ประกาศมหาวิทยาลัยราชภฎพระนครศรีอยุธยา
เรือ่ ง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงฝืาเพดานอาคารศูนย์ทารสิกษาพิเศษ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จ้านวน

๑ งาน ด้วยวิ5

มหาวิทยาลัยราชกัฏพระนครศรือยุธยา มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุง
ฝีาเพดานอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ จ้านวน ๑ งานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ราคากลางของ
งานก่อสร้างในการประกวดราคาครัง้ นีเ้ ป็นเงินทัง้ สิน้
๑,๑๑๑,๑๐๐.๐๐ บาท
(หนึง่ ล้านหนึง่ แสนหนึง่ หมี,นหนึง่ พันหนึง่
ร้อยบาทถ้วน)
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบติ ดังต่อไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยูร่ ะหว่างเลิกกิจการ
๔.
ไมไป็นบุคคลซึง่ อยูร่ ะหว่างถูกระงับการยืน่ ข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไจ้ชว่ ั คราว
เนือ่ งจากเป็นผูห้ Iม่ผานเกณฑ์การประเมนผลการปฏบตงานของผูป้ ระกอบการตามระเบยบทีร่ ฐั มนตรืวา่ การกระทรวง
การคลังกำหนดตามทีป่ ระกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕.
ไม่เปน็ บุคคลซึง่ ถูกระบุซอ่ ึ ไวิในบัญชีรายซึอ่ ผูท้ ง้ ั งานและได้แจ้งเวยิ นซึอ่ ให้เปน็ ผูท้ ง้ ั งานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทั้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้
จัดการ ผู้บรืหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณลมบตและไม'มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจาบุเบกษา
๗.
เปน็ นิตบิ คุ คลผูม้ อี าชีพรับจ้างงานทีป่ ระกวดราคาอิเลก็ ทรอนิกส์ดงั กล่าว
๘.
ไม่เป็นผูม้ ผี ลประโยชน์รว่ มกันกับผูย้ น่ ื ข้อเสนอราคารายอีน่ ทีเ่ ข้ายืน่ ข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัย
ราชกัฎพระนครศรือยุธยา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ ระทำการอันเป็นการข้ดขวางการ
แข่งข้นราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี้
1
๙. ไม่เป็นผูI้ ด้รบั เอกลิทธหรือความคุม้ กัน
ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมชื้นศาลไทย
เว้นแต่รฐั บาลของผูย้ น่ ื ข้อ
เสนอได้มคี ำสัง่ ให้สละเอกสืทธึแ๋ ละความคุม้ กันเชน่ ว่านัน้
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่
น้อยกว่า ๕๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมืน่ ห้าพันบาทถ้วน)
และเป็นผลงานทีเ่ ป็นคูส่ ญั ญาโดยตรงกับหน่วยงาน
ของรัฐ
หรือหน่วยงานเอกชนทีม่ หาวิทยาลัยราชกัฎพระนครศรือยุธยาเชีอ่ ถึอ

