไมปรากฏชื่อผูย ื่นขอเสนอรายนั้น ในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทาง
ระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสหรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ดวยอิเล็กทรอนิกสของจังหวัดขอนแกน
(๒)
ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไข ที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสที่เปน
สาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิคดวามไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น
๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือจังหวัดมีสิทธิใหผู ยื่นขอ เสนอชี้แจงขอเท็จจริง เพิ่มเติมได จังหวัดมีสิทธิที่จะไม
รับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสม หรือไมถูกตอง
๕.๖ จังหวัด ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได
และอาจพิจารณาเลือก ซื้อ ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการ
เปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของจังหวัดเปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ
มิได รวมทั้งจังหวัดจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูยื ่นขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวา
จะเปนผูย ื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการ ยื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต
เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จหรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือ จังหวัด จะใหผูยื่นขอเสนอนั้น
ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบ
หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได จังหวัด มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผูยื่นขอเสนอ
ดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากจังหวัด
๕.๗ กอนลงนามในสัญญาจังหวัดอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หากปรากฏวา มีการกระทํา
ที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่น
ขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวาง
การแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการ
เสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
/๖...

-๖๖. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ ๑.๓ หรือ
ทําขอตกลงเปนหนังสือกับจังหวัด ภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปน
จํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได ใหจังหวัดยึดถือไวในขณะทําสัญญา
โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
๖.๑
เงินสด
๖.๒ เช็คหรือดราฟท ที่ธนาคารสั่งจายใหแกจังหวัด โดย เปนเช็ค หรือดราฟท ลงวันที่ที่ ทําสัญญา หรือ
กอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการ
๖.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ
ตามแบบหนังสือค้ําประกัดันงระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปน
หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
๖.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ
เงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยแจงเวียนใหทโดยอนุ
ราบ โลมใหใชตาม
ตัวอยางหนังสือค้ําประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)
๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน
นับถัดจากวันที่ ผูชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ย ตามอัตราสวนของพัสดุที่ซื้อซึ่งจังหวัด ไดรับมอบไวแลว
๗. คาจางและการจายเงิน
จังหวัด จะจายคาสิ่งของซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และคาใชจายทั้งปวงแลว โดย
ถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกําหนดการจายเงินเปน จํานวน ๒ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๖๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน สงมอบขอมูลผลการ
ตรวจประเมิน นับเปนผลการดําเนินงานรอยละ ๖๐ ของงานจางตรวจประเมิน ใหแลวเสร็จภายใน ๙๐ วัน
งวดสุดทาย เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๔๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานทั้งหมดใหแลวเสร็จ
เรียบรอยตามสัญญา หรือขอตกลงจางเปนหนังสือ หรือขอตกลงจางเปนหนังสือ และจังหวัดไดตรวจรับมอบงานจาง
๘. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือขอตกลงจางเปนหนังสือ
จะกําหนด ดังนี้
๘.๑ กรณีที่ผูรับจางนํางานที่รับจางไปจางชวงใหผูอื่นทําอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาตจากจังหวัด จะ
กําหนดคาปรับสําหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจํานวนรอยละ ๑๐ ของวงเงินของงานจางชวงนั้น
๘.๒ กรณีที่ผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางนอกเหนือจากขอ ๘.๑ จะกําหนดคาปรับเปนรายวันในอัตรา
รอยละ ๐.๑๐ ของราคาคาจาง
/๙...

-๗๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งได
ขอทตกลงเป
ํา
นหนังสือ หรือทําสัญญาจาง ตามแบบ
ดังระบุในขอ
๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของ งานจาง ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา
๑ เดือน นับถัดจากวันที่ จังหวัดไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิม
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๑๐. ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอื่นๆ
๑๐.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อจังหวัดไดรับอนุมัติเงินคาจาง จากเงินงบประมาณ
ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ แลวเทานั้น
๑๐.๒ เมื่อจังหวัดไดคัดเลือกผู ยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผู รับจาง และไดตกลงจางตามประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขา มาจากตางประเทศ และของนั้น
ตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู ยื่นขอ เสนอซึ่งเปนผู รับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑)
แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ
กรมเจตาอทาภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่
ผูรับจางสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนให
บรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒)
จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก กรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช
เรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่นหรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒)
ผูรับจาง จะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผู ยื่นขอ เสนอซึ่ง จังหวัดไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาที่ ทาง
ราชการกําหนด ดังระบุไวในขอ ๗ จังหวัดจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกัน
การยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้ง
งานตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๐.๔ จังหวัดสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญา ใหเปนไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน ผูยื่น
ขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของจังหวัด คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิ
เรียกรองคาใชจายใดๆ เพิ่มเติม
๑๐.๖ จังหวัดอาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรอง
คาเสียหายใดๆ จากจังหวัดไมได
(๑) ไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดจางหรือที่ไดรับจัดสรรแตไมเพียงพอที่จะทําการจัด
จางครั้งนี้ตอไป
/(๒)...

-๘(๒) มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดจางหรือที่ไดรับการคัดเลือกมี
ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือ
สมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอ
ราคา
(๓) การทําการจัดจางครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกจังหวัด หรือกระทบตอ
ประโยชนสาธารณะ
(๔) กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตาม
ความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการจาง ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด
๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
จังหวัด สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกให
เปนผูรับจางเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
ทั้งนี้ หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทํา
สัญญากับจังหวัด ไวชั่วคราว
จังหวัดขอนแกน
๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

