ร่างประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาพิมพ์เอกสารผลงานของกรุงเทพมหานคร “กทม.สาร” (ครั้งที่ 2)
ประจาปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-------------------------------------กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาพิมพ์เอกสารผลงานของกรุงเทพมหานคร
“กทม.สาร” (ครั้งที่ 2) ประจาปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง
ของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 5,684,000 บาท (ห้าล้านหกแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. มีความสามารถตามกฎหมาย
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
5. ไม่เป็ นบุ คคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้ เป็นผู้ ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
7. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรุงเทพมหานคร
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของ
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
10. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
11. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะดาเนินการจัดจ้ าง โดยจะต้องมีคณะทางาน
ที่มีคุณสมบัติและสามารถดาเนินงานได้ ภายใต้ขอบเขตและเงื่อนไขการดาเนินงานที่กาหนดไว้ในขอบเขตของ
งานจ้างนี้ รวมทั้ง จะต้องมีสาเนาหนังสือรับรองผลงานย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันที่เสนอราคา
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครขอสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว
12. ผู้ เสนอราคาจะต้องมานาเสนอ และตอบข้อซักถามต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณาให้คะแนนตามหลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น
(Price Performance) ในถัดจากวันเสนอราคา 1 วันทาการ ระหว่างเวลา 09.30 – 16.30 น. เริ่มลงทะเบียน
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสานักงานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) โดยกาหนด
เวลานาเสนองานไม่เกิน 45 นาที/ราย
ผู้ยื่นข้อเสนอ...

-2ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่..........ธันวาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
ผู้สนใจสามารถขอซือ้ เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 500.00 บาท (ห้าร้อย
บาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชาระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ .......
ธันวาคม 2562 ถึงวันที่........ธันวาคม 2562 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชาระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.prbangkok.com หรือ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2621 0701 และ 0 224 3074 ในวันและเวลาราชการ
ผู้ส นใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรด
สอบถามมายังกรุงเทพมหานคร ผ่านทางอีเมล์ bmaprmedai@gmail.com หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลาง
กาหนดภายในวันที่.........ธันวาคม 2562 โดยกรุงเทพมหานคร จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางอีเมล์
bmaprmedai@gmail.com และผ่านทางเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ในวันที่........ธันวาคม 2562
ประกาศ ณ วันที่.........ธันวาคม พ.ศ. 2562

(นางสาววรนุช สวยค้าข้าว)

ผู้อานวยการสานักงานประชาสัมพันธ์
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ 1 และเอกสาร
ส่วนที่ 2) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

ร่างพเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)
เลขที่ 5/2563
การจ้างเหมาพิมพ์เอกสารผลงานของกรุงเทพมหานคร “กทม.สาร” (ครั้งที่ 2)
ประจาปีงบประมาณ 2563
ตามประกาศกรุงเทพมหานคร
ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562
----------------------------------------กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า สานักงานประชาสัมพันธ์ มีความประสงค์จะประกวดราคา
จ้างเหมาพิมพ์เอกสารผลงานของกรุงเทพมหานคร “กทม.สาร” (ครั้งที่ 2) ประจาปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1.1 รายละเอียดและขอบเขตของงาน
1.2 แบบใบเสนอราคาที่กาหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
1.3 แบบสัญญาจ้าง
1.4 แบบหนังสือค้าประกัน
(1) หลักประกันการเสนอราคา
(2) หลักประกันสัญญา
1.5 บทนิยาม
(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสารที่กาหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
2.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
2.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่ วคราว เนื่ อ งจากเป็ น ผู้ ที่ ไ ม่ ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของผู้ ป ระกอบการตามระเบี ย บ
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
2.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อ ให้เป็นผู้ทิ้ง
งานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
2.6 มีคุณสมบัติ...

-22.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
2.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานทีป่ ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
2.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรุงเทพมหานคร
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
2.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
2.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะดาเนินการจัดจ้ าง โดยจะต้องมี
คณะทางานที่มีคุณสมบัติและสามารถดาเนินงานได้ ภายใต้ขอบเขตและเงื่อนไขการดาเนินงานที่กาหนดไว้ใน
ขอบเขตของงานจ้างนี้ รวมทั้ง จะต้องมีสาเนาหนังสือรับรองผลงานย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันที่
เสนอราคา พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครขอสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว
2.12 ผู้เสนอราคาจะต้องมานาเสนอ และตอบข้อซักถามต่อคณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณาให้คะแนนตามหลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น
(Price Performance) ในถัดจากวันเสนอราคา 1 วันทาการ ระหว่างเวลา 09.30 – 16.30 น. เริ่มลงทะเบียน
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสานักงานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) โดยกาหนด
เวลานาเสนองานไม่เกิน 45 นาที/ราย
๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ยื่ น ข้อ เสนอจะต้องเสนอเอกสารหลั กฐานยื่น มาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษั ทจากัดหรือบริษั ทมหาชนจากัด ให้ ยื่นส าเนาหนั งสื อรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชี
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้
ยื่นสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสาเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อม
ทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้ ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่น
สาเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(4.1) สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20)
(4.2) สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์
(4.3) สาเนาใบลงทะเบียนในระบบ e – GP
(5) บัญชี…

-3(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ 1.6 (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดาเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 1
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ตามแบบในข้อ
1.6 (1) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่ ผู้ ยื่ นข้ อเสนอมอบอานาจให้ บุค คลอื่น กระท าการแทนให้ แ นบ
หนังสือมอบอานาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบ
อานาจ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอานาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
(2) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ 5
(3) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ 1.6 (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดาเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 2
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ตามแบบ
ในข้อ 1.6 (2) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๔. การเสนอราคา
4.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่น ข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ตามที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้อง
กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทาการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดย
ไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
4.2 ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและ
ราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา
ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ ตรงกัน ให้ถือ
ตัวหนังสือเป็นสาคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายใน
กาหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการแล้วเสร็จเป็นรายเดือน ภายในวันที่
15 ของเดือนระหว่างเดือนธันวาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563 นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดและขอบเขต
ของงาน ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอ
ตามเงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์
๔.๕ ผู้ ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่..........ธันวาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. และเวลาในการเสนอราคา
ให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
เมื่อพ้น กาหนดเวลายื่น ข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับ เอกสารการยื่นข้อเสนอ
และเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
ผู้เสนอราคา...

-4ผู้เสนอราคาจะต้องมานาเสนอแผนงานและรายละเอียดตามขอบเขตงานจ้างเหมาจัดพิมพ์
เอกสารผลงานของกรุงเทพมหานคร “กทม.สาร” (ครั้งที่ 2) ประจาปีงบประมาณ 2563 เพื่อประกอบการ
พิจารณาให้คะแนนตามหลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น (Price Performance) บริษัทละไม่เกิน 45 นาที
โดยให้มาลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 09.00 น. และเริ่มนาเสนองานเวลา 09.30 น. ในวันที่ ........ธันวาคม 2562
ณ ห้องประชุมสานักงานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)
4.6 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทาเอกสารสาหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความ
ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload)
เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่กรุงเทพมหานครผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
4.7 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดาเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ ยื่นข้อเสนอรายอื่นตาม
ข้อ 1.5 (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ
รายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ
1.5 (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ
จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ ยื่นข้อเสนอ และกรุงเทพมหานครจะพิจารณาลงโทษผู้ยื่น
ข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ กรุงเทพมหานครจะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มี
การกระทาดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของกรุงเทพมหานคร
4.8 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(2) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(3) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ กระบวนการเสนอราคา ตามวัน
เวลาที่กาหนด
(4) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
(5) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทาความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
5. หลักประกันการเสนอราคา
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จานวน 284,200 บาท
(สองแสนแปดหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)
5.1 เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายสานักปลัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเช็คหรือ
ดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น ชาระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันทาการ
5.2 หนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการ
นโยบายกาหนด
5.3 พันธบัตรรัฐบาลไทย
5.4 หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
5.3 พันธบัตร...

-5ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ
ค้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนาเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือ
หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสาร
ดังกล่าวมาให้กรุงเทพมหานคร ตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ ..........ธันวาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น.
ถึง 16.30 น.
กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ประสงค์จะใช้หนังสือ
ค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอใน
หนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้
(1) กรณีที่กิจกรรมร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อกิจการร่วมค้า
ดังกล่าวเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
(2) กรณีที่กิจกรรมร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เข้าร่ วมค้า
รายที่สัญญาร่วมค้ากาหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ” หมายความว่า กิจการร่ว มค้า
ทีจ่ ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้กรุงเทพมหานคร จะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้า
ประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่กรุงเทพมหานคร ได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการ
ประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่าสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุด
ไม่เกิน 3 ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทาสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
6.1 ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้กรุงเทพมหานคร
จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น (Price Performance)
6.2 การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ จะพิจารณาโดยให้คะแนนตามปัจจัยหลักและ
น้าหนักที่กาหนด ดังนี้
(1) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนอื่นๆ กาหนดน้าหนักเท่ากับร้อยละ ๘๐
(2) ราคาที่เสนอราคา (Price) กาหนดน้าหนักเท่ากับร้อยละ ๒๐
โดยกาหนดให้นาหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 100
6.3 หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่น หลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใด
เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียด
แตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กรุงเทพมหานคร กาหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่
มิใช่สาระสาคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทาให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็น
การผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
6.4 กรุงเทพมหานครสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน
ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏ...
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อิเล็กทรอนิกส์ ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของกรุงเทพมหานคร
(2) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
6.5 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทาสัญญา คณะกรรมการ
พิจ ารณาผลการประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส์ ห รือกรุงเทพมหานครมีสิ ทธิให้ ผู้ ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริง
เพิ่มเติมได้ กรุงเทพมหานครมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทาสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่
เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
6.6 กรุงเทพมหานครทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคา
ที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจ ารณาเลื อกจ้างในจ านวน หรื อขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด
หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของกรุงเทพมหานครเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะ
เรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสีย หายใดๆ มิได้ รวมทั้ง กรุงเทพมหานครจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม
หากมีเหตุที่เชื่อถือ ได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทาการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อ
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่าสุด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่
อาจด าเนิ นงานตามเอกสารประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ได้ คณะกรรมการพิ จารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์หรือกรุงเทพมหานคร จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอ
สามารถดาเนิ นงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส์ ให้ เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้
กรุงเทพมหานคร มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าว
ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากกรุงเทพมหานคร
6.7 ก่อนลงนามในสัญญากรุงเทพมหานคร อาจประกาศยกเลิ กการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทาที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการ
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทาการทุจริตอื่นใดในการ
เสนอราคา
7. การทาสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ
๑.๓ หรือทาข้อตกลงเป็นหนังสือกับกรุงเทพมหานคร ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวาง
หลั กประกัน สั ญญาเป็ น จ านวนเงิน เท่ากั บร้อ ยละ 5 ของราคาค่าจ้ างที่ป ระกวดราคาอิเ ล็ กทรอนิกส์ ได้ใ ห้
กรุงเทพมหานคร ยึดถือไว้ในขณะทาสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
7.1 เงินสด
7.2 เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายให้แก่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์
ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้นชาระต่อเจ้าหน้าที่ในวัน ทาสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทาการของทาง
ราชการ
7.3 หนังสือ…
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ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด
7.4 หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ
ค้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของงานจ้างซึ่งกรุงเทพมหานคร
ได้รับมอบไว้แล้ว
8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
กรุงเทพมหานคร จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอาการอื่นๆ และ
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง โดยแบ่งออกเป็น 8 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ 12.5 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจ้าง
เหมาพิมพ์เอกสารผลงานของกรุงเทพมหานคร “กทม.สาร” (ครั้งที่ 2) ประจาปีงบประมาณ 2563 ส่งงานให้
แล้วเสร็จภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
งวดที่ 2 เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ 12.5 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจ้าง
เหมาพิมพ์เอกสารผลงานของกรุงเทพมหานคร “กทม.สาร” (ครั้งที่ 2) ประจาปีงบประมาณ 2563 ส่งงานให้
ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2563
งวดที่ 3 เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ 12.5 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจ้าง
เหมาพิมพ์เอกสารผลงานของกรุงเทพมหานคร “กทม.สาร” (ครั้งที่ 2) ประจาปีงบประมาณ 2563 ส่งงานให้
ภายในวันที่ 10 เมษายน 2563
งวดที่ 4 เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ 12.5 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจ้าง
เหมาพิมพ์เอกสารผลงานของกรุงเทพมหานคร “กทม.สาร” (ครั้งที่ 2) ประจาปีงบประมาณ 2563 ส่งงานให้
ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
งวดที่ 5 เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ 12.5 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจ้าง
เหมาพิมพ์เอกสารผลงานของกรุงเทพมหานคร “กทม.สาร” (ครั้งที่ 2) ประจาปีงบประมาณ 2563 ส่งงานให้
ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563
งวดที่ 6 เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ 12.5 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจ้าง
เหมาพิมพ์เอกสารผลงานของกรุงเทพมหานคร “กทม.สาร” (ครั้งที่ 2) ประจาปีงบประมาณ 2563 ส่งงานให้
ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
งวดที่ 7 เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ 12.5 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจ้าง
เหมาพิมพ์เอกสารผลงานของกรุงเทพมหานคร “กทม.สาร” (ครั้งที่ 2) ประจาปีงบประมาณ 2563 ส่งงานให้
ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2563
งวดสุดท้าย เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ 12.5 ของค่าจ้าง เมื่ อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ และกรุงเทพมหานคร ได้ตรวจรับมอบ
งานจ้างเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ 15 กันยายน 2563
9. อัตราค่าปรับ...

