
 
เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e – bidding) 

เลขท่ี               /2560 
ประกวดราคาจางดําเนนิงานโครงการประชาสัมพันธศักยภาพการคา การลงทุน 5 จังหวัด อีสานตอนบน 

ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
ตามประกาศกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑  ลงวันท่ี             มีนาคม  2560 

 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา  “กลุมจังหวัดฯ”  มีความ
ประสงคจะประกวดราคาจางดําเนินงานโครงการประชาสัมพันธศักยภาพการคา การลงทุน 5 จังหวัด อีสาน
ตอนบน ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 โดยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (e – bidding) โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด  ดังตอไปนี้ 

 1.  เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา 
  1.1 แบบรูปรายการละเอียด 
  1.2 แบบใบเสนอราคาท่ีกําหนดไวในระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
  1.3 แบบสัญญาจาง 
  1.4 แบบหนังสือคํ้าประกัน 
   (๑) หลักประกันการเสนอราคา 
   (๒) หลักประกันสัญญา 
  1.5 บทนิยาม 
   (1) ผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน 
   (2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
  1.6 แบบบัญชีเอกสาร 
   (1) บัญชีเอกสารสวนท่ี 1 
   (2) บัญชีเอกสารสวนท่ี 2 

 2.  คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
  2.1  ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลท่ีมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาจาง 
  2.2  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการและ
ไดแจงเวียนชื่อแลว  หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของ
ทางราชการ 
  2.3  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ณ วัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรมตาม  ขอ 1.5 
  2.4  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึน
ศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

2.5  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะท่ีหามเขาเสนอ
ราคาและหามทําสัญญาตามท่ี กวพ. กําหนด 

2.6  ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาจางโดยประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว ซ่ึงมีผลงานรับจางประชาสัมพันธประเภท การผลิตและเผยแพรรายการโทรทัศน/
การผลิตและเผยแพรสปอตโฆษณาผานชองทางโทรทัศน/การผลิตและเผยแพรขาวสั้นผานชองทางโทรทัศน/
การผลิตสื่อผาน Social network/การผลิตสื่อและเผยแพรผานสื่อสิ่งพิมพ ท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และเปนสัญญาเดียวโดยมีอายุผลงานไมเกิน 5 ป นับจากวันท่ีคณะกรรมการตรวจการจางตรวจรับงาน 
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งวดสุดทายไวแลว ถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว ภายในวงเงินไมนอยกวา 3,125,000 บาท 
(สามลานหนึ่งแสนสองหม่ืนหาพันบาทถวน) ในสัญญาเดียวกัน 

2.7  นิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

2.8  นิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซ่ึงไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (Electronic  Government Procurement : e – GP)  ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 

2.9  คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร  เวนแตการจายเงินแตละครั้ง 
ซ่ึงมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 

 3.  หลักฐานการย่ืนขอเสนอ 
  ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับใบเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  โดยแยกเปน 2 สวน คือ 
  3.1 สวนท่ี 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
   (1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 

(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด  ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรอง 
การจดทะเบียนนิติบุคคลบัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด 
ทะเบียนนิติบุคคล  หนังสือบริคณหสนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผู
ถือหุนรายใหญพรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
   (2) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา  ใหยื่นสําเนา
สัญญาของการเขารวมคา  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา  และในกรณีท่ีผูเขารวมคาฝายใดเปน
บุคคลธรรมดาท่ีมิใชสัญชาติไทย  ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง  หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล  ใหยื่น
เอกสารตามท่ีระไวใน (1) 
   (3) บัญชีเอกสารสวนท่ี 1 ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับใบเสนอราคา ตามแบบในขอ 1.6 (1) 
  3.2  สวนท่ี 2  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
   (1) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณีท่ีผูเสนอราคามอบ
อํานาจใหบุคคลอ่ืนลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผูเสนอราคาในการเสนอราคาทาง
ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส แทน 
   (2) สําเนาหนังสือรับรองผลงานพรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
   (3) หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ 5 
   (4) ขอเสนอดานเทคนิค 
   (5) บัญชีเอกสารสวนท่ี 2 ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับใบเสนอราคาตามแบบในขอ 1.6 (2) 