๑๑.ผู้ยื่นข้อเสนอหี่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ"กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนั้
กรณีทข่ ี อ้ ตกลงๆ กำหนดให้ผเ้ ขู้ าร่วมค้ารายใดรายหนึง่ เป็นผูเ้ ข้าร่วมค้าหลัก
ข้อตกลงๆ
จะต้องมี
การกำหนดลัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หริอมูลค่าตามสัญญาของผูเ้ ข้าร่วมค้าหลัก
มากกว่าผูเ้ ข้าร่วมค้ารายอืน่ หกราย
กรณีทข่ ี อ้ ตกลงๆ กำหนดให้ผเ้ ขู้ าร่วมค้ารายใดรายหนึง่ เป็นผูเ้ ข้าร่วมค้าหลัก
กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้
ผลงานของผูเ้ ข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าทีย่ น่ ื ข้อเสนอ
สำหรับข้อตกลงๆ ที่Iมไต้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะ
ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชีญชวน •
๑๒.ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงหะเปียนในระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(Electronic
Government Procurement ะ e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาหางระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในจันที่
ระหว่างเวลา
น.
ถึง
น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน้โหลดเอกสารผ่านหางระบบจัดชือ้
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.aru.ac.th หริอ www.gprocurement.go.th หรือ
สอบถามหางโหรศัพท์หมายเลข 0๓๕-๓๒๒๐๘๑, ๐๓๕-๒๗๖๕๕๕ #๑๒๐๖ ในวันและเวลาราชการ
ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวลับรายละเอียดและขอบเขตของงานโปรดสอบถามมายัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ผ่านทางอีเมส์ pussadu@aru.ac.th
หรือช่องหางดามทีก่ รมบัญชีกลาง
กำหนดภายในวันที่
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยาจะชืแ้ จงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทาง
เวบ็ ไซต์ www.aru.ac.th และ www.gprocurementgo.th ในวันที่

0,

ประกาศ ณ วันที่"^0 ธันวาคม พ-ศ. ๒๕๖๔^

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสหิ ธ.

ประดับเพช็ รี)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยธยา

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒)
ในระบบ e-GP

ได้ตง้ ั แต่วนั ทีข่ อรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding)

เลขที่ .1.
การจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงฝืาเพดานอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ
จำนวน ๑ งาน
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ลงวันvTiว0 ลันวาคม ๒๕๖๔
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัย" มีความประสงค์จะ ประกวด
ราคาจ้างก่อสร้าง จ้างเหมาปรับปรุงฝีาเพดานอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ จำนวน ๑ งาน ณ อาคารศูนย์การศึกษา
พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีชอ้ แนะนำและ
ข้อกำหนดดังต่อไปนี้
๑.
เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑
แบบรูปและรายการละเอียด
๑.๒
แบบใบเสนอราคาทีก่ ำหนดไว้ในระบบจ้ดซีอ้ จัดจ้างกาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญาจ้างก่อสร้าง
๑.๔
แบบหนังสือคํา้ ประกัน
(รง หลักประกันสัญญา
๑.๕ สูตรการปรับราคา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การข้ดขวางการแข่งข้นอย่างเป็นธรรม
๑.๗
แบบนัญชีเอกสารทีก่ ำหนดไว้ใบระบบจัดชึอ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๑.๘
แผนการใข้พสิ ดุทผ่ ี ลตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กทีผ่ ลิตภายในประเทศ
ๆลฯ
๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒
ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๓
ไม่อยูร่ ะหว่างเลิกกิจการ
