เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e – bidding)
เลขที่
/2560
ประกวดราคาจางดําเนินงานโครงการประชาสัมพันธศักยภาพการคา การลงทุน 5 จังหวัด อีสานตอนบน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
ตามประกาศกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ลงวันที่
มีนาคม 2560
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “กลุมจังหวัดฯ” มีความ
ประสงคจะประกวดราคาจางดําเนินงานโครงการประชาสัมพันธศักยภาพการคา การลงทุน 5 จังหวัด อีสาน
ตอนบน ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 โดยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (e – bidding) โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้
1. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา
1.1 แบบรูปรายการละเอียด
1.2 แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
1.3 แบบสัญญาจาง
1.4 แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
1.5 บทนิยาม
(1) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
2.1 ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลที่มีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจาง
2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและ
ไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ
2.3 ผู เสนอราคาต อ งไม เป น ผู มี ผ ลประโยชน รว มกั น กั บ ผู เสนอราคารายอื่ น ณ วั น
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรมตาม ขอ 1.5
2.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้น
ศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
2.5 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอ
ราคาและหามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด
2.6 ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางโดยประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว ซึ่งมีผลงานรับจางประชาสัมพันธประเภท การผลิตและเผยแพรรายการโทรทัศน/
การผลิตและเผยแพรสปอตโฆษณาผานชองทางโทรทัศน/การผลิตและเผยแพรขาวสั้นผานชองทางโทรทัศน/
การผลิตสื่อผาน Social network/การผลิตสื่อและเผยแพรผานสื่อสิ่งพิมพ ที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ
รัฐวิสาหกิจ และเปนสัญญาเดียวโดยมีอายุผลงานไมเกิน 5 ป นับจากวันที่คณะกรรมการตรวจการจางตรวจรับงาน
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งวดสุดทายไวแลว ถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว ภายในวงเงินไมนอยกวา 3,125,000 บาท
(สามลานหนึ่งแสนสองหมื่นหาพันบาทถวน) ในสัญญาเดียวกัน
2.7 นิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
2.8 นิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิ เล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e – GP) ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
2.9 คู สั ญ ญาต องรับ และจายเงิน ผ านบั ญ ชีธ นาคาร เวน แต การจายเงิน แตล ะครั้ง
ซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
3. หลักฐานการยื่นขอเสนอ
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน 2 สวน คือ
3.1 สวนที่ 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 และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปน
บุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดิน ทาง หรือผูรวมคาฝายใดเป นนิติบุคคล ใหยื่น
เอกสารตามที่ระไวใน (1)
(3) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับใบเสนอราคา ตามแบบในขอ 1.6 (1)
3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณีที่ผูเสนอราคามอบ
อํานาจใหบุคคลอื่นลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผูเสนอราคาในการเสนอราคาทาง
ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส แทน
(2) สําเนาหนังสือรับรองผลงานพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3) หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ 5
(4) ขอเสนอดานเทคนิค
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับใบเสนอราคาตามแบบในขอ 1.6 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็ กทรอนิ กส ตามแบบที่ กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิ เล็กทรอนิ กสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
และจะต องกรอกข อความให ถูก ต อ งครบถ ว น ลงลายมือ ชื่อ อิเล็ก ทรอนิ ก สห รือ หลัก ฐานแสดงตั ว ตนของ
ผูเสนอราคา โดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File
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4.2 ในการเสนอราคาให เสนอราคาเปน เงิน บาทและเสนอราคาเพี ยงราคาเดียว โดย
เสนอราคารวมและ/หรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง
ทั้ งนี้ ร าคารวมที่ เสนอจะต อ งตรงกั น ทั้ งตั ว เลข และตั ว หนั งสื อ ถ า ตั ว เลขและตั ว หนั งสื อ ไม ต รงกั น ให ถื อ
ตัวหนังสือเปนสําคัญโดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่นและคาใชจายทั้งปวงไวแลว
ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 30 วัน นับแตวันเสนอราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได
4.3 กอนเสนอราคาผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ
ใหถี่ถวน และเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
4.4 ผูเสนอราคาจะตองยื่นขอเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
วิธีอิเล็กทรอนิกสในวันที่
มีนาคม 2560 ระหวาง 08.30 น. ถึง 16.30 น.