 4.  การเสนอราคา 
  4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเง่ือนไขใด ๆ ท้ังสิ้น 
และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสหรือหลักฐานแสดงตัวตนของ 
ผูเสนอราคา โดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File 
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  4.2 ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดย
เสนอราคารวมและ/หรือราคาตอหนวย  และหรือตอรายการ  ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง  
ท้ังนี้ราคารวมท่ีเสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลข และตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือ
ตัวหนังสือเปนสําคัญโดยคิดราคารวมท้ังสิ้น ซ่ึงรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืนและคาใชจายท้ังปวงไวแลว 
   ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 30 วัน นับแตวันเสนอราคา 
โดยภายในกําหนดยืนราคา  ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 
  4.3 กอนเสนอราคาผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา  แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ  
ใหถ่ีถวน และเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นเสนอราคาตามเง่ือนไขใน
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
  4.4 ผูเสนอราคาจะตองยื่นขอเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย
วิธีอิเล็กทรอนิกสในวันท่ี               มีนาคม  2560  ระหวาง   08.30  น. ถึง  16.30  น. 
   เม่ือพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอใดๆ โดยเด็ดขาด 
   คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  จะดําเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวาเปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคาราย
อ่ืน ตามขอ 1.5 (1) ณ วันประกาศประกวดราคา หรือไม  
   หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส   
กอนหรือในขณะท่ีมีการพิจารณาขอเสนอวา  มีผูเสนอราคารายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.5 (2) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู เสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผู มีสิทธิไดรับ 
การคัดเลือก และกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปน
ผูท้ิงงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูท่ีใหความรวมมือเปนประโยชน 
ตอการพิจารณาของทางราชการ และมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว 
   ผูเสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคา เพราะเหตุเปนผูเสนอราคา
ท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  หรือเปน ผูเสนอ
ราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ภายใน 3 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงจากคณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  การวินิจฉัยอุทธรณของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑  
ใหถือเปนท่ีสุด 
   ในกรณีท่ีหัวหนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ พิจารณาเห็นดวย
กับคําคัดคานของผูอุทธรณและเห็นวาการยกเลิกการการพิจารณาผลการเสนอราคาท่ีไดดําเนินการไปแลว 
จะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ใหหัวหนากลุมจังหวัดกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑  
มีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกลาวได 
  4.5 ผูเสนอราคาจะตองปฏิบัติ  ดังนี้ 
   (1) ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
   (2) ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถามี)  
รวมคาใชจายท้ังปวงไวดวยแลว 
   (3) ผูเสนอราคาจะตองลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา  
ท่ีกําหนด 
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   (4) หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา 
   (5) ผูเสนอราคาตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไวในเว็บไซต  www.gprocurement.go.th 

  5.  หลักประกันการเสนอราคา 
  ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคา โดยใชหนังสือ
คํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ 1.4 (1)  
จํานวน 312,5๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหม่ืนสองพันหารอยบาทถวน) หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ 
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ จะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูคํ้าประกันภายใน ๑๕ วันนับถัด
จากวันท่ีไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายท่ีคัดเลือกไว 3 ลําดับแรก จะคืนให
ตอเม่ือไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเม่ือผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลวการคืนหลักประกันการเสนอ
ราคา ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 

 6.  หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา  
  6.1 ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑการประเมินคาประสิทธิภาพตอราคา 
และจะพิจารณาจากราคารวม   
  6.2 ในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ สวนราชการจะใชหลักเกณฑการประเมินคา
ประสิทธิภาพตอราคา (Price Performance) โดยพิจารณาใหคะแนนตามปจจัยหลักและน้ําหนักท่ีกําหนด 
โดยกําหนดใหน้ําหนักรวมท้ังหมดเทากับรอยละ 100 ดังนี้ 
  (1) ราคาท่ีเสนอราคา กําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ 40 
  (2) คุณภาพและคุณสมบัติท่ีเปนประโยชนตอทางราชการ กําหนดน้ําหนักรอยละ 60 
  6.3 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ 4 แลวคณะกรรมการฯ จะไมรับ
พิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือท่ีผิดแผกไปจาก
เง่ือนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ  ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็น
วาจะเปนประโยชนตอกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ เทานั้น 
  6.4 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ สงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอ
ราคาของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอนผันในกรณีดังตอไปนี้ 
   (1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ของกลุมจังหวัดฯ 
   (2) ไมกรอกชื่อนิติบุคคลหรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสของผูเสนอราคาอยางหนึ่ง
อยางใดหรือท้ังหมด ในการเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส 
   (3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอ่ืน 
  6.5 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกลุมจังหวัดฯ มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ 
ฐานะ หรือขอเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับผูเสนอราคาได กลุมจังหวัดฯ มีสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา 
หรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 
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  6.6 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด  
หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวนหรือขนาดหรือเฉพาะ
รายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได  
สุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของกลุมจังหวัดฯ 
เปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมท้ังกลุมจังหวัดฯ จะพิจารณายกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูเสนอราคาเปนผูท้ิงงานไมวาจะเปนผูเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือก 
หรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อถือไดวา การยื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ
หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน 
    ในกรณีท่ีผูเสนอราคารายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามสัญญาไดคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ จะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเชื่อไดวา ผูเสนอราคา
สามารถดําเนินงานตามประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได   
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ มีสิทธิ์ท่ีจะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูเสนอรายนั้น 
  6.7 ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาขอเสนอวา ผูเสนอราคาท่ีมี
สิทธิไดรับการคัดเลือกเปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ณ วันท่ีประกาศประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสหรือเปนผูเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตาม
ขอ 1.5  กลุมจังหวัดฯ มีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิ์ไดรับการคัดเลือกรายดังกลาวออก  
และกลุมจังหวัดฯ จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูท้ิงงาน 
   ในการนี้ หากหัวหนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ พิจารณาเห็น
วาการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาท่ีไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง 
หัวหนากลุมจังหวัดฯ มีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกลาวได 