๒.๔
ไม่เป็นบุคคลซึง่ อยูร่ ะหว่างถูกระงับการยืน่ ข้อเสนอหรีอทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว
เนือ่ งจากเป็นผูท้ I่ ี ม่ผานเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูป้ ระกอบการตามระเบียบทีร่ ฐั มนตรีวา่ การ
กระทรวงการคลังกำหนดตามทีป่ ระกาศเผยแพร่ในระบบเครีอข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕
ไม่เปน็ บุคคลซึง่ ถูกระบุชอ่ ื ไว้ในบัญชีรายชือ่ ผูห้ ง้ ิ งานและไสัเจง้ เวยี นขือ่ ให้เปน็ ผูท้ ง้ ิ งาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลหี่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้
จัดการ กรรมการผูจ้ ดั การ ผู้บรืหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗
เป็นนิตบิ คุ คลผูม้ อี าชีพรับจ้างงานทีป่ ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
๒.๘
ไม่เป็นผูม้ ผี ลประโยชน์รว่ มกันกับผูย้ น่ ื ข้อเสนอรายอืน่ ทีเ่ ข้ายืน่ ข้อเสนอให้แก่
มหาวิทยาลัย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ ระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรม
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี้
๒.๙ ไม่เปน็ ผูไ้ ด้รบั เอกสิทธึห้ รือความคุม้ กัน
ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รฐั บาล
ของผูย้ น่ ื ข้อเสนอไต้มคี ำสัง่ ให้สละเอกสิหธึแ้ ละความคุม้ กันเชน่ ว่านัน้
๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดยวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ในวงเงินไม่นอ้ ยกว่า ๕๕๕,๐๐0.๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมืน่ ห้าพันบาทถ้วน)
และเป็นผลงานทีเ่ ป็นคูส่ ญั ญาโดยตรงกับ
หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนทีม่ หาวิทยาลัยเชือ่ ถึอ
๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
กรณีทข่ ี อ้ ตกลงๆ กำหนดให้ผเ้ ูข้าร่วมค้ารายใดรายหนงเป็นผูเ้ ข้าร่วมค้าหลัก
ข้อตกลงๆ
จะต้องมีการกำหนดลัดส่วนหน้าที่
และความรับผดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผูเ้ ข้าร่วมค้า
หลักมากกว่าผูเ้ ข้าร่วมค้ารายอืน่ ทุกราย
กรณีทข่ ี อ้ ตกลงๆ กำหนดให้ผเ้ ขู้ าร่วมค้ารายใดรายหนึง่ เป็นผูเ้ ข้าร่วมค้าหลัก
กิจการร่วม
ค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ
สำหรับข้อตกลงๆ ที่ไม่ไต้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้า
ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชีญชวน
๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบยนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement ะ e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๓.
หลักฐานการยืน่ ข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
โดยแยกเป็น ๒ส่วนคือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑
อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนึ้
(๑)
ในกรณีผย้ นู ่ ื ข้อเสนอเปน็ นิตบิ คุ คล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบยี นนิตบิ คุ คล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)
พร้อมทัง้ รับรองสำเนาถูกต้อง
(ข) บริษทั จำกัดหรือบริษทั มหาชนจำกัด
ให้ยน่ ื สำเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิตบิ คุ คล หนังสือบริคณห้สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)
และบัญชีผถ้ ู อึ หุน้ ราย
ใหญ่ (ถ้ามี)
พร้อมทัง้ รับรองสำเนาถูกต้อง
(๒)
ในกรณีผย้ ูน่ ื ข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลทีม่ ใิ ช่นติ บิ คุ คลให้ยน่ ื
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูน้ น้ ั
สำเนาข้อตกลงทีแ่ สดงถึงการเข้าเป็นหุน้ ส่วน
(ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำต้ว

