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-----------------------------------------------สานักฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตาบลหนองหาร อาเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ ซึ่งต่อไปนีเ้ รียกว่า "มหาวิทยาลัย" มีความประสงค์จะประกวดราคางานก่อสร้างระบบน้ามินิสปริง
เกอร์ พร้อมบ่อพักน้า คสล. ระยะที่ 2 ณ สานักฟาร์มมหาวิทยาลัย อาเภอพร้าว ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตาบลหนองหาร อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีข้อแนะนา
และข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา
1.1 แบบรูปรายการละเอียด และรายละเอียดประกอบแบบ
จานวน 1 ชุด
1.2 แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้าง
จานวน 2 แผ่น
1.3 บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง
จานวน 1 ชุด
1.4 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จานวน 3 แผ่น
1.5 แบบสัญญาจ้าง
จานวน 9 แผ่น
1.6 แบบหนังสือค้าประกัน
(1) หลักประกันซอง
จานวน 1 แผ่น
(2) หลักประกันสัญญา
จานวน 1 แผ่น
1.7 บทนิยาม
จานวน 2 แผ่น
(1) ผูเ้ สนอราคาที่มผี ลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.8 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
จานวน 2 แผ่น
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
จานวน 1 แผ่น
1.9 วิธีการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
จานวน 1 แผ่น
2 คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1. ผูเ้ สนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผูม้ ีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์
2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผูท้ ี่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ
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- 22.3. ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็นผู้มผี ลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น และ/หรือต้อง
ไม่เป็นผู้มผี ลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผูใ้ ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.8
2.4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มคี าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.5. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานระบบน้าสปริงเกอร์ ในวงเงินไม่ต่า
กว่ า 1,400,000 บาท (หนึ่ง ล้ า นสี่ แสนบาทถ้ว น) ในระยะเวลาไม่ เ กิ น 5 ปี นับ ถึง วัน ยื่น ซอง
ประกวดราคา ซึ่งได้ก่อสร้างแล้วเสร็จบริบูรณ์ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน
(พร้อมแสดงหลักฐานการเสียภาษี)

2.6 เป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ อ ย่ า งในเงื่ อ นไขตามหนั ง สื อ ส านั ก งาน ป.ป.ช. ด่ ว นที่ สุ ด
ปช 0028/ว0009 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2555 กาหนดให้คู่สัญญาต้องปฏิบัติดังนี้
2.6.1 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่
แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
2.6.2 บุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ จ ะเป็ น คู่ สั ญ ญากั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ ได้
ด าเนิ น การจั ด ซื้อ จั ด จ้ า งด้ ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Government Procurement:e-GP) ต้ อ ง
ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เวปไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
2.6.3 คู่สัญญาต้องรับเงินผ่านบัญชีกระแสรายวัน เว้นแต่การรับเงินแต่ละ
ครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น 2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล, บัญชีรายชื่อหุน้ ส่วนผู้จัดการและผูม้ ีอานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล, หนังสือบริคณห์สนธิ, บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการและผูม้ ีอานาจควบคุม (ถ้ามี)
และบัญชีผถู้ ือหุน้ รายใหญ่ พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
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- 3(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนาสัญญา
ของการร่วมค้า สาเนาบั ตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาที่มใิ ช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสาร
ตามที่ระบุไว้ใน (1)
(3) สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี), สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
(4) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของหุน้ ส่วนผู้จัดการ
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.9 (1)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผเู้ สนอราคามอบอานาจให้
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(2) หลักประกันซอง ตามข้อ 5
(4) บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.9 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผูเ้ สนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์น้ี โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิน้ และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อ
ของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลีย่ นแปลง จะต้อง
ลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ดว้ ยทุกแห่ง
4.2 ผูเ้ สนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุในบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้างให้ครบถ้วน
4.3 ราคาที่เสนอต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอ่นื ๆ (ถ้ามี) รวมทั้งค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้
ด้วยแล้ว โดยผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย
โดยภายในกาหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.4 ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จไม่เกิน 90 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัย ให้เริ่มทางาน
4.5 ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่าง
สัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์
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- 44.6 ผู้ เ สนอราคาจะต้ อ งยื่ น เอกสารประกวดราคาจ้ า งด้ ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ในวั น ที่
...................................พ.ศ.2556 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ ห้องประชุม 201 สานักงาน
อธิการบดี เมื่อพ้นกาหนดวันยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับ
เอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด คณะกรรมการประกวดราคา จะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอ
ราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์
ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผูใ้ ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 1.8 (1) ณ วันประกาศประกวด
ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ 3.2 และแจ้งผู้เสนอ
ราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มี
หลักฐานว่า ผูเ้ สนอราคารับทราบแล้ว
หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ว่ามีผู้เสนอราคากระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.8
(2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และมหาวิทยาลัยฯ จะ
พิจารณาลงโทษผูเ้ สนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน
ผูเ้ สนอราคาทีไ่ ม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้
เสนอราคารายอื่น
หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บ ริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่
กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเป็นผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ
ทางด้านเทคนิคอาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุ ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินจิ ฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาให้ถือเป็นที่สุด
หากปรากฏต่ อ คณะกรรมการประกวดราคาว่ า กระบวนการเสนอราคาจ้ า งด้ ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ป ระสบข้ อ ขั ด ข้ อ ง จนไม่ อ าจด าเนิ น การต่ อ ไปให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในเวลาที่ ก าหนดไว้
คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือ
ติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดาเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จาก
ขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้อง
สิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการ
เสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคา
จะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกาหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคา
ใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มสี ิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดาเนินการใด ๆ ระหว่างการประกวดราคาฯ
เพื่อให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