-89. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลง
จ้างเป็นหนังสือจะกาหนด ดังนี้
9.1 กรณีที่ผู้รับจ้างนางานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทาอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาต
จากกรุงเทพมหานคร จะกาหนดค่าปรับสาหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจานวนร้อยละ 10 ของวงเงินของงาน
จ้างช่วงนั้น
9.2 กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ 9.1 จะกาหนดค่าปรับเป็น
รายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคาค่าจ้าง
10. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ ชนะการประกวดราคาอิเล็ กทรอนิ กส์ ซึ่งได้ท าสั ญญาจ้ างตามแบบดั งระบุ ในข้อ ๑.๓
หรือทาข้อตกลงจ้างเป็ นหนังสื อ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน นับถัดจากวันที่กรุงเทพมหานครได้รับมอบงาน โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้
การได้ดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
11. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ
11.๑ เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2563
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อ กรุงเทพมหานครได้รับอนุมัติเงินค่าจ้าง
จากงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2563 แล้วเท่านั้น
11.๒ เมื่อกรุงเทพมหานคร ได้คัดเลื อกผู้ ยื่นข้อเสนอรายใดให้ เป็นผู้ รับจ้าง และได้
ตกลงจ้างตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าว
เข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับ
ขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน
๗ วันนับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่ เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่น
ที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
11.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึง่ กรุงเทพมหานคร ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลงจ้าง
เป็ นหนั งสื อภายในเวลาที่ กาหนดดังระบุ ไว้ในข้อ ๗ กรุงเทพมหานครจะริบหลั กประกันการยื่นข้อเสนอ หรือ
เรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น
(ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ
11.๔ กรุงเทพมหานคร สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกาหนดในแบบ
สัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
11.5 ในกรณี...

-911.5 ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัด
หรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคาวินิจฉัยของกรุงเทพมหานคร คาวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด
และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม
11.6 กรุงเทพมหานคร อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่น
ข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากกรุงเทพมหานครไม่ได้
(1) กรุงเทพมหานคร ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับ
จัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทาการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป
(2) มีการกระทาที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับ การ
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
หรือสมยอมกันกับผู้ยื่ นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทาการทุจริตอื่นใด
ในการเสนอราคา
(3) การทาการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรุงเทพมหานคร
หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
(4) กรณีอื่นในทานองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑2. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น ผู้รับจ้างต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กาหนดไว้โดยเคร่งครัด
13. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
กรุงเทพมหานคร สามารถนาผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดจะถูกระงับการยื่น
ข้อเสนอหรือทาสัญญากับกรุงเทพมหานคร ไว้ชั่วคราว
กรุงเทพมหานคร
.........ธันวาคม 2562

ร่างขอบเขตงานจ้าง (Term of Reference : TOR)
จ้างเหมาพิมพ์เอกสารผลงานของกรุงเทพมหานคร “กทม.สาร” (ครั้งที่ 2)
ประจาปีงบประมาณ 2563
1. หลักการและเหตุผล
กรุ ง เทพมหานครในฐานะองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ห น้ า ที่ ดู แ ลความเป็ น อยู่ ข อง
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ส่งเสริมให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี สะดวก สบาย และคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น ซึ่ง พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้แถลงนโยบายในการบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร ภายใต้นโยบาย “NOW ทาจริง เป็นผลจริง” จาเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้สามารถเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยอาศัยสื่อมวลชนเป็นสื่อกลาง
ในการทาหน้าที่ถา่ ยทอดนโยบาย โครงการและกิจกรรมของกรุงเทพมหานครไปถึงประชาชน เพื่อให้ประชาชน
เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและสร้างความมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงกรุงเทพฯ ให้ดีขึ้นและยั่งยืน
สานักงานประชาสัมพันธ์ สานักปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะหน่วยงานหลักของกรุงเทพมหานคร
ในการดาเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ จึงได้จัดทาเอกสารผลงานของกรุงเทพมหานคร “กทม.สาร” (ครั้งที่ 2)
ประจ าปี งบประมาณ 2563 ขึ้น เพื่อเป็นสื่ อกลางในการเผยแพร่นโยบาย โครงการ กิจกรรม ตลอดจน
การดาเนินงานของกรุงเทพมหานคร ให้เกิดความรู้ความเข้าใจระหว่างกรุงเทพมหานครกับประชาชน เพื่อให้
ประชาชนได้รับทราบข่าวสารความเคลื่อนไหวในการดาเนินงานของกรุงเทพมหานครและเป็นสื่อที่สะท้อน
ความต้องการของประชาชน และสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนในความร่วมมือเพื่อพัฒนากรุงเทพมหานคร
ให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมและผลการดาเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
และสภากรุงเทพมหานคร
2.2 เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ประชาชนเกิดจิตสานึกและร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร
ในการพัฒนากรุงเทพมหานครไปสู่เมืองน่าอยู่
2.3 เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของผู้บริหารกรุงเทพมหานครและสภากรุงเทพมหานคร
3. เป้าหมายการดาเนินงาน
จ้างเหมาพิมพ์เอกสารผลงานของกรุงเทพมหานคร “กทม.สาร” (ครั้งที่ 2) ประจาปีงบประมาณ
2563 ภายใต้ขอบเขตและเงื่อนไขการดาเนินงานที่กาหนดไว้ใน ข้อ 4.
4. ขอบเขตการดาเนินงาน
ผู้รับจ้างต้องดาเนินการศึกษา จัดทาเนื้อหา ออกแบบและผลิตเอกสารผลงานของกรุงเทพมหานคร
“กทม.สาร” (ครั้งที่ 2) ประจาปีงบประมาณ 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
4.1 ดาเนินการพิมพ์เอกสารผลงานของกรุงเทพมหานคร “กทม.สาร” (ครั้งที่ 2) ประจาปี
งบประมาณ 2563 โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
- ขนาดหนังสือ 10.75 x 14 นิ้ว จานวน 16 หน้า พิมพ์ 4 สี 16 หน้า และพิมพ์
ลงในกระดาษถนอมสายตา ความหนาอย่างน้อย 55 แกรม
- เข้าเล่ม พับสอด
.......................................
(นายศรีอาพร ปานเกตุ)

.......................................
(นายอนุวัตน์ ทัศนา)

.......................................
(นายอิทธิพล วิสา)

-2- การพิมพ์ เรียงพิมพ์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ระบบการพิมพ์ออฟเซต
- จ านวนการพิมพ์ ผลิ ตและเผยแพร่เป็นรายเดือน เดือนละ 70,000 เล่ ม รวม
จานวน 8 เดือน
- เนื้อหาในเล่ม พิมพ์เอกสารผลงานของกรุงเทพมหานคร “กทม.สาร” ประกอบด้วย
เนื้อหา ๔ ส่วน
๑. ส่วนข่าว นาเสนอข่าวสารเกี่ยวกับนโยบาย กิจกรรมและการดาเนินงานของผู้บริหาร
กรุงเทพมหานคร สภากรุงเทพมหานคร สานัก สานักงานเขต หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. ส่วนบทความหรือสารคดี นาเสนอบทความหรือสารคดีเชิงข่าวเกี่ยวกับกิจกรรมของ
กรุงเทพมหานคร หรือนาเสนอเรื่องราวที่จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน เช่น ความรู้ด้านกฎหมาย สุขภาพ
การศึกษา การกีฬา ศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ฯลฯ
๓. ส่วนสังคมเมือง นาเสนอความเคลื่อนไหว กิจกรรมหรือความคิดเห็นขององค์กร
ภาคประชาชน ชุมชน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเป็นแบบอย่างที่ดแี ก่สังคม
๔. ส่ ว นภาพข่ า ว น าเสนอภาพข่า วเกี่ ย วกั บ กิ จ กรรมของผู้ บ ริ ห าร หรื อ บุ ค คลที่ มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานครหรือภาพข่าวเกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร เป็นต้น
4.2 จัดให้มีกองบรรณาธิการ ทาหน้าที่ติดต่อประสานงาน จัดหาข้อมูล ถ่ายภาพ รวบรวม
ข้อมูล สัมภาษณ์บุคคล จัดทาต้นฉบับ และดาเนินการอื่นใดเพื่อให้การจัดทาเอกสารผลงานของกรุงเทพมหานคร
“กทม.สาร” สาเร็จลุล่วงด้วยดี ซึ่งกองบรรณาธิการจะต้องประกอบด้วยผู้มีหน้าที่อย่างน้อย ดังต่อไปนี้
4.2.1 บรรณาธิการ รับผิดชอบเรียบเรียงเนื้อหา โดยต้องผ่านงานการเป็นบรรณาธิการ
ในหนังสือ วารสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบใกล้เคียงกัน
4.2.2 ผู้สื่อข่าวประจา อย่างน้อย 3 คน โดยต้องเคยผ่านงานการทาข่าว เขียนบทความ
สารคดีในหนังสือ วารสารหรือสิ่งพิมพ์ในรูปแบบใกล้เคียงกัน
4.2.3 ช่างภาพประจา อย่า งน้อย 2 คน โดยต้องมีประสบการณ์ในการถ่ ายภาพ
ประกอบการทาข่าว บทความ สารคดีในหนังสือ วารสาร หรือสิ่งพิมพ์ในรูปแบบใกล้เคียงกัน
4.2.4 ฝ่ายศิลปกรรม ประจากองบรรณาธิการ โดยต้องมีป ระสบการณ์การทางาน
ด้านการออกแบบ จัดหน้าหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ที่มีรูปแบบใกล้เคียงกัน
4.3 จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบจัดทาเลย์เอ้าท์ (Layout) รูปเล่ม
4.4 จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญด้านการพิสูจน์อักษร เพื่อตรวจสอบและรับรองความถูกต้องสมบูรณ์
ของต้นฉบับทั้งในด้านการนาเสนอเนื้อหาให้มีความโดดเด่น น่าสนใจ น่าติดตามอ่าน และในด้านความถูกต้อง
ของเนื้อหาตามหลักภาษา ก่อนส่งให้ ผู้ว่าจ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบในการพิมพ์ ก่อนวันที่ 8 ของเดือน
หากผู้ว่าจ้างเห็นข้อบกพร่องในส่วนใด ย่อมมีสิทธิที่จะทักท้วงให้ผู้รับจ้างดาเนินการให้ถูกต้องได้ทั้งนี้ ผู้รับจ้าง
จะดาเนินการจัดพิมพ์เอกสารผลงานของกรุงเทพมหานคร “กทม.สาร” ได้ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้เห็นชอบให้จัดพิมพ์
แล้วเท่านั้น
4.5 ข้อมูลหรือภาพประกอบใดที่ผู้ว่าจ้างจัดทาขึ้นจากการดาเนินงานจ้างนี้ ผู้ว่าจ้างขอ
สงวนสิทธิ์ในทางทรัพย์สินทางปัญญา โดยห้ามมิให้ผู้รับจ้างนาไปผลิต หรือเผยแพร่ในสื่ออื่นใด หรือนาไปใช้
ในกิจการใดๆ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้าง
4.6 จัดพิมพ์พร้อมส่งเอกสารผลงานของกรุงเทพมหานคร “กทม.สาร” ภายในวันที่ 15 ของ
ทุกเดือน และเผยแพร่เป็น E–Book ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน
.......................................
(นายศรีอาพร ปานเกตุ)

.......................................
(นายอนุวัตน์ ทัศนา)

.......................................
(นายอิทธิพล วิสา)