 7.  การทําสัญญาจาง 
  ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุไวใน
ขอ 1.3 กับกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงและ
จะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5 ของราคาคาจางท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ไดใหกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ยึดถือไวในขณะทําสัญญาฯ โดยใชหลักประกันอยางหนึ่ง
อยางใดดังตอไปนี้ 
  7.1   เงินสด 
  7.2  เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ โดยเปน
เช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือกอนนั้นไมเกิน  3  วันทําการของทางราชการ 
  7.3  หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุใน
ขอ 1.4 (๒) 
  7.4  หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัท
เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย และประกอบ
ธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึงไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว 
โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันระบุในขอ 1.4(๒) 
  7.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย  
  หลักประกันจะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ีผูชนะการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง)  พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 
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 8.  คาจางและการจายเงิน 
  กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ จะจายเงินคาจาง  โดยแบงออกเปน  
1๐ งวด  ดังนี้ 
 งวดท่ี ๑ จายคาจางในอัตรารอยละ ๑๐ ของคาจางท้ังหมด เม่ือผูรับจางไดผลิตรายการสารคดีเชิง
ขาว เสร็จเรียบรอย โดยมีเนื้อหาถูกตอง และครบตามจํานวน ตามท่ีสัญญาจางฯ กําหนด และไดผานความ
เห็นชอบจากกรรมการตรวจการจางเรียบรอยแลว 
 งวดท่ี ๒ จายคาจางในอัตรารอยละ ๑๐ ของคาจางท้ังหมด เม่ือผูรับจางไดผลิตรายการการบันทึก
เทปสัมภาษณ หรือเทปการเสวนา เสร็จเรียบรอย โดยมีเนื้อหาถูกตอง และครบตามจํานวน ตามท่ีสัญญาจางฯ 
กําหนด และไดผานความเห็นชอบจากกรรมการตรวจการจางเรียบรอยแลว 
 งวดท่ี 3 จายคาจางในอัตรารอยละ ๑๐ ของคาจางท้ังหมด เม่ือผูรับจางไดผลิตส่ือ Social network 
เสร็จเรียบรอย โดยมีเนื้อหาถูกตอง และครบตามจํานวน ตามท่ีสัญญาจางฯ กําหนด และไดผานความเห็นชอบ
จากกรรมการตรวจการจางเรียบรอยแลว 
 งวดท่ี 4 จายคาจางในอัตรารอยละ ๑๐ ของคาจางท้ังหมด เม่ือผูรับจางได จัดทําเนื้อหาของส่ือ
ส่ิงพิมพ ในรูปแบบบทความ เรื่องเลา สารคดีสั้น ขาว เสร็จเรียบรอย โดยมีเนื้อหาถูกตอง และครบตามจํานวน 
ตามท่ีสัญญาจางฯ กําหนด และไดผานความเห็นชอบจากกรรมการตรวจการจางเรียบรอยแลว 

งวดท่ี 5 จายคาจางในอัตรารอยละ ๑๐ ของคาจางท้ังหมด เม่ือผูรับจางไดเผยแพรรายการสารคดี
เชิงขาว เสร็จเรียบรอย โดยมีเนื้อหาถูกตอง และครบตามจํานวน ตามท่ีสัญญาจางฯ กําหนด และไดผานความ
เห็นชอบจากกรรมการตรวจการจางเรียบรอยแลว 
 งวดท่ี 6 จายคาจางในอัตรารอยละ ๑๐ ของคาจางท้ังหมด เม่ือผูรับจางไดเผยแพรรายการบันทึก
เทปสัมภาษณ หรือเทปการเสวนา เสร็จเรียบรอย โดยมีเนื้อหาถูกตอง และครบตามจํานวน ตามท่ีสัญญาจางฯ 
กําหนด และไดผานความเห็นชอบจากกรรมการตรวจการจางเรียบรอยแลว 
 งวดท่ี 7 จายคาจางในอัตรารอยละ ๑๐ ของคาจางท้ังหมด เม่ือผูรับจางไดเผยแพรส่ือ Social 
network เสร็จเรียบรอย โดยมีเนื้อหาถูกตอง และครบตามจํานวน ตามท่ีสัญญาจางฯ กําหนด และไดผาน
ความเหน็ชอบจากกรรมการตรวจการจางเรยีบรอยแลว 
 งวดท่ี 8 จายคาจางในอัตรารอยละ ๑๐ ของคาจางท้ังหมด เม่ือผูรับจางได เผยแพรส่ือส่ิงพิมพ  
ในรูปแบบบทความ เรื่องเลา สารคดีสั้น ขาว เสร็จเรียบรอย โดยมีเนื้อหาถูกตอง และครบตามจํานวน ตามท่ี
สัญญาจางฯ กําหนด และไดผานความเห็นชอบจากกรรมการตรวจการจางเรียบรอยแลว 