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอใดๆ โดยเด็ดขาด
คณะกรรมการพิ จ ารณาผลการประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส จะดํ า เนิ น การ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวาเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคาราย
อื่น ตามขอ 1.5 (1) ณ วันประกาศประกวดราคา หรือไม
หากปรากฏต อ คณะกรรมการพิ จ ารณาผลการประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
กอนหรือในขณะที่มีการพิจารณาขอเสนอวา มีผูเสนอราคารายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.5 (2) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอย า งเป น ธรรม คณะกรรมการฯ จะตั ด รายชื่ อ ผู เสนอราคารายนั้ น ออกจากการเป น ผู มี สิ ท ธิ ได รั บ
การคัดเลือก และกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปน
ผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปน ผูที่ให ความรวมมือเปน ประโยชน
ตอการพิจารณาของทางราชการ และมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว
ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคา เพราะเหตุเปนผูเสนอราคา
ที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือเปน ผูเสนอ
ราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ภายใน 3 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส การวิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ ข องกลุ ม จั งหวั ด ภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนบน ๑
ใหถือเปนที่สุด
ในกรณีที่หัวหนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ พิจารณาเห็นดวย
กับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลว
จะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ใหหัวหนากลุมจังหวัดกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
มีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกลาวได
4.5 ผูเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(2) ราคาที่ เสนอจะต อ งเป น ราคาที่ ร วมภาษี มู ล ค า เพิ่ ม และภาษี อื่ น ๆ (ถ า มี )
รวมคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
(3) ผูเสนอราคาจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา
ที่กําหนด
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(4) หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา
(5) ผูเสนอราคาตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th
5. หลักประกันการเสนอราคา
ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคา โดยใชหนังสือ
ค้ํ า ประกั น อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส ข องธนาคารในประเทศ ตามแบบหนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น ดั ง ระบุ ในข อ 1.4 (1)
จํานวน 312,5๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสองพันหารอยบาทถวน) หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ จะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน ๑๕ วันนับถัด
จากวัน ที่ได พิจ ารณาในเบื้ องตนเรียบรอยแลว เวน แตผู เสนอราคารายที่ คัดเลือกไว 3 ลําดับ แรก จะคืนให
ตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลวการคืนหลักประกันการเสนอ
ราคา ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
6.1 ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑการประเมินคาประสิทธิภาพตอราคา
และจะพิจารณาจากราคารวม
6.2 ในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ สวนราชการจะใชหลักเกณฑการประเมินคา
ประสิทธิภาพตอราคา (Price Performance) โดยพิจารณาใหคะแนนตามปจจัยหลักและน้ําหนักที่กําหนด
โดยกําหนดใหน้ําหนักรวมทั้งหมดเทากับรอยละ 100 ดังนี้
(1) ราคาที่เสนอราคา กําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ 40
(2) คุณภาพและคุณสมบัติที่เปนประโยชนตอทางราชการ กําหนดน้ําหนักรอยละ 60
6.3 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ 4 แลวคณะกรรมการฯ จะไมรับ
พิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือที่ผิดแผกไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็น
วาจะเปนประโยชนตอกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ เทานั้น
6.4 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ สงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอ
ราคาของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอนผันในกรณีดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ของกลุมจังหวัดฯ
(2) ไมกรอกชื่อนิติบุคคลหรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสของผูเสนอราคาอยางหนึ่ง
อยางใดหรือทั้งหมด ในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส
(3) เสนอรายละเอี ย ดแตกต างไปจากเงื่อนไขที่ กําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
6.5 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกลุมจังหวัดฯ มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ
ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได กลุมจังหวัดฯ มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา
หรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
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6.6 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด
หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวนหรือขนาดหรือเฉพาะ
รายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิ กการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ ได
สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของกลุมจังหวัดฯ
เป น เด็ ด ขาด ผู เสนอราคาจะเรี ย กร องค าเสีย หายใด ๆ มิได รวมทั้ งกลุ มจังหวัดฯ จะพิ จ ารณายกเลิ กการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงานไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือก
หรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวา การยื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ
หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีที่ผูเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนิ น งานตามสัญ ญาไดคณะกรรมการพิ จารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกลุมจั งหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ จะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูเสนอราคา
สามารถดํ าเนิ น งานตามประกวดราคาจ างอิ เล็ กทรอนิ ก สให เสร็จ สมบู รณ หากคํ าชี้แ จงไม เป น ที่ รับ ฟ งได
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ มีสิทธิ์ที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูเสนอรายนั้น
6.7 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาขอเสนอวา ผูเสนอราคาที่มี
สิทธิไดรับการคัดเลือกเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันที่ประกาศประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสหรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตาม
ข อ 1.5 กลุ ม จั งหวั ด ฯ มี อํานาจที่ จ ะตั ด รายชื่อ ผู เสนอราคาที่ มี สิ ท ธิ์ได รั บ การคั ด เลื อ กรายดั งกล าวออก
และกลุมจังหวัดฯ จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
ในการนี้ หากหัวหนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ พิจารณาเห็น
วาการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง
หัวหนากลุมจังหวัดฯ มีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกลาวได
7. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุไวใน
ขอ 1.3 กับกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและ
จะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5 ของราคาคาจางที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ไดใหกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ยึดถือไวในขณะทําสัญญาฯ โดยใชหลักประกันอยางหนึ่ง
อยางใดดังตอไปนี้
7.1 เงินสด
7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ โดยเปน
เช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนนั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
7.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน
ขอ 1.4 (๒)
7.4 หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห งประเทศไทย หรือบริษัท
เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย และประกอบ
ธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว
โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันระบุในขอ 1.4(๒)
7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันจะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
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8. คาจางและการจายเงิน
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ จะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน

1๐ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ จายคาจางในอัตรารอยละ ๑๐ ของคาจางทั้งหมด เมื่อผูรับจางไดผลิตรายการสารคดีเชิง
ขาว เสร็จเรียบรอย โดยมีเนื้อหาถูกตอง และครบตามจํานวน ตามที่สัญญาจางฯ กําหนด และไดผานความ
เห็นชอบจากกรรมการตรวจการจางเรียบรอยแลว
งวดที่ ๒ จายคาจางในอัตรารอยละ ๑๐ ของคาจางทั้งหมด เมื่อผูรับจางไดผลิตรายการการบันทึก
เทปสัมภาษณ หรือเทปการเสวนา เสร็จเรียบรอย โดยมีเนื้อหาถูกตอง และครบตามจํานวน ตามที่สัญญาจางฯ
กําหนด และไดผานความเห็นชอบจากกรรมการตรวจการจางเรียบรอยแลว
งวดที่ 3 จายคาจางในอัตรารอยละ ๑๐ ของคาจางทั้งหมด เมื่อผูรับจางไดผลิตสื่อ Social network
เสร็จเรียบรอย โดยมีเนื้อหาถูกตอง และครบตามจํานวน ตามที่สัญญาจางฯ กําหนด และไดผานความเห็นชอบ
จากกรรมการตรวจการจางเรียบรอยแลว
งวดที่ 4 จายคาจางในอั ตรารอยละ ๑๐ ของคาจางทั้งหมด เมื่อผูรับ จางได จัด ทํ าเนื้ อหาของสื่ อ
สิ่งพิมพ ในรูปแบบบทความ เรื่องเลา สารคดีสั้น ขาว เสร็จเรียบรอย โดยมีเนื้อหาถูกตอง และครบตามจํานวน
ตามที่สัญญาจางฯ กําหนด และไดผานความเห็นชอบจากกรรมการตรวจการจางเรียบรอยแลว
งวดที่ 5 จายคาจางในอัตรารอยละ ๑๐ ของคาจางทั้งหมด เมื่อผูรับจางไดเผยแพรรายการสารคดี
เชิงขาว เสร็จเรียบรอย โดยมีเนื้อหาถูกตอง และครบตามจํานวน ตามที่สัญญาจางฯ กําหนด และไดผานความ
เห็นชอบจากกรรมการตรวจการจางเรียบรอยแลว