-34.7 จัดให้มีการประเมินผลความพึงพอใจและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกรุงเทพมหานคร
เมื่อผลิตและเผยแพร่ “กทม.สาร” แล้วเสร็จ
5. ระยะเวลาดาเนินการ
ระหว่างเดือนธันวาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563 โดยส่งมอบงานตามระยะเวลาที่
กรุงเทพมหานครกาหนด
6. เงื่อนไขการชาระเงิน
กรุงเทพมหานครจะจ่ายเงินค่าจ้างเป็นรายงวดเดือน เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบและปฏิบัติงาน
ตามสัญญาจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
7. การส่งมอบงาน
ผู้รั บจ้ างจะต้องส่ งมอบงานให้แก่ผู้ ว่าจ้าง เป็ นรายงวด ๆ ละ 1 เดือน ภายในวันที่ 15 ของ
ทุกเดือน โดยผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบจัดส่ง กทม.สาร ไปยังจุดเผยแพร่ และจะต้องมีหลักฐานการส่งมอบ รับมอบ รายงานให้สานักงานประชาสัมพันธ์ทราบเป็นประจาทุกเดือน ดังนี้
7.1 จัดส่งให้สานักงานประชาสัมพันธ์ เดือนละ 500 เล่ม
7.2 จัดส่งให้สานักงานเขต (50 เขต) เขตละ 550 เล่มต่อเดือน รวม 27,500 เล่ม
7.3 จัดส่งให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร จานวน 15,000 เล่ม
7.4 จัดส่งทางไปรษณีย์ พร้อมบรรจุซองให้กับสมาชิกประมาณ 4,500 เล่ม และต้องนา
หลักฐานการจัดส่งทางไปรษณีย์ให้สานักงานประชาสัมพันธ์ทราบทุกเดือน
7.5 จัดส่งไปยังรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน จานวน 2,000 เล่มต่อเดือน
7.6 จัดส่งไปยังสมาคมผู้ขับรถแท๊กซี่ จานวน 500 เล่มต่อเดือน
7.7 จัดส่งไปตั้งวางเผยแพร่ยังจุดประชาสัมพันธ์ ในห้างสรรพสินค้า อาคาร สานักงาน หรือ
สถานทีอ่ ื่นๆ จานวน 5,000 เล่มต่อเดือน
7.8 จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อแจกจ่าย กทม.สาร แก่ประชาชนในจุดสัญจรอย่างน้อย 3 จุดละ
5,000 เล่มต่อเดือน โดยส่งแผนการลงพื้นที่ในแต่ละเดือนให้สานักงานประชาสัมพันธ์ทราบภายในวันที่ 5
ของทุกเดือน
7.9 การนา กทม.สาร ที่สานักงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่แล้วทาง web site ไปโปรโมทใน
web site ที่มีชื่อเสียงโดยมีผู้เข้าชมไม่น้อยกว่าวันละ 3,000 คน
7.10 จัดทาและเผยแพร่ กทม.สาร ในรูปแบบ E–Book ในสื่อออนไลน์ไม่น้อยกว่า 2 แห่ง
ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน
7.11 จ านวนการจั ดส่ งเผยแพร่ดังกล่ าว อาจปรับลดจานวนถัว เฉลี่ ยได้ตามที่ผู้ ว่าจ้าง
เห็นสมควร
7.12 ผู้รับจ้างต้องส่งผลการประเมินความพึงพอใจการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกรุงเทพมหานคร
ผ่าน กทม.สาร ภายใน 15 วัน หลังจากการส่งมอบงานงวดสุดท้าย

.......................................
(นายศรีอาพร ปานเกตุ)

.......................................
(นายอนุวัตน์ ทัศนา)

.......................................
(นายอิทธิพล วิสา)

-48. คุณสมบัตขิ องผู้เสนอราคา
8.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
8.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
8.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
8.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน 8.5
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดการกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
8.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
8.7 เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
8.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรุงเทพมหานคร
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้ กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่ งขันอย่าง
เป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
8.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
8.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
8.11 ผู้ ยื่ น ข้อเสนอต้องเป็นผู้ มีอาชี พรับจ้างงานที่จะดาเนินการจัดจ้ าง โดยจะต้องมี
คณะทางานที่มีคุณสมบัติและสามารถดาเนินงานได้ ภายใต้ขอบเขตและเงื่อนไขการดาเนินงานที่กาหนดไว้
ในขอบเขตของงานจ้างนี้ รวมทั้ง จะต้องมีสาเนาหนังสือรับรองผลงานย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี
นั บ ถึ งวั น ที่ เสนอราคา พร้ อมรั บ รองส าเนาถู กต้ อง ทั้ง นี้ กรุ งเทพมหานครขอสงวนสิ ท ธิ์ที่ จะตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงดังกล่าว
8.12 ผู้เสนอราคาจะต้องมานาเสนองาน และตอบข้อซักถามต่อคณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณาให้คะแนนตามหลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น
(Price Performance) ในวันถัดจากวันเสนอราคา 1 วันทาการ ระหว่างเวลา 09.30 – 16.30 น. เริ่ม
ลงทะเบี ยนเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสานักงานประชาสั มพันธ์ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร โดย
กาหนดเวลานาเสนองานไม่เกิน 45 นาที/ราย
ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า”
ส่วนคุณสมบัติด้านผลงาน กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนาผลงานของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงาน
ของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

.......................................
(นายศรีอาพร ปานเกตุ)

.......................................
(นายอนุวัตน์ ทัศนา)

.......................................
(นายอิทธิพล วิสา)

-5(2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้า
ร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่
กิจการร่วมค้าไม่ได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกาหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่ง
เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการ
ยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้น สามารถใช้
ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้
ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
9. การยื่นข้อเสนอ
ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอในรูปแบบเอกสาร โดยแยกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
9.1 เอกสารแสดงคุณสมบัติทั่วไปของผู้เสนอราคา ตามคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ข้อ 8
9.2 ผู้เสนอราคาต้องจัดทาข้อเสนอด้านเทคนิค ตามขอบเขตของการดาเนินการทั้งหมด
ในข้อ 4. ประกอบด้วย
1) แนวความคิด ที่มาของแนวคิด กาหนดเนื้อหา ออกแบบการจัดวางรูปเล่ม ภาพประกอบ
พร้อมในการจัดพิมพ์ได้ทันที
2) กาหนดแผนการปฏิบัติงานในการผลิต โดยละเอียด ชัดเจน
3) รายชื่อและประวัติการทางานของคณะทางานตามข้อ 4. ประวัติพร้อมผลงานของ
บริษัท (Company Profile) ที่ผ่านมา โดยแนบเอกสารแสดงผลงานของผู้รับจ้างที่อ้างอิงได้
9.3 ข้อเสนอด้านราคา
9.3.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่น ข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นและ
จะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทาการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอ
โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
9.3.2 ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด
ขอบเขตของงาน ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลง
ยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน ตั้งแต่วันเสนอราคา
ภายในกาหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
อีกทั้งราคาที่เสนอโดยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว
10. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา
10.1 ในการพิ จ ารณาผลการยื่ น ข้ อ เสนอประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จะต้ อ งผ่ า น
หลักเกณฑ์การให้คะแนนจากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักเกณฑ์
ราคาประกอบเกณฑ์อื่น (Price Performance) และการพิจารณาให้คะแนนจากข้อเสนอหลัก 2 ส่วน ได้แก่
ข้อเสนอด้านคุณภาพและข้อเสนอด้านราคา โดยคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
จะพิจารณารับข้อเสนอเฉพาะผู้เสนอราคารายที่ได้รับคะแนนรวมสูงสุด ภายใต้หลักเกณฑ์การให้คะแนน
ดังต่อไปนี้
.......................................
(นายศรีอาพร ปานเกตุ)

.......................................
(นายอนุวัตน์ ทัศนา)

.......................................
(นายอิทธิพล วิสา)
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ข้อเสนอ
1. ด้านราคา
2. ด้านคุณภาพ

หลักเกณฑ์การให้คะแนน
น้าหนัก
คะแนน
(ก)
(ข)
ร้อยละ 20
ร้อยละ 80
รวมคะแนน

คะแนนรวม
(ก)x(ข)

10.2 ข้อเสนอด้านราคา คะแนนเต็ม 100 คะแนน คิดเป็นน้าหนักร้อยละ 20
ผู้ ยื่ น ข้อ เสนอต้ องยื่ น ข้อ เสนอและเสนอราคาทางระบบจั ดซื้ อ จั ดจ้ า งภาครัฐ ด้ ว ย
อิเล็ กทรอนิ กส์ ตามที่ ก าหนดไว้ ใ นเอกสารประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ นี้ โดยไม่ มี เ งื่ อนไขใด ๆ ทั้ ง สิ้ น
และจะต้องกรอกข้อความให้ ถูกต้องครบถ้ว น พร้อมทั้งหลั กฐานแสดงตัว ตนและทาการยืนยันตัวตนของ
ผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
**กรณีมีข้อสงสัยให้ถือคาวินิจฉัยของกรุงเทพหานครเป็นข้อยุติ
10.3 ข้อเสนอด้ า นคุณ ภาพ คะแนนเต็ม 100 คะแนน คิดเป็น น้าหนักร้ อยละ 80
ผู้เสนอราคาต้องนาเสนอรายละเอียดโครงการตามกรอบที่ผู้ว่าจ้างกาหนดไว้โดยครบถ้วนทุกประเด็น และให้
ผู้รับจ้างยื่นเอกสารข้อเสนอด้านคุณภาพทั้งหมดต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ในวัน ยื่ นข้ อเสนอผ่ านทางระบบจั ดซื้อจั ดจ้างภาครัฐด้ วยระบบอิ เล็ กทรอนิกส์ ของกรมบั ญชีกลาง โดยมี
รายละเอียดและข้อกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
รายการ
100 คะแนน
1) ความรู้ ความเข้าใจ และคิดสร้างสรรค์ ประกอบด้วย
15
- แนวความคิดในการนาเสนอน่าสนใจ ที่มาของแนวคิด การกาหนดเนื้อหาการนาเสนอ
ข่าวสารของกรุงเทพมหานครเชื่อมโยงกับนโยบายของผู้บริหาร (10 คะแนน)
- กาหนดแผนการปฏิบัติงานในการผลิต โดยละเอียด ชัดเจน (5 คะแนน)
2) รูปแบบการนาเสนอ โดยให้ใช้หัวหนังสือ “กทม.สาร” เนื้อหาประกอบด้วย ๔ ส่วน
70
๑. ส่วนข่าว นาเสนอข่าวสารเกี่ยวกับนโยบาย กิจกรรมและการดาเนินงานของผู้บริหาร
กรุงเทพมหานคร สภากรุงเทพมหานคร สานัก สานักงานเขต สภาเขต หรือหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
๒. ส่วนบทความหรือสารคดี นาเสนอบทความหรือสารคดีเชิงข่าวเกี่ยวกับกิจกรรมของ
กรุงเทพมหานคร หรือนาเสนอเรื่องราวที่จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน เช่น ความรู้ด้าน
กฎหมาย สุขภาพ การศึกษา การกีฬา ศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ฯลฯ
๓. ส่วนสังคมเมือง นาเสนอความเคลื่อนไหว กิจกรรมหรือความคิดเห็นขององค์กร
ภาคประชาชน ชุมชน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม
๔. ส่วนภาพข่าว นาเสนอภาพข่าวเกี่ยวกับกิจกรรมของผู้บริหารหรือบุคคลที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานครหรือภาพข่าวเกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการต่างๆ ของ
กรุงเทพมหานคร เป็นต้น
- การออกแบบ การจัดวางรูปเล่ม มีความคิดสร้างสรรค์ (10 คะแนน)
.......................................
(นายศรีอาพร ปานเกตุ)

.......................................
(นายอนุวัตน์ ทัศนา)

.......................................
(นายอิทธิพล วิสา)