5/4.7 ผูเ้ สนอราคาที่ม.ี .

- 54.7 ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาตามประกาศของมหาวิทยาลัย และ
จะต้องปฏิบัติดังนี้
(1) ผู้เสนอราคาจะต้องลงนามในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์
(2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่
3,519,600-บาท (-สามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน-)
(3) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(4) ราคาที่เสนอในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องไม่สูงเกินกว่า
ราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ
(5) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล้วจะต้อง
ยืนยันราคาต่อผูใ้ ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(6) ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่นอ้ ยกว่า 90 วัน นับแต่วันยืนยันราคา
สุดท้าย โดยภายในกาหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอ
ราคามิได้
(7) ผู้เสนอราคาที่เข้าร่วมประกวดราคาฯ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดประกวด
ราคาฯ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวัน
เสนอราคา
(8) ผูม้ ีสทิ ธิเสนอราคาต้องส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน
เวลา และสถานที่ที่กาหนด
(9) ผูม้ ีสทิ ธิเสนอราคาจะต้องมาลงทะเบียนแล้ว LOG IN เข้าสู่ระบบ
(10) ผู้มสี ิทธิเสนอราคาจะต้อง LOG IN และต้องเสนอราคา โดยราคาที่จะเสนอในการ

ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ากว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และ
จะต้องเสนอลดราคาขัน้ ต่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 7,000.- บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)
จากราคาสูงสุดของประกวดราคาจ้างเหมาฯ และการเสนอราคาครั้งถัดๆ ไปต้องเสนอลดราคาครั้ง
ละไม่นอ้ ยกว่า 7,000.- บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว
(11) ผู้มสี ิทธิเสนอราคาจะต้องลงลายมือชื่อในแบบ บก.008 แบบยืนยันราคาสุดท้ายในการ
เสนอราคา

6/5.หลักประกัน....

