


เอกสารสอบราคา  เลขที่  5/2558 

สอบราคาจ้างเหมาจัดท าถุงบรรจุผัก และผลไม้  
กิจกรรมย่อยที่ 2 พัฒนากลุ่มผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพรายสินค้าพืช  

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร(พืช) โครงการพัฒนาอาหารฮาลาลแบบครบวงจร ปี 2558 
 

ลงวันที่  2  ธันวาคม  2557 
......................................................................... 

  ด้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยส านักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า 
“จังหวัด” มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาจัดท าถุงบรรจุผัก และผลไม้ กิจกรรมย่อยที่ 2 พัฒนากลุ่มผลิตสินค้า
เกษตรคุณภาพรายสินค้ าพืช กิจกรรมส่ งเสริมและพัฒนาคุณภาพสินค้ าเกษตร(พืช) โครงการพัฒนา 
อาหารฮาลาลแบบครบวงจร ปี 2558  โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี ้
 

- จ้างเหมาจัดท าถุงบรรจุผัก และผลไม้   ดังนี้ 
1. จัดท าถุงบรรจุภัณฑผ์ัก และผลไม้ แบบพิมพ์ลาย  ไม่มีหูหิ้ว จ านวน 450 กิโลกรัม 

มีรายละเอียดดังนี้ 
1.1  ถุงบรรจุผัก และผลไม้ พร้อมพิมพ์ลายโลโก้  ไม่มีหูหิ้ว  
1.2  ถุงมีขนาด กว้าง ๘ นิ้ว ยาว ๓๐ นิ้ว ปริมาณบรรจุ ๒ - ๓ ขีด 
1.3  เนื้อเป็นพลาสติกท่ีมีความใส ไม่มีกลิ่น Polypropylene (PP) 
1.4  พร้อมออกแบบและพิมพ์ลายโลโก้ พิมพ์ ๒ สี 
1.5  จ านวน ๔๕๐ กิโลกรัม 

 

2.  จัดท าถุงบรรจุภัณฑ์ผัก และผลไม้ แบบพิมพ์ลาย  มีหูหิ้ว  จ านวน 400 กิโลกรัม   
มีรายละเอียดดังนี้  

2.1  ถุงบรรจุผัก และผลไม้  พร้อมพิมพ์ลายโลโก้  มีหูหิ้ว 
2.2  ถุงมีขนาด  กว้าง ๙ นิ้ว  ยาว ๑๘ นิ้ว  ปริมาณบรรจุ ๓ กิโลกรัม 
2.3  เนื้อเป็นพลาสติกที่มีความใส ไม่มีกลิ่น Polypropylene (PP) 
2.4  พร้อมออกแบบและพิมพ์ลายโลโก้ พิมพ์ ๒ สี 
2.5  จ านวน ๔๐๐ กิโลกรัม 

 

สถานที่ส่งมอบ : ส านักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
  1.1  รายละเอียดงานจ้าง 
  1.2  แบบใบเสนอราคา 
  1.3  แบบสัญญาจ้าง 
  1.4  แบบหนังสือค้ าประกัน 
   (1)  หลักประกันสัญญา 
  1.5  บทนิยาม 
   (1)  ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
   (2)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
 
 /1.6  แบบบัญชี... 
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  1.6  แบบบัญชีเอกสาร 
   (1)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
   (2)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 
  1.7  แบบหนังสือมอบอ านาจ 
 

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
  2.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง 
  2.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ 

2.3  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา 
หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 
  2.4  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้น
แต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 
3. หลักฐานการเสนอราคา 
  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา  โดยแยกไว้นอกซอง
ใบเสนอราคาเป็น  2  ส่วน  คือ 
  3.1  ส่วนที่  1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
   (1)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
    (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม  (ถ้ามี)  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
    (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองทะเบียน
นิติบุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม  (ถ้ามี)  และบัญชีผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 

   (2)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี)  ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับส าเนาถูกต้อง 
   (3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา
ที่มิใช่สัญชาติไทย  ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง  หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล  ให้ยื่นเอกสารตาม  
ที่ระบุไว้ใน (1) 
 
 
 

/(4)  ส าเนาบัตร… 
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   (4)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน, ส าเนาทะเบียนบ้าน, ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์,  
ส าเนาทะเบียนภาษีมูคค่าเพ่ิม(ถ้ามี)  ฯลฯ 
   (5) บัญชีเอกสารส่วนที่  1  ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ1.6(1) 
  3.2  ส่วนที่  2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
   (1)  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ
อ านาจให้บุคคลอื่นลงนานมในใบเสนอราคาแทน 
   (2)  บัญชีเอกสารส่วนที่  2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบในข้อ  1.6(2) 
4. การเสนอราคา 
  4.1  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้  โดยไม่มีเงื่อนไข
ใดๆ ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาให้ชัดเจนจ านวนเงินที่เสนอ
จะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร  โดยไม่มีการขูดลบ  หรือแก้ไข  หากมีการขูด  ลบ  ตก  เติม  แก้ไข  
เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา  พร้อมประทับตรา  (ถ้ามี)  ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 