-7รายการ
100 คะแนน
- การจัดหน้า การนาเสนอข้อมูล การลาดับเรื่องได้อย่างถูกต้อง เข้าใจง่าย (10 คะแนน)
- เนื้อหาสาระ ข้อมูล ภาพประกอบ แผนภูมิ แผนที่ มีความถูกต้อง และมีรูปแบบที่
สวยงามทันสมัย (10 คะแนน)
- คุณภาพของงานพิมพ์ต้องมีความถูกต้อง คมชัด ทั้งในด้านของเนื้อหา (10 คะแนน)
- แผนการเผยแพร่ กทม.สาร ทาง web site ที่มีชื่อเสียงโดยมีผู้เข้าชมไม่น้อยกว่าวันละ
3,000 คน (10 คะแนน)
- แผนการเผยแพร่ กทม.สาร ในรูปแบบ E–Book ทางสื่อออนไลน์ไม่น้อยกว่า 2 แห่ง
ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน (10 คะแนน)
1) เผยแพร่ 2 ช่องทาง (5 คะแนน)
2) เผยแพร่มากกว่า 2 ช่องทาง ( 10 คะแนน)
- นาเสนอวิธีการประเมินผลความพึงพอใจและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกรุงเทพมหานคร
“กทม.สาร” (5 คะแนน)
- ความพร้อมในการจัดพิมพ์ได้ทันที (5 คะแนน)
3) ความพร้อมของผู้เสนอราคา ประวัติ ผลงาน ประสบการณ์และทีมงาน
15
- ประวัติและผลงานของผู้เสนอราคา (Company Profile) ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี (5 คะแนน)
- คุณสมบัติและความพร้อมของทีมงาน ได้แก่ จานวนบุคลากรที่ร่วมงาน ความเชี่ยวชาญ
คุณวุฒิ และประสบการณ์ มีทีมที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญที่มีความน่าเชื่อถือและประสบการณ์
ในการตรวจสอบข้อมูล (5 คะแนน)
- รางวัลหรือเอกสารอื่น ๆ ที่สามารถอ้างอิงและเพิ่มความเชื่อมั่น (5 คะแนน)
11. เงื่อนไขการผลิต
11.1 ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกแบบ จัดทา Layout เนื้อหา จัดรูปเล่มและความสวยงาม
จั ดทากราฟิ กถ่ายภาพประกอบข่าว เขียนข่ าว บทความ ให้ ถูกต้องเรียบร้อย แล้ ว จึง ให้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบและอนุมัติการจัดพิมพ์ทุกครั้ง หากไม่ผ่านการพิจารณา ผู้รับจ้างจะต้องนากลับไปปรับปรุงแก้ไข
ให้ เ สร็ จ เรี ย บร้ อ ยและน ามายื่ น เสนอให้ พิ จ ารณาใหม่ ภ ายใน 3 วั น และต้ อ งส่ ง มอบงานไม่ เ กิ น วั น ที่
15 ของเดือน
11.2 ผู้รับจ้างจะต้องพิสูจน์อักษรให้ถูกต้องและลงนามรับรองการพิสูจน์อักษรแต่ละหน้า
ก่อนส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติการจัดพิมพ์ ทุกฉบับ หากพบว่า เนื้อหาที่ส่งให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีการพิมพ์ผิดเกินกว่า 20 จุด ในการพิมพ์แต่ละฉบับผู้ว่าจ้างสามารถบอกเลิกสัญญาก่อนกาหนดได้
11.3 ในกรณีที่ก ารจั ดพิม พ์ไม่ เป็น ไปตามข้ อความหรือรู ปแบบที่ค ณะกรรมการตรวจ
ต้นฉบับได้อนุมัติแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องนาไปแก้ไขและจัดพิมพ์พร้อมส่งมอบงานใหม่ภายใน 5 วัน และหากไม่
สามารถดาเนินการได้ ผู้ว่าจ้างสามารถบอกเลิกสัญญาก่อนกาหนดได้

.......................................
(นายศรีอาพร ปานเกตุ)

.......................................
(นายอนุวัตน์ ทัศนา)

.......................................
(นายอิทธิพล วิสา)

-811.4 ข่าว บทความ สกู๊ปข่าว หรือข้อความอื่นใดที่จะนามาตีพิมพ์ จะต้องเป็นข้อเท็จจริง
สร้ างสรรค์และไม่ส่ งผลกระทบต่องานของกทม. หน่ว ยงานราชการอื่น รวมไปถึงบุคคลที่ส าม หากข่าว
บทความ รายงาน สกู๊ป ข่าวหรือข้อความอื่นใด ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง หรือทาให้เกิดความเสียหาย ผู้รับจ้าง
จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด และจะต้องจัดพิมพ์แก้ไขใหม่ในฉบับต่อไป
11.5 ผู้รับจ้างจะต้องใช้รูปแบบตัวอักษรที่ได้ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
11.6 ในกรณีที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้า จะต้องเสียค่าปรับโดยกาหนดค่าปรับเป็นรายวัน
เป็นจานวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคางานจ้างทั้งหมด หากผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเกินกว่า
2 งวด ผู้ว่าจ้างสามารถบอกเลิกสัญญาก่อนกาหนดได้
11.7 ผู้รับจ้างจะต้องพิมพ์ให้มีความคมชัดทั้งตัวอักษร ภาพ และสี หากไม่ได้มาตรฐาน
ผู้รับจ้างจะต้องจัดพิมพ์ใหม่ และเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
11.8 ผู้ รั บ จ้ า งไม่ มี สิ ท ธิ์ อ้ า งเรื่ อ งความผั น ผวนของราคากระดาษ และภาวะกระดาษ
ขาดตลาด จนเป็นเหตุให้การส่งมอบงานล่าช้า
12. ค่าปรับ
กรณีผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง จะต้องชาระค่าปรับให้กรุงเทพมหานคร
โดยกาหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจานวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคางานจ้างทั้งหมด
13. งบประมาณ
งบประมาณดาเนินการภายในวงเงิน 5,684,000 บาท (ห้าล้านหกแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
14. ข้อสงวนสิทธิในการปฏิเสธข้อเสนอของผู้เสนอราคา
กรณีผู้ว่าจ้างมีเหตุจาเป็นใด ๆ อันเป็นเหตุทาให้ไม่สามารถทาสัญญาจ้างตามที่ได้ตกลง
เจรจาได้ ผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิในการปฏิเสธข้อเสนอราคา โดยผู้เสนอราคาไม่มีสิทธิโ ต้แย้งหรือเรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ
15. หน่วยงานรับผิดชอบ
กลุ่มงานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ส่วนสื่อสารองค์กร
สานักงานประชาสัมพันธ์ สานักปลัดกรุงเทพมหานคร
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
173 ถนนดินสอ เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์/โทรสาร : 0 2621 0701
E-mail : bmaprmedai@gmail.com
ผู้ประสานงาน นางสาวดุษฎี อุยะเจริญ

.......................................
(นายศรีอาพร ปานเกตุ)

.......................................
(นายอนุวัตน์ ทัศนา)

.......................................
(นายอิทธิพล วิสา)

ใบเสนอราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
เรียน

...................(ระบุตําแหน*งหัวหนาหน*วยงานของรัฐ)........................
๑. ขาพเจา............(ระบุ ชื่ อ บริ ษั ท หาง ราน)..........................สํ า นั ก งานใหญ* ตั้ ง อยู* เ ลขที่
.............................................ถนน.................................................ตําบล/แขวง............................................
อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด..........................................โทรศัพท..................................................
โดย.....................................ผู ลงนามขางทายนี้ (ในกรณี ผู รั บ จางเป? น บุ ค คลธรรมดาใหใชขอความว* า
ข าพ เจ า........................(ระ บุ ชื่ อ บุ ค ค ล ธ รร ม ด า)........................................อ ยู* บ าน เล ข ที่
..............................................ถนน...............................................ตําบล/แขวง...........................................
อําเภอ/เขต.............................................จังหวัด...................................................ผูถือบัตรประจําตัวประชาชน
เลขที่............................................โทรศัพท.....................................โดย.....................................ไดพิจารณา
เงื่อนไขต*างๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส และเอกสารเพิ่มเติม (ถามี) เลขที่.................................
โดยตลอดและยอมรับ ขอกํ าหนดและเงื่อนไขนั้ น แลว รวมทั้ งรั บ รองว*า ขาพเจาเป? น ผู มีคุณ สมบั ติ ครบถวน
ตามที่กําหนดและไม*เป?นผูทิ้งงานของหน*วยงานของรัฐ
๒. ขาพเจาขอเสนอที่จะทํางานจาง.........................................ตามขอกําหนดเงื่อนไขรายละเอียด
แห* ง เอกสารประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ตามราคาดั ง ที่ ไ ดระบุ ไ วในใบเสนอราคานี้ เป? น เงิ น ทั้ ง สิ้ น
............................... บาท (........................................) ซึ่ งไดรวมภาษี มู ล ค* าเพิ่ ม ตลอดจนภาษี อากรอื่ น ๆ
และค*าใชจ*ายทั้งปวงไวดวยแลว
๓. ขาพเจาจะยื น คํ า เสนอราคานี้ เ ป? น ระยะเวลา........................วั น ตั้ ง แต* วั น ยื่ น ขอเสนอ
และ .........................1 อาจรับคําเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ไดก*อนที่จะครบกําหนดระยะเวลาดังกล*าว หรือระยะเวลา
ที่ไดยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ ..........................1 รองขอ
4. ขาพเจารับรองว*าจะส*งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสกําหนดไว
5. ในกรณี ที่ ข าพเจาไดรั บ การพิ จ ารณ าใหเป? น ผู ชนะการประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
ขาพเจารับรองที่จะ
5.๑ ทําสัญญาตามแบบสัญญาจางแนบทายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือ
ตามที่สํานักงานอัยการสูงสุดไดแกไขเพิ่มเติมแลว กับ ..........................1 ภายใน.............วัน นับถัดจากวันที่
ไดรับหนังสือใหไปทําสัญญา
5.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไวในขอ 7 ของเอกสารการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ใหแก* .......................1 ขณะที่ไดลงนามในสัญญาเป?นจํานวนรอยละ....................ของราคาตามสัญญา
ที่ไดระบุไวในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป?นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกตองและครบถวน
หากขาพเจาไม* ป ฏิ บั ติใหครบถวนตามที่ ระบุ ในขอ 5.1 และ/หรือขอ 5.2 ดั งกล*า ว
ขางตน ขาพเจายอมชดใชค*าเสียหายใดๆ ที่อาจมีแก*...............................1 และ...............................1 มีสิทธิจะให
ผูยื่นขอเสนอรายอื่นเป?นผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได หรือ...............................1อาจดําเนินการ
จัดจางการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหม*ก็ได
6. ขาพเจายอมรับว*า ...........................1 ไม*มีความผูกพันที่จะรับคําเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ
รวมทั้งไม*ตองรับผิดชอบในค*าใชจ*ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ขาพเจาไดเขายื่นขอเสนอครั้งนี้
7. เพื่ อ เป? น ประกั น ในการปฏิ บั ติ โดยถู กตอง ตามที่ ไดทํ า ความเขาใจและผู กพั น แห* งคํ า เสนอนี้
ขาพเจาขอมอบ........................เพื่ อเป? น หลั กประกั น การเสนอราคา เป? น จํ านวนเงิน ..........................บาท
(...................................) มาพรอมนี้
8. ขาพเจาไดตรวจทานตั ว เลขและตรวจสอบเอกสารต* า งๆ ที่ ไดยื่ น พรอมใบเสนอราคานี้
โดยละเอียดแลว และเขาใจดีว*า ............................1 ไม*ตองรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล*น
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9. ใบเสนอราคานี้ ไดยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉอฉล หรือการสมรูร*วมคิดกัน
โดยไม*ชอบดวยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับหางหุนส*วน บริษัทใดๆ ที่ไดยื่นขอเสนอ
ในคราวเดียวกัน
เสนอมา ณ วันที่............... เดือน.................................... พ.ศ. ..............................
ลงชื่อ .....................................................
(..........................................................)
ตําแหน*ง...........................................................
หมายเหตุ
1

ใหระบุชื่อย*อของหน*วยงานของรัฐที่ดําเนินการจัดจาง เช*น กรม หรือจังหวัด หรือทีโอที เป?นตน