- 65. หลักประกันซอง
ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองเอกสารทางด้านเทคนิค จานวน
175,980 บาท- (-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน-) โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่ง
อย่างใดดังต่อไปนี้
5.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัย โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองเอกสารทางด้าน
เทคนิคหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
5.3 หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุ ในข้อ
1.6 (1)
5.4 หนังสือค้าประกันของบรรษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุ
ในข้อ 1.6 (1)
5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามนี้ มหาวิทยาลัยฯ จะคืนให้ผเู้ สนอราคาหรือผูค้ ้าประกันภายใน 15 วัน นับ
ถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้น เรียบร้อยแล้วเว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่าสุด จะ
คืนให้ต่อเมื่อได้ทาสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบีย้
6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ มหาวิทยาลัย จะพิจารณาตัดสิน
ด้วยราคารวม
6.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ
4 แล้ว คณะกรรมการดาเนินการประมูลจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็น
ข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัย เท่านั้น
6.3 มหาวิทยาลัย สงวนสิทธิ์ไม่พจิ ารณาราคาของผูเ้ สนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ หรือ ในหลั ก ฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ของ
มหาวิทยาลัย
7/(2) เสนอราย...

- 7(2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคาราย
อืน่
6.4 ในการตัด สินการประกวดราคาจ้างด้ว ยวิธีก ารทางอิเ ล็ก ทรอนิก ส์หรือในการท าสัญ ญา
คณะกรรมการประกวดราคา หรือมหาวิทยาลัย มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือ
ข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ มหาวิทยาลัย มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรื อไม่ทาสัญญา หาก
หลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
6.5 มหาวิทยาลัย ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจ
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะ
พิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิท ยาลัย เป็น
เด็ดขาด ผู้เ สนอราคาจะเรีย กร้องค่าเสียหายใดๆ มิไ ด้ รวมทั้งมหาวิทยาลัย จะพิจารณายกเลิกการ
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอ
ราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริต เช่น
การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้นติ ิบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้เ สนอราคาต่าสุ ด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดาเนินงานตามสัญญาได้
คณะกรรมการประกวดราคา หรือมหาวิทยาลัย จะให้ผู้เสนอราคานัน้ ชีแ้ จงและแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อได้
ว่าผูเ้ สนอราคาสามารถดาเนินงานตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้เสร็จสมบูรณ์
หากคาชีแ้ จงไม่เป็นที่รับฟังได้ มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
6.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า
ผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือ
เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ 1.8 มหาวิทยาลัย มีอานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ดังกล่าว และมหาวิทยาลัย จะพิจารณาลงโทษผูเ้ สนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
7. การทาสัญญาจ้าง
ผูช้ นะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผูร้ ับจ้าง) จะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบ
สัญญาดังระบุในข้อ 1.5 กับมหาวิทยาลัยฯภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวาง
หลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้มหาวิทยาลัย ยึดถือไว้ขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
8/ 7.1เงินสด....

- 87.1 เงินสด
7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัย โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน
3 วันทาการของทางราชการ
7.3 หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.6 (2)
7.4 หนังสือค้าประกันของบรรษัทเงินลงทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้
แจ้งชื่อเวียนให้สว่ นราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.6 (2)
7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพัน
ตามสัญญาจ้างแล้ว
8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
มหาวิทยาลัย จะจ่ายเงินโดยแบ่งออกเป็น 2 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 จ่ายเงิน 45 % ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด ซึ่งกาหนดแล้วเสร็จภายใน 45 วัน เมื่อผู้รับจ้างได้
ดาเนินการดังรายการต่อไปนี้ แล้วเสร็จถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญา ดังนี้
บ่อพักน้า คสล.
- งานส่งเอกสารผลการทดสอบค่ากาลังการรับน้าหนักปลอดภัยของดิน
- งานปรับพืน้ ที่และขุดดินฐานราก
แล้วเสร็จ
- งานเทคอนกรีตฐานราก,คาน,เสา,พืน้
แล้วเสร็จ
- งานเทคอนกรีตผนังบ่อพักน้า
แล้วเสร็จ
- งานฉาบผิวและระบบกันซึมบ่อพักน้า
แล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างหลังคาและมุงหลังคา
แล้วเสร็จ
- งานติดตัง้ เชิงชายไม้เทียม
แล้วเสร็จ
งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) จ่ายเงิน 55 % ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด ซึ่งกาหนดแล้วเสร็จภายใน 45 วัน
( 90 วัน นับจากวันเริ่มต้นทาสัญญาจ้าง) เมื่อผู้รับจ้างได้ดาเนินการดังรายการต่อไปนี้ แล้วเสร็จถูกต้องตาม
รูปแบบรายการและสัญญา ดังนี้
ระบบน้ามินิสปริงเกอร์และทุ่นลอยน้า
- งานขุดแนววางท่อเมน
แล้วเสร็จ
- งานวางท่อเมนระบบน้า
แล้วเสร็จ
- งานวางท่อแยกและติดตัง้ หัวมินสิ ปริงเกอร์
แล้วเสร็จ
- งานติดตัง้ ประตูน้าทองเหลือง
แล้วเสร็จ
9/-งานติดตัง้ ...