  4.2  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวม 
และหรือราคาต่อหน่วย  และหรือต่อรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  ทั้งนี้ ราคารวมที่
เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญโดย 
คิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืน  และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวงไว้แล้ว 
  ราคาที่เสนอจะต้องก าหนดยืนราคา  ไม่น้อยกว่า  30  วัน  นับตั้งแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา  
โดยภายในก าหนดเวลายืนราคา  ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้  จะถอนการเสนอราคามิได้ 
  4.3   ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุหรืองานจ้างไม่เกิน  30  วัน นับวันถัด
จากวันลงนามในสัญญาจ้าง  
  4.4   ก่อนยื่นซองสอบราคา  ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  แบบรูป และรายละเอียด  ฯลฯ  
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 
  4.5  ผู้เสนอราคา  จะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองถึงประธานคณะกรรมการเปิดซอง 
สอบราคาจ้างเหมาจัดท าชุดนิทรรศการส่งเสริมการผลิตข้าว  กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนาจุดเรียนรู้เรื่องการลดต้นทุน
การผลิตข้าว  กิจกรรมหลักส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพ โครงการพัฒนาอาหารฮาลาลแบบครบวงจร ปี 2558  
โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า  “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่  5/2558”  ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่   
2  ธันวาคม  2557   ถึงวันที่  12  ธันวาคม  2557  ตั้งแต่เวลา  08.30 น. ถึงเวลา   16.30 น.   
ณ ส านักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เลขที่  45/5  หมู่ 7  ต าบลคลองสวนพลู  อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13000  เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซอง  สอบราคาแล้ว  จะไม่รับ
ซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 
  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า
เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน  ตามข้อ 1.5(1) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่ 
และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
 
 /หากปรากฏ… 
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  หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคา 
ว่ามีผู้เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5(2) และคณะ
กรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ
ผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้
เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ  และมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มี
การกระท าดังกล่าว 
  ผู้ เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้ เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้ เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน  
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด 
  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ส านักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 45/5  หมู่ 7  ต าบลคลองสวนพลู  
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13000  ในวันที่   15  ธันวาคม   2557  ตั้งแต่เวลา  
10.00  น.  เป็นต้นไป 
  การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า  ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาเปิดซองใบเสนอราคาเว้น
แตป่ลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า  การขยายระยะเวลาดังกล่าวเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งและในกรณีที่
ปลั ดกระทรวง พิจารณาเห็นว่ าผู้ ว่ า ราชการจั งหวัด พิจารณาเห็นด้ วยกับค าคัดค้ านของผู้ อุทธรณ์   
และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง   
ให้ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
 

5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
  5.1  ในการสอบราคาครั้งนี้  จังหวัดจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 
  5.2  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา 
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการฯจะไม่รับ
พิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ  ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ 
ต่อจังหวัดเท่านั้น 
  5.3  จังหวัดสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี  ดังต่อไปนี้ 
   (1)  ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคาของจังหวัด 
   (2)  ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง
อย่างใดหรือท้ังหมดในใบเสนอราคา 
   (3)  เสนอรายละเอียดแตงต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น
สาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
 
 

/(4) ราคาที่เสนอ... 
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   (4)  ราคาที่เสนอมีการขูด ลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลง
ลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ 
  5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
จังหวัด  มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพ  ฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ เสนอราคาได้
จังหวัดมีสิทธิที่จะไม่รับราคา  หรือไม่ท าสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
  5.5  จังหวัดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใด  หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือ ขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง  รายการใดหรืออาจจะ
ยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็น
ส าคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินของจังหวัดเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้  รวมทั้ง
จังหวัดจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน  ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการ
คัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริต  เช่น การเสนอเอกสารอันเป็น
เท็จหรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน  เป็นต้น 

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุดเสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได้คณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคา หรือจังหวัดจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถ
ด าเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์  หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้  จังหวัดมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้
เสนอราคารายนั้น 
  5.6  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่าผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้  ตามข้อ 4.5  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคา  
รายอ่ืน  ณ วันประกาศสอบราคา  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งราคาอย่าง 
เป็นธรรม ตามข้อ 1.5 จังหวัดมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจาก
ประกาศรายชื่อตามข้อ 4.5  และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
 ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า  การยกเลิกการเปิดซองเสนอราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้ว      
จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 

 

6. การท าสัญญาจ้าง 
  ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับจังหวัด ภายใน 7 วัน  
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญา เป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาจ้างที ่
สอบราคาได้  ให้จังหวัดยึดถือไว้ในขณะสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
  6.1  เงินสด 
  6.2  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กระทรวงการคลัง ผ่านส านักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันท าการ 
  6.3  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ าประกัน  ดังระบุใน  
ข้อ 1.4(1) 
 

/6.4  หนังสือค้ า... 
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  6.4  หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่ง
ได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ 1.4(1) 
  6.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา 
(ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างนั้นแล้ว 
 

7.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
  จังหวัดจะจ่ายเงินค่าจ้าง เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 100 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา 
 

8.  อัตราค่าปรับ 
  ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 6 ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.10 ต่อวัน ของงานจ้างที่ยังไม่ได้รับมอบ 
 
9.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
  ผู้ชนะการสอบราคา  ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ  หรือท าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.3  
แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า  15 วัน  
นับถัดจากวันที่จังหวัดได้รับมอบงาน  โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 7 วัน
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
 

10.  ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
  10.1  เงินค่าวัสดุส าหรับงานจ้างครั้งนี้  ได้มาจากเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558  กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 
  10.2  เมื่อจังหวัด  ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง  และได้ตกลงจ้างตามสอบ
ราคาจ้างแล้ว  ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่ง  หรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  และของนั้น
ต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด  ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชย์นาวี  ดังนี้ 
  (1)  แจ้งการสั่ง  หรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเท่า  ภายใน 7 วัน  นับถัด
จากวันที่ผู้รับจ้างสั่ง  หรือซื้อของจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
  (2)  จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย  
ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน  หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
 
 

/(3)  ในกรณีที่... 

 