แบบสัญญา
สัญญาจางทําของ
สัญญาเลขที่………….…… (1)...........……..……...
สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ณ ………….……..………………………………………………………………………….......
ตําบล/แขวง…………………..………………….………………. อําเภอ/เขต……………………….….……………………………...
จั ง หวั ด …….…………………………….………….เมื่ อ วั น ที่ ……….……… เดื อ น …………………….. พ.ศ. ……....………
ระหว าง……………………………………………………………… (2) ………………………………………………………………………..
โด ย ………...…………….…………………………….…………… (3) ………..…………………………………………..…………………
ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูวาจาง” ฝายหนึ่ง กับ…………….…………..…… (4 ก) …………..…………………….
ซึ่งจดทะเบียนเปนนิติบคุ คล ณ ……………………………………………………………………………………….………….……..
มีสํานักงานใหญอยูเลขที่ ……………......……ถนน……………….……………..ตําบล/แขวง…….……….…..……….…....
อําเภอ/เขต………………….…..…….จังหวัด………..…………………..….โดย………….…………………………………..……...
ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท ……………
ลงวันที่………………………………..… (5)(และหนังสือมอบอํานาจลงวันที่ ……………….……..) แนบทายสัญญานี้
(6)(ในกรณีที่ผูรับจางเปนบุคคลธรรมดาใหใชขอความวา กับ …………………..….… (4 ข) …………………….....
อยูบานเลขที่ …………….….…..….ถนน…………………..……..…...……ตําบล/แขวง ……..………………….….………….
อําเภอ/เขต…………………….………….…..จังหวัด…………...…..………….……...……. ผูถือบัตรประจําตัวประชาชน
เลขที่ ................................ ดังปรากฏตามสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนแนบทายสัญญานี้) ซึ่งตอไปใน
สัญญานี้เรียกวา “ผูรับจาง” อีกฝายหนึ่ง
คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้
ขอ 1 ขอตกลงวาจาง
ผูวาจางตกลงจางและผูรับจางตกลงรับจางทํางาน….………….…… (7) ………...…..………
ณ …..……………................. ตํ าบล/แขวง….…………………………….…….. อํ าเภอ/เขต …………..…………..………
จังหวัด……………………….……….….. ตามขอกําหนดและเงื่อนไขแหงสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบทายสัญญา
ผูรับจางตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช ตลอดจนอุปกรณตางๆ
ชนิดดีเพื่อใชในงานจางตามสัญญานี้
ขอ 2 เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบทายสัญญาดังตอไปนี้ใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้
2.1 ผนวก 1.………..….(รายละเอียดงานจาง)…….…….. จํานวน.…..(…..….….….) หนา
2.2 ผนวก 2……….…....(ใบเสนอราคา)…………….…...... จํานวน……(………….….) หนา
…………..……………ฯลฯ……………..………….
ความใดในเอกสารแนบทายสัญญาที่ขัดหรือแยงกับขอความในสัญญานี้ ใหใชขอความ
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกันเอง ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัย
ของผูวาจาง คําวินิจฉัยของผูวาจางใหถือเปนที่สุด และผูรับจางไมมีสิทธิเรียกรองคาจาง หรือคาเสียหาย
หรือคาใชจายใดๆ เพิ่มเติมจากผูวาจางทั้งสิ้น
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ขอ 3 หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทําสัญญานี้ผูรับจางไดนําหลักประกันเปน…………….…...….. (8) ..………..………
เป น จํ านวนเงิ น …………….... บาท (……………..………….) ซึ่ ง เท า กั บ ร อ ยละ………(9)…..…(…………..………...)
ของราคาคาจางตามสัญญา มามอบใหแกผูวาจางเพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้
(10)กรณี ผู รั บ จ างใชห นังสือค้ําประกัน มาเปน หลักประกัน การปฏิบั ติตามสั ญ ญา
หนังสือค้ําประกันดังกลาวจะตองออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจ
ค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทย
แจงเวียนใหทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนด
หรืออาจเป นหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดก็ได และจะตองมีอายุ
การค้ําประกันตลอดไปจนกวาผูรับจางพนขอผูกพันตามสัญญานี้
หลักประกันที่ผูรับจางนํามามอบใหตามวรรคหนึ่ง จะตองมีอายุครอบคลุมความรับผิด
ทั้งปวงของผูรับจางตลอดอายุสัญญา ถาหลักประกันที่ผูรับจางนํามามอบใหดังกลาวลดลงหรือเสื่อมคาลง
หรือมีอายุไมครอบคลุมถึงความรับผิดของผูรับจางตลอดอายุสัญญา ไมวาดวยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี
ผูรั บ จางสงมอบงานลา ชา เป น เหตุ ให ระยะเวลาแลวเสร็จ หรือวัน ครบกําหนดความรับ ผิดในความชํารุด
บกพร อ งตามสั ญ ญาเปลี่ ย นแปลงไป ไม ว า จะเกิ ด ขึ้ น คราวใด ผู รั บ จ า งต อ งหาหลั ก ประกั น ใหม ห รื อ
หลั ก ประกั น เพิ่ ม เติ ม ให มี จํ า นวนครบถ ว นตามวรรคหนึ่ ง มามอบให แ ก ผู ว า จ า งภายใน...............
(……………………..….) วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง
หลักประกันที่ ผูรับจางนํามามอบไวตามข อนี้ ผูวาจางจะคืนใหแกผูรับ จางโดยไม มี
ดอกเบี้ยเมื่อผูรับจางพนจากขอผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แลว
ขอ 4 คาจางและการจายเงิน
(11)(ก) สําหรับการจายเงินคาจางใหผูรับจางเปนงวด
ผูวาจางตกลงจายและผูรับจางตกลงรับเงินคาจางจํานวนเงิน……………………..บาท
(……………………………..…) ซึ่ งได ร วมภาษี มู ล ค าเพิ่ ม จํ านวน…………………บาท (......................................)
ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และคาใชจายทั้งปวงดวยแลว โดยกําหนดการจายเงินเปนงวดๆ ดังนี้
งวดที่ 1 เปนจํานวนเงิน………………………...บาท (…………………………………...………….)
เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน……………………………………ใหแลวเสร็จภายใน…………………………………………………..
งวดที่ 2 เป นจํ านวนเงิน …….………………...บาท (…………………………………...………….)
เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน…………………………..…..……ใหแลวเสร็จภายใน……………………………………………
..............................................ฯลฯ.............................................
งวดสุดทาย เปนจํานวนเงิน……………..………....บาท (…………………………………...….…..)
เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญาและผูวาจางไดตรวจรับงานจางตามขอ 11
ไวโดยครบถวนแลว
(12)(ข) สําหรับการจายเงินคาจางใหผูรับจางครั้งเดียว
ผูวาจางตกลงจายและผูรับจางตกลงรับเงินคาจางจํานวนเงิน……………………..บาท
(……………………………..…) ซึ่ งได ร วมภาษี มู ล ค าเพิ่ ม จํ านวน…………………บาท (......................................)
ตลอดจนภาษี อ ากรอื่ น ๆ และค า ใช จ ายทั้ งปวงดว ยแลว เมื่ อผู รับ จ างได ป ฏิ บั ติงานทั้งหมดใหแล วเสร็ จ
เรียบรอยตามสัญญาและผูวาจางไดตรวจรับงานจางตามขอ 11 ไวโดยครบถวนแลว

-3(13)การจายเงินตามเงื่อนไขแหงสัญญานี้ ผูวาจางจะโอนเงินเขาบั ญชีเงินฝากธนาคาร
ของผู รั บ จ าง ชื่ อธนาคาร………..………….……….สาขา……………..…….…..ชื่ อบั ญ ชี……………….……………………
เลขที่ บั ญ ชี……………………………ทั้ งนี้ ผู รับ จางตกลงเปน ผูรับ ภาระเงิน คาธรรมเนีย มหรือคาบริการอื่น ใด
เกี่ย วกั บการโอน รวมทั้งคาใชจายอื่นใด (ถามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให มีการหั กเงิน ดังกลาว
จากจํ า นวนเงิ น โอนในงวดนั้ น ๆ (ความในวรรคนี้ ใ ช สํ า หรั บ กรณี ที่ ห น ว ยงานของรั ฐ จะจ า ยเงิ น ตรง
ให แ ก ผู รั บ จ า ง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงิ น เข า บั ญ ชี เ งิ น ฝากธนาคารของผู รั บ จ า ง
ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหนวยงานของรัฐเจาของงบประมาณเปนผูกําหนด แลวแตกรณี)
(14)ขอ 5 เงินคาจางลวงหนา
ผูวาจางตกลงจายเงินคาจางลวงหนาใหแกผูรับจาง เปนจํานวนเงิน…………..…..…บาท
(………………..….…) ซึ่งเทากับรอยละ……....…(……….…………....) ของราคาคาจางตามสัญญาที่ระบุไวในขอ 4
เงินคาจางลวงหนาดังกลาวจะจายใหภายหลังจากที่ผูรับจางไดวางหลักประกันการรับเงิน
ค า จ างล ว งหน า เป น ...................... (หนั งสื อค้ํ าประกั น หรื อ หนั งสื อ ค้ํ าประกั น อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส ข องธนาคาร
ภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย) ………………....เต็มตามจํานวนเงินคาจางลวงหนานั้นใหแกผูวาจาง
ผูรับ จ างจะต องออกใบเสร็จ รับ เงิน ค าจ างลวงหนาตามแบบที่ผูวาจางกําหนดใหและผูรับ จางตกลงที่จ ะ
กระทําตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใชจายและการใชคืนเงินคาจางลวงหนานั้น ดังตอไปนี้
5.1 ผูรับจางจะใชเงินคาจางลวงหนานั้นเพื่อเปนคาใชจายในการปฏิบัติงานตามสัญญา
เทานั้น หากผูรับจางใชจายเงินคาจางลวงหนาหรือสวนใดสวนหนึ่งของเงินคาจางลวงหนานั้นในทางอื่น ผูวาจาง
อาจจะเรียกเงินคาจางลวงหนานั้นคืนจากผูรับจางหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา
ไดทันที
5.2 เมื่อผูวาจางเรียกรอง ผูรับจางตองแสดงหลักฐานการใชจายเงินคาจางลวงหนา
เพื่อพิสูจนวาไดเปนไปตามขอ 5.1 ภายในกําหนด 15 (สิบหา) วัน นับถัดจากวันไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง
หากผู รับจางไม อาจแสดงหลักฐานดั งกลาวภายในกําหนด 15 (สิบ หา) วัน ผู วาจ างอาจเรีย กเงิน ค าจาง
ลวงหนาคืนจากผูรับจางหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนาไดทันที
5.3 ในการจ า ยเงิ น ค าจ างให แ ก ผูรับ จางตามข อ 4 ผู วาจางจะหั กคื น เงิน คาจ าง
ลวงหนาในแตละงวดเพื่อชดใชคืนเงินคาจางลวงหนาไวจํานวนรอยละ .............(...........) ของจํานวนเงิน
คาจางในแตละงวดจนกวาจํานวนเงินที่หักไวจะครบตามจํานวนเงินที่หักคาจางลวงหนาที่ผูรับจางไดรับไปแลว
ยกเวนคาจางงวดสุดทายจะหักไวเปนจํานวนเทากับจํานวนเงินคาจางลวงหนาที่เหลือทั้งหมด
5.4 เงิ น จํ า นวนใดๆ ก็ต ามที่ ผูรับ จางจะต อ งจ ายให แ กผู วาจางเพื่ อชํ าระหนี้ ห รือ
เพื่ อ ชดใช ค วามรั บ ผิ ด ต า งๆ ตามสั ญ ญา ผู ว าจ างจะหั ก เอาจากเงิน ค า จ างงวดที่ จ ะจ ายให แ ก ผู รั บ จ า ง
กอนที่จะหักชดใชคืนเงินคาจางลวงหนา
5.5 ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินคาจางลวงหนาที่เหลือเกินกวาจํานวนเงินที่
ผู รั บ จ างจะได รับ หลั งจากหั ก ชดใช ในกรณี อื่ น แล ว ผูรับ จ างจะต องจายคื น เงิน จํานวนที่ เหลื อ นั้ น ให แ ก
ผูวาจางภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง
5.6 ผูวาจางจะคืนหลักประกันเงินคาจางลวงหนาใหแกผูรับจางตอเมื่อผูวาจางไดหักเงิน
คาจางไวครบจํานวนเงินคาจางลวงหนาตามขอ 5.3