งวดที่ 6 จายคาจางในอัตรารอยละ ๑๐ ของคาจางทั้งหมด เมื่อผูรับจางไดเผยแพรรายการบันทึก
เทปสัมภาษณ หรือเทปการเสวนา เสร็จเรียบรอย โดยมีเนื้อหาถูกตอง และครบตามจํานวน ตามที่สัญญาจางฯ
กําหนด และไดผานความเห็นชอบจากกรรมการตรวจการจางเรียบรอยแลว
งวดที่ 7 จ า ยค า จ า งในอั ตราร อ ยละ ๑๐ ของค าจางทั้ งหมด เมื่ อผู รั บ จ างได เผยแพร สื่ อ Social
network เสร็จเรียบรอย โดยมีเนื้อหาถูกตอง และครบตามจํานวน ตามที่สัญญาจางฯ กําหนด และไดผาน
ความเห็นชอบจากกรรมการตรวจการจางเรียบรอยแลว
งวดที่ 8 จา ยค าจ างในอัตรารอยละ ๑๐ ของคาจ างทั้งหมด เมื่ อผูรับ จางได เผยแพรสื่อสิ่งพิ ม พ
ในรูปแบบบทความ เรื่องเลา สารคดีสั้น ขาว เสร็จเรียบรอย โดยมีเนื้อหาถูกตอง และครบตามจํานวน ตามที่
สัญญาจางฯ กําหนด และไดผานความเห็นชอบจากกรรมการตรวจการจางเรียบรอยแลว
งวดที่ 9 จ ายค า จ างในอั ต ราร อ ยละ 1๐ ของค าจ า งทั้ งหมด เมื่ อ ผู รั บ จ างได นํ า เสนอแผนงาน/
กําหนดการ/การออกแบบเวที บูทนิทรรศการ/รายละเอียดการดําเนินงานตางๆ ของการจัดกิจกรรมงานแถลง
ขาวตอสื่อมวลชน /การจัดเวทีเสวนา สัมภาษณ /การจัดกิจกรรมนิทรรศการ และจัดกิจกรรม Press Tour
ใหแก สื่อมวลชน เสร็จเรียบรอย ครบถวนตามสัญญาจางฯ กําหนด และไดผานความเห็นชอบจากกรรมการ
ตรวจการจางเรียบรอยแลว
งวดที่ 10 จายคาจางในอัตรารอยละ 1๐ ของคาจางทั้งหมด เมื่อผูรับจางไดจัดกิจกรรมงานแถลงขาว
ต อ สื่ อ มวลชน /การจั ด เวที เสวนา สั ม ภาษณ /การจั ด กิ จ กรรมนิ ท รรศการ และจั ด กิจ กรรม Press Tour
ใหแกสื่อมวลชน เสร็จเรียบรอย ครบถวนตามสัญญาจางฯ กําหนด และไดผานความเห็นชอบจากกรรมการ
ตรวจการจางเรียบรอยแลว
หมายเหตุ ผูรับจางสามารถสงมอบงานไดตามงานที่เสร็จสิ้น แลวแตกรณี โดยไมจําเปนตองเรียงลําดับตาม
งวดงาน
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9. อัตราคาปรับ
ในกรณีที่ผูรับจางไมสามารถปฏิบัติงานใหเสร็จตามระยะเวลาเวลาที่กําหนดไวในสัญญา
จางฯ ผูรับจางจะตองชําระคาปรับ รอยละ 0.๑๐ ตอวัน โดยคิดจากจํานวนคาจางทั้งหมด นับถัดจากวันที่
กําหนดแลวเสร็จตามสัญญาฯ จนถึงวัน ที่ไดมีการสงมอบงานงวดสุดทาย เวนแตในกรณี ที่กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ เห็นชอบใหขยายสัญญาฯ
10. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจาง
ตามแบบดังระบุในขอ 1.3 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไมนอยกวา -- เดือน นับถัดจากวันที่กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ไดรับมอบงาน
โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน -- วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความ
ชํารุดบกพรอง
11. ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ
11.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากงบประมาณจากโครงการประชาสัมพันธ
ศั ก ยภาพการค า การลงทุ น 5 จั งหวั ด อี ส านตอนบน ตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ าป กลุ ม จั งหวั ด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวนเงิน 6,25๐,๐๐๐ บาท (หกลาน
สองแสนหาหมื่นบาทถวน)
ราคากลางของงานจางในการประกวดราคาครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น 6,25๐,๐๐๐ บาท
(หกลานสองแสนหาหมื่นบาทถวน)
11.2 เมื่อกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ไดคัดเลือกผูเสนอราคาราย
ใด ให เป น ผู รั บ จ า ง และได ต กลงจ า งตามที่ ได ป ระกวดราคาโดยการยื่ น ข อ เสนอทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส แ ล ว
ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดย
ทางเรื อในเส นทางที่ มีเรื อไทยเดิ นอยู และสามารถให บริ การรับขนได ตามที่ รัฐมนตรีว าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจ งการสั่ ง หรื อ นํ า สิ่ ง ของดั ง กล า วเข า มาจากต า งประเทศ ต อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ
เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(2) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือ
ไทยจากต างประเทศมายั งประเทศไทย เว น แตจ ะได รับ อนุญ าตจากสํานั กงานคณะกรรมการสงเสริมการ
พาณิชยนาวีใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลง
เรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวา
ดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี
11.3 ผูเสนอราคาซึ่งกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ไดคัดเลือกแลว
ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุในขอ 6 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ๑ จะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันการยื่นขอเสนอทันที
และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ
11.4 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ สงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติม
เงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
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1๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการจางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบได
กําหนดไวอยางเครงครัด

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
มีนาคม 2560