งวดท่ี 9 จายคาจางในอัตรารอยละ 1๐ ของคาจางท้ังหมด เม่ือผูรับจางไดนําเสนอแผนงาน/
กําหนดการ/การออกแบบเวที บูทนิทรรศการ/รายละเอียดการดําเนินงานตางๆ ของการจัดกิจกรรมงานแถลง
ขาวตอสื่อมวลชน /การจัดเวทีเสวนา สัมภาษณ /การจัดกิจกรรมนิทรรศการ และจัดกิจกรรม Press Tour  
ใหแก สื่อมวลชน เสร็จเรียบรอย ครบถวนตามสัญญาจางฯ กําหนด และไดผานความเห็นชอบจากกรรมการ
ตรวจการจางเรียบรอยแลว 
 งวดท่ี 10 จายคาจางในอัตรารอยละ 1๐ ของคาจางท้ังหมด เม่ือผูรับจางไดจัดกิจกรรมงานแถลงขาว
ตอสื่อมวลชน /การจัดเวทีเสวนา สัมภาษณ /การจัดกิจกรรมนิทรรศการ และจัดกิจกรรม Press Tour  
ใหแกสื่อมวลชน เสร็จเรียบรอย ครบถวนตามสัญญาจางฯ กําหนด และไดผานความเห็นชอบจากกรรมการ
ตรวจการจางเรียบรอยแลว 

หมายเหตุ  ผูรับจางสามารถสงมอบงานไดตามงานท่ีเสร็จสิ้น แลวแตกรณี โดยไมจําเปนตองเรียงลําดับตาม
งวดงาน 
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 9.  อัตราคาปรับ 
  ในกรณีท่ีผูรับจางไมสามารถปฏิบัติงานใหเสร็จตามระยะเวลาเวลาท่ีกําหนดไวในสัญญา
จางฯ ผูรับจางจะตองชําระคาปรับ รอยละ 0.๑๐ ตอวัน โดยคิดจากจํานวนคาจางท้ังหมด นับถัดจากวันท่ี
กําหนดแลวเสร็จตามสัญญาฯ จนถึงวันท่ีไดมีการสงมอบงานงวดสุดทาย เวนแตในกรณีท่ีกลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ เห็นชอบใหขยายสัญญาฯ 

 10. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
  ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจาง  
ตามแบบดังระบุในขอ 1.3  แลวแตกรณี  จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดข้ึนภายใน
ระยะเวลาไมนอยกวา -- เดือน  นับถัดจากวันท่ีกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ไดรับมอบงาน  
โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน -- วัน  นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความ
ชํารุดบกพรอง 
 11.  ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
  11.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากงบประมาณจากโครงการประชาสัมพันธ
ศักยภาพการคาการลงทุน 5 จังหวัดอีสานตอนบน ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวนเงิน 6,25๐,๐๐๐ บาท (หกลาน
สองแสนหาหม่ืนบาทถวน)   
   ราคากลางของงานจางในการประกวดราคาครั้งนี้ เปนเงินท้ังสิ้น 6,25๐,๐๐๐ บาท 
(หกลานสองแสนหาหม่ืนบาทถวน)   
  11.2 เม่ือกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ไดคัดเลือกผูเสนอราคาราย
ใด ใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตามท่ีไดประกวดราคาโดยการยื่นขอเสนอทางอิเล็กทรอนิกสแลว   
ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดย
ทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซ่ึงเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 
     (1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันท่ีผูรับจางสั่งหรือซ้ือของจากตางประเทศ  
เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
     (2) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือ
ไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ
พาณิชยนาวีใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลง
เรืออ่ืน  หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 
     (3) ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2)  ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวา
ดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี 
  11.3 ผูเสนอราคาซ่ึงกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ไดคัดเลือกแลว 
ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนดดังระบุในขอ 6 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ๑ จะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกันการยื่นขอเสนอทันที  
และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี)  รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานตามระเบียบ
ของทางราชการ 
  11.4   กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ สงวนสิทธิ์ท่ีจะแกไขเพ่ิมเติม
เง่ือนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 
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 1๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
  ในระหวางระยะเวลาการจางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบได
กําหนดไวอยางเครงครัด 
       

 

 

         กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ 

 
                                                                                        มีนาคม  2560 
 
 
 