-4ขอ 6 กําหนดเวลาแลวเสร็จและสิทธิของผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา
ผู รั บ จ า งต อ งเริ่ ม ทํา งานที่รับ จา งภายในวัน ที่… .... เดื อ น……………… พ.ศ. ……….
และจะตองทํางานใหแลวเสร็จบริบูรณภายในวันที่ ….... เดือ น …………. พ.ศ. …...…. ถาผูรับจางมิไดลงมือ
ทํางานภายในกํ าหนดเวลา หรือไม ส ามารถทํ างานให แล ว เสร็จ ตามกําหนดเวลา หรือมีเหตุใหเชื่อไดวา
ผูรับ จ างไม ส ามารถทํ างานให แล วเสร็จ ภายในกําหนดเวลา หรือจะแลว เสร็จ ล าชาเกิ น กวากํ าหนดเวลา
หรือผูรับจางทําผิดสัญญาขอใดขอหนึ่ง หรือตกเปนผูถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาดหรือตกเปนผูลมละลาย หรือ
เพิกเฉยไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผูวาจางมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได และมีสิทธิ
จางผูรับจางรายใหมเขาทํางานของผูรับจางใหลุลวงไปไดดวย การใชสิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไมกระทบสิทธิ
ของผูวาจางที่จะเรียกรองคาเสียหายจากผูรับจาง
การที่ผูวาจางไมใชสิทธิเลิกสัญญาดังกลาวขางตนนั้น ไมเปนเหตุใหผูรับจางพนจาก
ความรับผิดตามสัญญา
(15)ขอ 7 ความรับผิดชอบในความชํารุดบกพรองของงานจาง
เมื่องานแลวเสร็จบริบูรณ และผูวาจางไดรับมอบงานจากผูรับจางหรือจากผูรับจางรายใหม
ในกรณี ที่ มี ก ารบอกเลิ ก สั ญ ญาตามข อ 6 หากมี เหตุ ชํ า รุ ด บกพรอ งหรื อ เสี ย หายเกิ ด ขึ้ น จากการจ า งนี้
ภายในกํ าหนด.....(16)…..….(……..…..) ป …….…(……....….) เดื อน นับ ถั ดจากวัน ที่ไดรับ มอบงานดั งกล าว
ซึ่งความชํารุดบกพรองหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพรองของผูรับจางอันเกิดจากการใชวัสดุที่ไมถูกตอง
หรื อ ทํ าไว ไม เรี ย บร อ ย หรื อ ทํ าไม ถู ก ต อ งตามมาตรฐานแห งหลั ก วิ ช า ผู รับ จ างจะต อ งรีบ ทํ าการแก ไข
ใหเป นที่ เรียบรอยโดยไมชักชา โดยผูวาจางไมต องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้ น หากผูรับจางไม กระทํ าการ
ดังกลาวภายในกําหนด……...(………..……) วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจางหรือไมทําการ
แก ไ ขให ถู ก ต อ งเรี ย บร อ ยภายในเวลาที่ ผู ว า จ า งกํ า หนด ให ผู ว า จ า งมี สิ ท ธิ ที่ จ ะทํ า การนั้ น เอง
หรือจางผูอื่นใหทํางานนั้น โดยผูรับจางตองเปนผูออกคาใชจายเองทั้งสิ้น
ในกรณีเรงดวนจําเปนตองรีบแกไขเหตุชํารุดบกพรองหรือเสียหายโดยเร็ว และไมอาจ
รอให ผู รับ จา งแก ไขในระยะเวลาที่ กําหนดไวตามวรรคหนึ่งได ผูวาจางมีสิท ธิเขาจัดการแกไขเหตุชํารุด
บกพร องหรือ เสี ย หายนั้ น เอง หรื อจ างผูอื่ น ให ซ อมแซมความชํารุด บกพรอ งหรือเสีย หาย โดยผู รับ จาง
ตองรับผิดชอบชําระคาใชจายทั้งหมด
การที่ผูวาจางทําการนั้นเอง หรือจางผูอื่นใหทํางานนั้นแทนผูรับจาง ไมทําใหผูรับจาง
หลุดพนจากความรับผิดตามสัญญา หากผูรับจางไมชดใชคาใชจายหรือคาเสียหายตามที่ผูวาจางเรียกรอง
ผูวาจางมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได
ขอ 8 การจางชวง
ผูรับจางจะตองไมเอางานทั้งหมดหรือแตบางสวนแหงสัญญานี้ไปจางชวงอีกทอดหนึ่ง
เวนแตการจางชวงงานแตบ างสวนที่ ไดรับ อนุญาตเปน หนังสือจากผูวาจางแลว การที่ผูวาจางไดอนุญาต
ให จ างชว งงานแต บ างส ว นดั งกล าวนั้ น ไมเปน เหตุใหผูรับ จางหลุดพน จากความรับ ผิดหรือพัน ธะหนาที่
ตามสั ญ ญานี้ และผู รั บ จ างจะยั งคงต อ งรับ ผิ ดในความผิ ด และความประมาทเลิ น เล อ ของผู รั บ จ างช ว ง
หรือของตัวแทนหรือลูกจางของผูร ับจางชวงนั้นทุกประการ
กรณีผูรับจางไปจางชวงงานแตบางสวนโดยฝาฝนความในวรรคหนึ่ง ผูรับจางตองชําระ
คาปรับใหแกผูวาจางเปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ........(17)….....(.........................) ของวงเงินของงาน
ที่จางชวงตามสัญญา ทั้งนี้ ไมตัดสิทธิผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา

-5ขอ 9 ความรับผิดของผูรับจาง
ผูรั บ จ างจะต องรั บ ผิดตออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยัน ตรายใดๆ อัน เกิดจาก
การปฏิ บั ติ งานของผู รับ จ าง และจะต องรับ ผิ ด ต อความเสี ย หายจากการกระทํ าของลู กจ างหรือตั วแทน
ของผูรับจาง และจากการปฏิบัติงานของผูรับจางชวงดวย (ถามี)
ความเสียหายใดๆ อันเกิดแกงานที่ผูรับจางไดทําขึ้น แมจะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย
ก็ตาม ผูรับจางจะตองรับผิดชอบโดยซอมแซมใหคืนดีหรือเปลี่ยนใหใหมโดยคาใชจายของผูรับจางเอง เวนแต
ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผูวาจาง ทั้งนี้ ความรับผิดของผูรับจางดังกลาวในขอนี้จะสิ้นสุดลง
เมื่ อ ผู ว าจ า งได รั บ มอบงานครั้ งสุ ดท าย ซึ่งหลั งจากนั้ น ผูรับ จางคงต องรับผิ ดเพี ยงในกรณี ชํ ารุดบกพรอง
หรือความเสียหายดังกลาวในขอ 7 เทานั้น
ผู รั บ จ า งจะต อ งรั บ ผิ ด ต อ บุ ค คลภายนอกในความเสี ย หายใดๆ อั น เกิ ด จาก
การปฏิบัติงานของผูรับจาง หรือลูกจางหรือตัวแทนของผูรับจาง รวมถึงผูรับจางชวง (ถามี) ตามสัญญานี้
หากผูวาจางถูกเรียกรองหรือฟองรองหรือตองชดใชคาเสียหายใหแกบุคคลภายนอกไปแลว ผูรับจางจะตอง
ดําเนินการใดๆ เพื่อใหมีการวาตางแกตางใหแกผูวาจางโดยคาใชจายของผูรับจางเอง รวมทั้งผูรับจางจะตอง
ชดใชคาเสียหายนั้นๆ ตลอดจนคาใชจายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกรองหรือถูกฟองรองใหแกผูวาจางทันที
ขอ 10 การจายเงินแกลูกจาง
ผูรับจางจะตองจายเงินแกลูกจางที่ผูรับจางไดจางมาในอัตราและตามกําหนดเวลา
ที่ผูรับจางไดตกลงหรือทําสัญญาไวตอลูกจางดังกลาว
ถา ผู รับ จา งไม จ า ยเงิน คาจางหรือคาทดแทนอื่น ใดแกลูกจางดังกลาวในวรรคหนึ่ ง
ผูวาจางมีสิทธิที่จะเอาเงินคาจางที่จะตองจายแกผูรับจางมาจายใหแกลูกจางของผูรับจางดังกลาว และใหถือวา
ผูวาจางไดจายเงินจํานวนนั้นเปนคาจางใหแกผูรับจางตามสัญญาแลว
ผู รั บ จ า งจะต อ งจั ด ให มี ป ระกั น ภั ย สํ า หรั บ ลู ก จ า งทุ ก คนที่ จ า งมาทํ า งาน โดยให
ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผูรับจาง รวมทั้งผูรับจางชวง (ถามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดคาสินไหม
ทดแทนได ต ามกฎหมาย ซึ่ งเกิ ด จากอุ บั ติ เหตุ ห รื อ ภยั น ตรายใดๆ ต อ ลู ก จ า งหรื อ บุ ค คลอื่ น ที่ ผู รั บ จ า ง
หรือผู รับ จ างช ว งจ างมาทํ างาน ผู รับ จา งจะตองสงมอบกรมธรรมป ระกัน ภัย ดังกลาวพรอมทั้งหลักฐาน
การชําระเบี้ยประกันใหแกผูวาจางเมื่อผูวาจางเรียกรอง
ขอ 11 การตรวจรับงานจาง
เมื่ อผู วาจางได ตรวจรับงานจ างที่ สงมอบและเห็ นว าถูกต องครบถวนตามสั ญญาแล ว
ผูวาจางจะออกหลักฐานการรับมอบเปนหนังสือไวให เพื่อผูรับจางนํามาเปนหลักฐานประกอบการขอรับเงิน
คางานจางนั้น
ถาผลของการตรวจรับงานจางปรากฏวางานจางที่ผูรับจางสงมอบไมตรงตามสัญญา
ผู ว า จ า งทรงไว ซึ่ งสิ ทธิ ที่ จะไม รั บ งานจ างนั้ น ในกรณี เช น ว านี้ ผู รั บ จ างต องทํ า การแก ไขให ถู ก ต อ งตาม
สัญญาดวยคาใชจายของผูรับจางเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกลาวผูรับจางจะนํามาอางเปนเหตุ
ขอขยายเวลาสงมอบงานจางตามสัญญาหรือของดหรือลดคาปรับไมได
(18)ในกรณี ที่ ผู รั บ จ างส งมอบงานจ างถู กต อ งแต ไม ค รบจํ านวน หรื อ ส งมอบครบ
จํานวน แตไมถูกตองทั้งหมด ผูวาจางจะตรวจรับงานจางเฉพาะสวนที่ถูกตอง โดยออกหลักฐานการตรวจรับ
งานจางเฉพาะสวนนั้นก็ได (ความในวรรคสามนี้ จะไมกําหนดไวในกรณีที่ผูวาจางตองการงานจางทั้งหมด
ในคราวเดี ย วกั น หรื อ งานจ า งที่ ป ระกอบเป น ชุ ด หรื อ หน ว ย ถ า ขาดส ว นประกอบอย า งหนึ่ งอย า งใด
ไปแลว จะไมสามารถใชงานไดโดยสมบูรณ)

-6ขอ 12 รายละเอียดของงานจางคลาดเคลื่อน
ผู รั บ จ า งรั บ รองว า ได ต รวจสอบและทํ า ความเข า ใจในรายละเอี ย ดของงานจ า ง
โดยถี่ ถ ว นแล ว หากปรากฏว า รายละเอี ย ดของงานจ างนั้ น ผิ ด พลาดหรื อ คลาดเคลื่ อ นไปจากหลั ก การ
ทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผูรับจางตกลงที่จะปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผูวาจาง คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ เพื่อใหงานแลวเสร็จบริบูรณ คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด โดยผูรับจางจะคิดคาจาง คาเสียหาย
หรือคาใชจายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผูวาจาง หรือขอขยายอายุสัญญาไมได
ขอ 13 คาปรับ
หากผู รั บ จ า งไม ส ามารถทํ า งานให แ ล ว เสร็ จ ภายในเวลาที่ กํ า หนดไว ใ นสั ญ ญา
และผู ว า จ า งยั ง มิ ไ ด บ อกเลิ ก สั ญ ญา ผู รั บ จ า งจะต อ งชํ า ระค า ปรั บ ให แ ก ผู ว า จ า งเป น จํ า นวนเงิ น
วันละ…..(19)…. บาท (……………...) นับถัดจากวันที่ครบกําหนดเวลาแลวเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่
ผู ว า จ า งได ข ยายเวลาทํ า งานให จนถึ งวั น ที่ ทํ า งานแล ว เสร็ จ จริ ง นอกจากนี้ ผู รั บ จ า งยอมให ผู ว าจ า ง
เรียกคาเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผูรับจางทํางานลาชาเฉพาะสวนที่เกินกวาจํานวนคาปรับดังกลาวไดอีกดวย
ในระหว า งที่ ผู ว า จ า งยั ง มิ ไ ด บ อกเลิ ก สั ญ ญานั้ น หากผู ว า จ า งเห็ น ว า ผู รั บ จ า ง
จะไมส ามารถปฏิบั ติตามสั ญ ญาต อไปได ผู วาจ างจะใชสิ ทธิบ อกเลิ กสัญ ญาและใช สิทธิ ตามข อ 14 ก็ได
และถาผูวาจางไดแจงขอเรียกรองไปยังผูรับจางเมื่อครบกําหนดเวลาแลวเสร็จของงานขอใหชําระคาปรับแลว
ผูวาจางมีสิทธิที่จะปรับผูรับจางจนถึงวันบอกเลิกสัญญาไดอีกดวย
ขอ 14 สิทธิของผูวาจางภายหลังบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่ผูวาจางบอกเลิกสัญญา ผูวาจางอาจทํางานนั้นเองหรือวาจางผูอื่นใหทํางานนั้น
ตอจนแลวเสร็จก็ได และในกรณีดังกลาว ผูวาจางมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ทั้งหมดหรือบางสวนตามแตจะเห็ นสมควร นอกจากนั้น ผูรับจางจะตองรับผิดชอบในคาเสียหายซึ่งเปน
จํานวนเกินกวาหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งคาใชจายที่เพิ่มขึ้นในการทํางานนั้นตอใหแลวเสร็จ
ตามสัญญา ซึ่งผูวาจางจะหักเอาจากจํานวนเงินใดๆ ที่จะจายใหแกผูรับจางก็ได
ขอ 15 การบังคับคาปรับ คาเสียหาย และคาใชจาย
ในกรณีท่ีผูรับจางไมปฏิบัติตามสัญญาขอใดขอหนึ่งดวยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเปนเหตุ
ใหเกิดคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายแกผูวาจาง ผูรับจางตองชดใชคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจาย
ดังกล าวให แกผูวาจางโดยสิ้น เชิงภายในกําหนด.................(....................) วัน นั บ ถัดจากวันที่ ไดรับแจ ง
เปนหนังสือจากผูวาจาง หากผูรับจางไมชดใชใหถูกตองครบถวนภายในระยะเวลาดังกลาวใหผูวาจางมีสิทธิ
ที่จะหักเอาจากจํานวนเงินคาจางที่ตองชําระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาไดทันที
หากค า ปรั บ ค า เสี ย หาย หรื อ ค า ใช จ า ยที่ บั ง คั บ จากเงิ น ค า จ า งที่ ต อ งชํ า ระ
หรือหลักประกัน การปฏิบัติตามสัญ ญาแลวยังไมเพี ยงพอ ผูรับ จางยิน ยอมชําระสวนที่เหลือที่ ยังขาดอยู
จนครบถวนตามจํานวนคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายนั้น ภายในกําหนด ..................(......................) วัน
นับถัดจากวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง
หากมี เงินค าจ างตามสัญ ญาที่ หั กไวจายเป นค าปรับ ค าเสี ยหาย หรือค าใช จ ายแล ว
ยังเหลืออยูอีกเทาใด ผูวาจางจะคืนใหแกผูรับจางทั้งหมด