- 9- งานติดตัง้ ทุ่นลอยน้า
- งานติดตัง้ ลวดสลิงยึดแพ
- งานอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในรูปแบบรายการ
- งานทาความสะอาดบริเวณ

แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ

9. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง ข้อ 1.5 จะกาหนดในอัตราร้อยละ 0.1 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
10. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทา
สัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.5 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างที่
เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี - เดือน นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัย ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้าง
จะต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุด
บกพร่อง
11. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ
11.1 เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างครัง้ นี้ได้มาจากโครงการกองทุนหมุนเวียน
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อมหาวิทยาลัย ได้รับอนุมัตเิ งินจากโครงการกองทุนหมุนเวียน
แล้วเท่านัน้
ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 3,519,600-บาท (-สามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน-) เมื่อมหาวิทยาลัย ได้
คั ด เลือกผู้เ สนอราคารายใดให้เ ป็นผู้รับ จ้างและได้ตกลงจ้างตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และ
ของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเ รือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริก ารรับ ขนได้ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผูเ้ สนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ ามาจากต่างประเทศต่อ กรมการขนส่งทางน้าและ
พาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

10/(2) จัดการ...

- 10(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากกรมการขนส่งทางน้าและพาณิชยนาวีให้บรรทุก
สิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี
11.2 ผู้ เ สนอราคาซึ่ ง ได้ ยื่ น เอกสารประกวดราคาด้ ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต่ อ
มหาวิทยาลัยฯ แล้วจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อ ได้คัดเลือกให้เข้าเสนอ
ราคาแล้วต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กาหนดใน ข้อ 4.7 (2)
(3) (4) (5) (6) (7) (8) และ 9 มิฉะนั้น มหาวิทยาลัย จะริบหลักประกันซองทันที และอาจพิจารณา
เรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
11.3 ผูเ้ สนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัย ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทาสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกาหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้า
ประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้ง
งาน ตามระเบียบของทางราชการ
11.4 มหาวิทยาลัย สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกาหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม
ความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
12. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อมหาวิท ยาลั ย ได้คั ด เลือกผู้เ สนอราคารายใดให้เ ป็นผู้รับ จ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตาม
ประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผูเ้ สนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้
ผ่ า นการทดสอบมาตรฐานฝี มื อ ช่ า งจากคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานและทดสอบฝี มื อ แรงงาน
สถาบันของทางราชการอื่น และสถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส.
และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 10 ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจานวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้
13.1 ช่างก่อสร้าง
13.2 ช่างไฟฟ้า
13.3 ช่างประปา
13.4 ช่างทาสี

11/การปฏิบัติ...

- 1113. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่ อสร้าง ผู้รับ จ้างพึงปฏิบัติตามหลัก เกณฑ์ที่ก ฎหมายและระเบีย บได้
กาหนดไว้โดยเคร่งครัด
สานักฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่........ เดือน.................. พ.ศ.2556