-7ขอ 16 การงดหรือลดคาปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา
ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของฝายผูวาจาง หรือเหตุสุดวิสัย
หรื อ เกิ ด จากพฤติ ก ารณ อัน หนึ่ งอั น ใดที่ ผู รั บ จ างไม ต อ งรับ ผิ ด ตามกฎหมาย หรือ เหตุอื่ น ตามที่ กํ าหนด
ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทําใหผูรับจาง
ไมสามารถทํ างานใหแลวเสร็จตามเงื่อนไขและกําหนดเวลาแห งสัญญานี้ได ผูรับจางจะตองแจงเหตุหรือ
พฤติการณดังกลาวพรอมหลักฐานเปนหนังสือใหผูวาจางทราบ เพื่อของดหรือลดคาปรับ หรือขยายเวลา
ทํางานออกไปภายใน 15 (สิบหา) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ดังกลาว แลวแตกรณี
ถาผูรับจางไมป ฏิบัติใหเปน ไปตามความในวรรคหนึ่ ง ใหถือวาผูรับ จางไดสละสิทธิ
เรียกรองในการที่จะของดหรือลดคาปรับ หรือขยายเวลาทํางานออกไปโดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เวนแต
กรณี เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของฝายผูว าจาง ซึ่งมีห ลักฐานชัดแจง หรือผูวาจ างทราบ
ดีอยูแลวตั้งแตตน
การงดหรือลดค าปรับ หรือขยายกําหนดเวลาทํางานตามวรรคหนึ่ ง อยูในดุลพิ นิจ
ของผูวาจางที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร
ขอ ๑7 การใชเรือไทย
ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผูรับจางจะตองสั่งหรือนําของเขามาจากตางประเทศ
รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณที่ตองนําเขามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไมวาผูรับจางจะเปนผูที่นําของเขามาเอง
หรือนําเขามาโดยผานตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถาสิ่งของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางเดินเรือที่มี
เรือไทยเดิ นอยูและสามารถให บ ริการรับ ขนไดตามที่ รัฐ มนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด
ผูรับจางตองจัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศ
มายั งประเทศไทย เว น แต จ ะได รั บ อนุ ญ าตจากกรมเจ าท าก อ นบรรทุ ก ของนั้ น ลงเรื ออื่ น ที่ มิ ใช เรือ ไทย
หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได ทั้งนี้ไมวาการสั่ง
หรือนําเขาสิ่งของดังกลาวจากตางประเทศจะเปนแบบใด
ในการส งมอบงานตามสั ญ ญาให แ ก ผู ว า จ าง ถ างานนั้ น มี สิ่ งของตามวรรคหนึ่ ง
ผูรับจางจะตองสงมอบใบตราสง (Bill of Lading) หรือสําเนาใบตราสงสําหรับของนั้น ซึ่งแสดงวาไดบรรทุก
มาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยใหแกผูวาจางพรอมกับการสงมอบงานดวย
ในกรณีที่สิ่งของดังกลาวไมไดบรรทุกจากตางประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย
หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย ผูรับจางตองสงมอบหลักฐานซึ่งแสดงวาไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา
ใหบรรทุกของโดยเรืออื่นได หรือหลักฐานซึ่งแสดงวาไดชําระคาธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไมบรรทุกของ
โดยเรือไทยตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวีแลวอยางใดอยางหนึ่งแกผูวาจางดวย
ในกรณี ที่ ผู รั บ จ า งไม ส ง มอบหลั ก ฐานอย า งใดอย า งหนึ่ ง ดั ง กล า วในวรรคสอง
และวรรคสามใหแกผูวาจาง แตจะขอสงมอบงานดังกลาวใหผูวาจางกอนโดยไมรับชําระเงินคาจาง ผูวาจาง
มีสิทธิรับงานดังกลาวไวกอน และชําระเงินคาจางเมื่อผูรับจางไดปฏิบัติถูกตองครบถวนดังกลาวแลวได

-8สั ญ ญ านี้ ทํ า ขึ้ น เป น สองฉบั บ มี ข อ ความถู ก ต อ งตรงกั น คู สั ญ ญาได อ า นและเข า ใจ
ขอความ โดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อ พรอมทั้งประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน
และคูสัญญาตางยึดถือไวฝายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)……………………………………….ผูวาจาง
(……........……...…………………….)
(ลงชื่อ)……………………………………….ผูรับจาง
(……........……...…………………….)
(ลงชื่อ)……………………………………….พยาน
(……........……...…………………….)
(ลงชื่อ)……………………………………….พยาน
(……........……...…………………….)

-9วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาจาง
(1) ใหระบุเลขที่สัญญาในปงบประมาณหนึ่งๆ ตามลําดับ
(2) ใหระบุชื่อของหนวยงานของรัฐที่เปนนิติบุคคล เชน กรม ก. หรือรัฐวิสาหกิจ ข. เปนตน
(3) ใหระบุชื่อและตําแหนงของหัวหนาหนวยงานของรัฐที่เปนนิติบุคคลนั้น หรือผูที่ไดรับมอบ
อํานาจ เชน นาย ก. อธิบดีกรม……………… หรือ นาย ข. ผูไดรับมอบอํานาจจากอธิบดีกรม………………..
(4) ใหระบุชื่อผูรับจาง
ก. กรณีนิติบุคคล เชน หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด
ข. กรณีบุคคลธรรมดา ใหระบุชื่อและที่อยู
(5) เปนขอความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง
(6) เปนขอความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง
(7) ใหระบุงานที่ตองการจาง
(8) “หลั ก ประกั น ” หมายถึ ง หลั ก ประกั น ที่ ผู รั บ จ า งนํ า มามอบไว แ ก ห น ว ยงานของรั ฐ
เมื่ อ ลงนามในสั ญ ญา เพื่ อ เป น การประกั น ความเสี ย หายที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น จากการปฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญา
ดังนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรือดราฟท ที่ธนาคารเซ็น สั่งจาย ซึ่งเปน เช็คหรือดราฟท ลงวัน ที่ที่ใชเช็ค
หรือดราฟทนั้นชําระตอเจาหนาที่ หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ
(๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด โดยอาจกําหนดเปนหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดก็ได
(4) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิ จ การเงิ น ทุ น เพื่ อ การพาณิ ช ย แ ละประกอบธุ ร กิ จ ค้ํ า ประกั น ตามประกาศของธนาคาร
แห งประเทศไทย ตามรายชื่ อ บริ ษั ท เงิ น ทุ น ที่ ธ นาคารแห งประเทศไทยแจ งเวี ย นให ท ราบ โดยอนุ โ ลม
ใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
(9) ใหกําหนดจํานวนเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยหลักเกณฑการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 168
(10) เปนขอความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง
(11) เปนขอความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง
(12) เปนขอความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง
(13) เปนขอความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง
(14) เปนขอความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง

- 10 (15) เปนขอความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง
(16) กํ า หนดเวลาที่ ผู รั บ จ า งจะรั บ ผิ ด ในความชํ า รุ ด บกพร อ ง โดยปกติ จ ะต อ งกํ า หนด
ไมนอยกวา 1 ป นับถัดจากวันที่ผูรับจางไดรับมอบงานจาง หรือกําหนดตามความเหมาะสม
(17) อั ตราค าปรับ ตามสั ญ ญาขอ 8 กรณี ผู รับ จางไปจางช วงบางสวนโดยไมไดรับ อนุ ญ าต
จากผูวาจาง ตองกําหนดคาปรับเปนจํานวนเงินไมนอยกวารอยละสิบของวงเงินของงานที่จางชวงตามสัญญา
(18) ความในวรรคนี้ จะไมกําหนดไวในกรณีที่ผูวาจางตองการสิ่งของทั้งหมดในคราวเดียวกัน
หรืองานจางที่ประกอบเปนชุดหรือหนวย ถาขาดสวนประกอบอยางหนึ่งอยางใดไปแลว จะไมสามารถใชงาน
ไดโดยสมบูรณ
(19) อั ต ราค า ปรั บ ตามสั ญ ญาข อ 13 ให กํ าหนด ตามระเบี ย บกระทรวงการคลั งวาด ว ย
หลักเกณฑการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพั สดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 162 สวนกรณีจะปรับรอยละ
เทาใด ใหอยูในดุลพินิจของหนวยงานของรัฐผูวาจางที่จะพิจารณาแตทั้งนี้การที่จะกําหนดคาปรับเปนรอยละ
เทาใด จะตองกําหนดไวในเอกสารเชิญชวนดวย

แบบหนังสือค้ําประกัน
(หลักประกันซองการจาง)
เลขที่.........................

วันที่...........................

ขาพเจา..........(ชื่ อ ธนาคาร/บริ ษั ท เงิ น ทุ น ).........สํ า นั ก งานตั้ ง อยู) เ ลขที่ .............ถนน.............
ตํ า บล/แขวง.............อํ า เภอ/เขต..............จั งหวั ด ..............โดย............ผู มี อํา นาจลงนามผู กพั น ธนาคาร/
บริษั ท เงิน ทุ น ขอทํ า หนั งสื อค้ํ าประกั น ฉบั บ นี้ ใหไวต' อ..........(ชื่ อ ส) ว นราชการผู ประกวดราคา)...........ดั งมี
ขอความต)อไปนี้
1. ตามที่..........(ชื่อผูเสนอราคา)..........ไดยื่นซองประกวดราคาสําหรับการจัดจาง..........................
ตามเอกสารประกวดราคาเลขที่.........................ซึ่งตองวางหลักประกันซองตามเงื่อนไขการประกวดราคาต)อ
...............(ชื่อส)วนราชการผูประกวดราคา)............เป4นจํานวนเงิน............................บาท(...........................) นั้น
ขาพเจายินยอมผูกพันตนโดยไม)มีเงื่อนไขที่จะค้ําประกันการชําระเงินตามสิทธิเรียกรองของ................
(ชื่ อ ส) ว นราชการผู ประกวดราคา)......................จํ า นวนไม) เกิ น .................บาท (.......................) ในฐานะ
เป4 นลู ก หนี้ ร) ว ม ในกรณี ..............(ชื่ อ ผู เสนอราคา).................ไม) ป ฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขในการประกวดราคา
อันเป4นเหตุให.................(ชื่อส)วนราชการผูประกวดราคา)..................มีสิทธิริบหลักประกันซองประกวดราคา
หรือชดใชค) าเสี ย หายใดๆ รวมทั้ งกรณี ที่ ...............(ชื่อผู เสนอราคา)................ไดถอนใบเสนอราคาของตน
ภายในระยะเวลาที่ใบเสนอราคายังมี ผลอยู) หรือมิ ไดไปลงนามในสัญ ญาเมื่อไดรับแจงไปทําสัญ ญาหรือมิ ได
วางหลั ก ประกั น สั ญ ญาภายในระยะเวลาที่ กํ า หนดในเอกสารประกวดราคา โดย.........(ชื่ อ ส) ว นราชการ
ผูประกวดราคา)..........ไม)จําเป4นตองเรียกรองให.................(ชื่อผูเสนอราคา)...............ชําระหนี้ก)อน
2. หนังสือค้ําประกั นนี้มีผลใชบังคับตั้งแต)วันที่ ....................ถึ งวันที่ ....................และขาพเจาจะไม)
เพิกถอนการค้ําประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว
3. ถา....................(ชื่อผูเสนอราคา)..................ขยายกําหนดเวลายืนราคาของการเสนอราคาออกไป
ขาพเจายินยอมที่จะขยายกําหนดระยะเวลาการค้ําประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลายืนราคาที่ไดขยายออกไป
ดังกล)าว
ขาพเจาไดลงนามและประทับตราไวต)อหนาพยานเป4นสําคัญ
ลงชื่อ......................................................ผูค้ําประกัน
(....................................................)
ตําแหน)ง........................................................
ลงชื่อ...................................................พยาน
(..................................................)
ลงชื่อ...................................................พยาน
(..................................................)

แบบหนังสือค้ําประกัน
(หลักประกันสัญญาจาง)
เลขที่............................

วันที่............................

ขาพเจา..........(ชื่อธนาคาร)............สํานักงานตั้งอยู)เลขที่..............ถนน...............ตําบล/แขวง.................
อํ า เภอ/เขต........................จั งหวั ด .......................โดย..........................ผู มี อํ า นาจลงนามผู ก พั น ธนาคาร
ขอทําหนังสือค้ําประกันฉบับนี้ไวต)อ.................(ชื่อส)วนราชการผูว)าจาง)...........ซึ่งต)อไปนี้เรียกว)า “ผูว)าจาง”
ดังมีขอความต)อไปนี้
1. ตามที่........(ชื่อผูรับจาง).......ซึ่งต)อไปนี้เรียกว)า “ผูรับจาง” ไดทําสัญญาจาง................กับผูว)าจาง
ตามสั ญ ญาเลขที่ ....................ลงวั น ที่ ..................ซึ่ งผู รั บ จางตองวางหลั ก ประกั น การปฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญา
ต)อผูว)าจาง เป4นจํานวนเงิน...........บาท (...............) ซึ่งเท)ากับรอยละ......... (........) ของมูลค)าทั้งหมดของสัญญา
ขาพเจายิ น ยอมผู ก พั น ตนโดยไม) มี เงื่ อ นไขที่ จ ะค้ํ า ประกั น การชํ า ระเงิ น ใหตามสิ ท ธิ เรี ย กรอง
ของผู ว) า จาง จํ า นวนไม) เกิ น ................................บาท (......................................) ในฐานะเป4 น ลู ก หนี้ ร) ว ม
ในกรณี ที่ผูรับจางก)อใหเกิดความเสียหายใดๆ หรือตองชําระค)าปรับ หรือค)าใชจ)ายใดๆ หรือผูรับจางมิไดปฏิบั ติ
ตามภาระหนาที่ ใดๆ ที่ กําหนดในสั ญ ญาดั งกล) าวขางตน ทั้ งนี้ โดยผู ว)าจางไม) จํ าเป4 นตองเรียกรองใหผู รับจาง
ชําระหนี้นั้นก)อน
2. หนั งสื อค้ํ าประกั น นี้ มี ผลใชบั งคั บตั้ งแต) วั นทํ าสั ญ ญาจางดั งกล) าวขางตนจนถึ งวั นที่ .....................
เดือน.................... พ.ศ. ........................ (ระบุ วันที่ ครบกําหนดสั ญญารวมกับระยะเวลาการรับประกันความชํารุด
บกพร)อง) และขาพเจาจะไม)เพิกถอนการค้ําประกันภายในระยะเวลาที่กําหนดไว
3. หากผูว)าจางไดขยายระยะเวลาใหแก)ผูรับจาง ใหถือว)าขาพเจายินยอมในกรณีนั้นๆ ดวย โดยใหขยาย
ระยะเวลาค้ําประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผูซื้อไดขยายระยะเวลาใหแก)ผูขายดังกล)าวขางตน
ขาพเจาไดลงนามและประทับตราไวต)อหนาพยานเป4นสําคัญ
ลงชื่อ......................................................ผูค้ําประกัน
(....................................................)
ตําแหน)ง........................................................
ลงชื่อ...................................................พยาน
(..................................................)
ลงชื่อ...................................................พยาน
(..................................................)

บทนิยาม
“ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน” หมายความวา บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เขา
เสนอราคาขายในการประกวดราคาซื้อของกรม เปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในกิจการของ
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เขาเสนอราคาขายในการประกวดราคาซื้อของกรมในคราวเดียวกัน
การมี ส วนได เสียไม วาโดยทางตรงหรือ ทางออ มของบุคคลธรรมดาหรือ นิติบุคคลดัง กลาว
ขางตน ไดแกการที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาวมีความสัมพันธกันในลักษณะดังตอไปนี้
(1) มีความสัมพันธกันในเชิงบริหาร โดยผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ
ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง มีอํานาจ
หรือ สามารถใชอํานาจในการบริห ารจัดการกิจ การของบุคคลธรรมดาหรือ ของนิติบุคคลอีก รายหนึ่ง หรือ
หลายราย ที่เสนอราคาใหแกกรมในการประกวดราคาซื้อครั้งนี้
(2) มีความสัมพันธกันในเชิงทุน โดยผูเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือผูเปนหุน สว น
ไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือ ผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัดหรือ บริษัทมหาชนจํากัด เปน
หุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือหางหุนสวนจํากัด หรือเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชน
จํากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาใหแกกรมในการประกวดราคาซื้อครั้งนี้
คําวา “ผูถือหุนรายใหญ” ใหหมายความวา ผูถือ หุนซึ่งถือหุนเกินกวารอยละยี่สิบหาใน
กิจการนั้น หรือในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการวาดวยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการบาง
ประเภทหรือบางขนาด
(3) มี ความสั มพั นธ กั นในลั กษณะไขว กั นระหว าง (1) และ (2) โดยผู จั ดการ หุ นส วนผู จั ดการ
กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคล
รายหนึ่ง เปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด หรือเปนผูถือหุนรายใหญใ นบริ ษั ท จํา กั ด
หรื อ บริ ษั ท มหาชนจํา กั ด อี ก รายหนึ่ ง หรื อ หลายรายที่ เ ข า เสนอราคาให แ ก ก รมผูในการประกวด
ราคาซื้อครั้งนี้ หรือในนัยกลับกัน
การดํารงตําแหนง การเปนหุนสวน หรือเขาถือหุนดังกลาวขางตนของคูสมรส หรือบุตรที่ยัง
ไมบ รรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ใหถือวาเปนการดํารงตําแหนงการเปนหุนสวน หรือการ
ถือหุนของบุคคลดังกลาว
ในกรณีบุคคลใดใชชื่อบุคคลอื่นเปนผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการผูบริหาร
ผูเปนหุนสวนหรือผูถือหุนโดยที่ตนเองเปนผูใชอํานาจในการบริหารที่แทจริง หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนที่
แทจริงของหางหุนสวน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด แลวแตกรณี และหางหุนสวน หรือบริษัท
จํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่เกี่ยวของ ไดเสนอราคาใหแกกรมในการประกวดราคาซื้อคราวเดียวกัน ใหถือ
วาผูเสนอราคาหรือผูเสนองานนั้นมีความสัมพันธกันตาม (1) (2) หรือ (3) แลวแตกรณี

บัญชีเอกสารสวนที่ 1
1. ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
ไฟลขอมูล………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …….…….......แผ'น
- บัญชีรายชื่อหุนส'วนผูจัดการ
ไฟลขอมูล………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผ'น
- ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)
ไม'มีผูมีอํานาจควบคุม
มีผูมีอํานาจควบคุม
ไฟลขอมูล………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน ……………........แผ'น
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
ไฟลขอมูล………………………….…...ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผ'น
- สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ
ไฟลขอมูล………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผ'น
- บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ
ไฟลขอมูล……………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน ………….…........แผ'น
บัญชีผูถือหุนรายใหญ' (ถามี)
ไม'มีผูถือหุนรายใหญ'
มีผูถือหุนรายใหญ'
ไฟลขอมูล…………………………..ขนาดไฟล....................... จํานวน ……………........แผ'น
- ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)
ไม'มีผูมีอํานาจควบคุม
มีผูมีอํานาจควบคุม
ไฟลขอมูล………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผ'น
2. ในกรณีผูยื่นขอเสนอไมเปนนิติบุคคล
(ก) บุคคลธรรมดา
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น
ไฟลขอมูล……………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผ'น
(ข) คณะบุคคล
- สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเป4นหุนส'วน
ไฟลขอมูล………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผ'น
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเป4นหุนส'วน
ไฟลขอมูล………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน ……….…….......แผ'น

-23. ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา
- สําเนาสัญญาของการเขาร'วมคา
ไฟลขอมูล……………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน ……….……….......แผ'น
(ก) ในกรณีผูรวมคาเปนบุคคลธรรมดา
- บุคคลสัญชาติไทย
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ไฟลขอมูล……………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผ'น
- บุคคลที่มิใช'สัญชาติไทย
สําเนาหนังสือเดินทาง
ไฟลขอมูล…………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน ………… ….......แผ'น
(ข) ในกรณีผูรวมคาเปนนิติบุคคล
- หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
ไฟลขอมูล…………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน ……………........แผ'น
- บัญชีรายชื่อหุนส'วนผูจัดการ
ไฟลขอมูล…………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน ……………........แผ'น
- ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)
ไม'มีผูควบคุม
มีผูควบคุม
ไฟลขอมูล………………………….……..ขนาดไฟล......................... จํานวน …………….......แผ'น
- บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
ไฟลขอมูล……………………………….……..ขนาดไฟล.....................จํานวน ……….…….......แผ'น
- สํานาหนังสือบริคณหสนธิ
ไฟลขอมูล……………………………….……..ขนาดไฟล.....................จํานวน …………….......แผ'น
- บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ
ไฟลขอมูล……………………………….……..ขนาดไฟล......................จํานวน …………….......แผ'น
- บัญชีผูถือหุนรายใหญ (ถามี)
ไม'มีผูถือหุนรายใหญ'
มีผูถือหุนรายใหญ'
ไฟลขอมูล……………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผ'น
- ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)
ไม'มีผูมีอํานาจควบคุม
มีผูมีอํานาจควบคุม
ไฟลขอมูล……………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผ'น

-34. อื่น ๆ (ถามี)
.......................................................................................................................................................
ไฟลขอมูล……………………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผ'น
......................................................................................................................................................
ไฟลขอมูล…………….………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผ'น
........................................................................................................................................................
ไฟลขอมูล……………………………………….….…..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผ'น
ขาพเจาขอรั บ รองว' า เอกสารหลั ก ฐานที่ ข าพเจายื่ น พรอมการเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ
จั ด จางภาครั ฐ ดวยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สในการประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สครั้ ง นี้ ถู ก ตองและเป4 น ความจริ ง
ทุกประการ
ลงชื่อ.............................................................ผูยื่นขอเสนอ
(...........................................................)

บัญชีเอกสารสวนที่ 2
1. แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ไฟลข!อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน ………..…….......แผ)น
2. หนั ง สื อ มอบอํ า นาจซึ่ ง ป0 ด อากรแสตมป1 ต ามกฎหมายในกรณี ที่ ผู! ยื่ น ข! อ เสนอมอบอํ า นาจให!
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
ไฟลข!อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผ)น
3. หลักประกันการเสนอราคา
ไฟลข!อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผ)น
4. สรุปรายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามที่หน)วยงานของรัฐกําหนดให!จัดส)งภายหลังวันเสนอราคา
เพื่อใช!ในประกอบการพิจารณา (ถ!ามี) ดังนี้
4.1 ……………………………………………………………………………………………………………………………
ไฟลข!อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผ)น
4.2 ……………………………………………………………………………………………………………………………
ไฟลข!อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผ)น
5. อื่นๆ (ถ!ามี)
5.1...............................................................................................................................................
ไฟลข!อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผ)น
5.2...............................................................................................................................................
ไฟลข!อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผ)น
5.3...............................................................................................................................................
ไฟลข!อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผ)น
ข! า พเจ! า ขอรั บ รองว) า เอกสารหลั ก ฐานที่ ข! า พเจ! า ได! ยื่ น มาพร! อ มการเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ
จั ด จ! า งภาครั ฐ ด! ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สในการประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สครั้ ง นี้ ถู ก ต! อ งและเปB น ความจริ ง
ทุกประการ
ลงชื่อ.............................................................ผู!ยื่นข!อเสนอ
(...........................................................)