ประชาชนของผูเ้ ป็นหุน้ ส่วน
ถูกด้อง

หรือสำเนาหนังสือเดนหางของผูเ้ปน็ หุน้ ส่วนทีม่ ไิ ด้ถอึ สัญชาตไทย

พร้อมทัง้ รันรองสำเนา

(๓) ในกรณีผย้ ูน่ ื ข้อเสนอเปน็ ผูย้ น่ ื ข้อเสนอร่วมกันในฐานะเปน็ ผูร้ ว่ มด้า
ให้ยน่ ื สำเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามทีร่ ะบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผูร้ ว่ มค้า แล้วแต่กรณี
(๔)
เอกสารเพิม่ เติมอืน่ ๆ
(๔.๑)
สำเนาทะเบียนพาณีชย์
(๔.๒) สำเนาหะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่
(ภ.พ.๒๐)
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่Iด้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ดอ้ งแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้งนี้ เมือ่ ผูย้ น่ ื ข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่
๑ ครบ
ล้วนถูกต้องแล้วระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่
๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑)
ให้โดยผูย้ น่ ื ข้อเสนอไม่ตอ้ งแนบบัญชีเอกสารส่วนที่
๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องรเอกสารดังต่อไปนี้
(๑)
ในกรณีทผ่ ี ย้ ู น่ ื ข้อเสนอมอบอำนาจให้บคุ คลอืน่ กระทำการแหนให้แนบหนังสือมอบ
อำนาจซึง่ ติดอากรแสตมบีตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูม้ อบอำนาจและผูร้ บั มอบอำนาจ
ทั้งนี้หาก
ผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
(๒)
สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทัง้ รับรองสำเนาถูกต้อง
(๓) สำเนาใบขึน้ ทะเบียนผูป้ ระกอบการวิสาหกจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs)
(ถ้ามี)
^
(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่Iต้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗(๒) โดยไม่ตอ้ งแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้งนี้ เมือ่ ผูย้ น่ ื ข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่
๒ ครบถ้วน
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่
๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้
โดยผูย้ น่ ื ข้อเสนอไม่ตอ้ งแนบบัญชีเอกสารส่วนที่
๒ดังกล่าวในรูปแบบPDF File (Portable Document Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาหางระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นและจะต้องกรอก
ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน
พร้อมทัง้ หลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผูย้ น่ ื ข้อเสนอโดยไม่ตอ้ งแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒
ให้ผยู้ น่ื ข้อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสาร
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วนโดยไม่ตอ้ งยืน่ ใบแจ้ง
ปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้างในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครัง้ เดียวและราคา
เดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ
ตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้ทา้ ยใบเสนอราคาให้ถกู ต้อง

ทั้งนี้ ราคารวมทีเ่ สนอจะต้องตรงกันทัง้ ตัวเลขและตัวหนังสือ
ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน
ให้ถอื ตัวหนังสือเปน็
สำคัญ โดยคืดราคารวมทัง้ สินซึง่ รวมค่าภาษีมลู ค่าเพิม่
ภาษีอากรอืน่
และค่าใช้จา่ ยทัง้ ปวงไว้แล้ว
ราคาทีเ่ สนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่นอ้ ยกว่า
b o วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย
ภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นช้อเสนอต้องรับผีดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะลอนการเสนอราคาฏไต้
๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเน้นการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับ
กัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรอจากวันที่Iด้รับหนังสือแจ้งจาก มหาวิทยาลัย ให้เริม่ หำงาน
๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ๆลๆ
ให้ถถ่ ี ว้ นและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอีเล็กทรอน้กสํทง้ ั หมดเสิยก่อนทีจ่ ะตกลงยืน่ ข้อเสนอตามเงือ่ นไขใน
เอกสารประกวดราคาจ้างอีเล็กทรอน้กสํ
๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อีเล็กหรอน้กล่ในวันที่
ระหว่างเวลา
น.
ถึง
น. และเวลาในการเสนอ
ราคาให้ถอื ตามเวลาของระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอีเล็กทรอน้กสํเป็นเกณฑ์
เมือ่ พ้นกำหนดเวลายืน่ ข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว
จะไม่รบั เอกสารการยืน่ ข้อเสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใชIนการเสนอราคาใบรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format)
โดยผูย้ น่ ื ข้อเสนอต้องเป็นผูร้ บั ผิดขอบตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพือ่ เป็นการ
เสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัย ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอีเล็กหรอน้กล์
๔.๗
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอีเล็กหรอน้กล์จะดำเนินการตรวจสอบ
คุณสมบติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เปน็ ผูย้ น่ ื ข้อเสนอทีม่ ผี ลประโยชน์รว่ มกันกับผูย้ น่ ื ข้อเสนอรายอืน่ ตามข้อ
๑.๖
(๑) หรอไม่ หากปรากฏว่าผูย้ น่ ื ข้อเสนอรายใดเป็นผูย้ น่ ื ข้อเสนอทีม่ ผี ลประโยชน์รว่ มกันกับผูย้ น่ ื ข้อเสนอรายอืน่
คณะ
กรรมการฯ
จะตัดรายชือ่ ผูย้ น่ ื ข้อเสนอราคาทีม่ ผี ลประโยชน์รว่ มกันนัน้ ออกจากการเป็นผูย้ น่ ื ข้อเสนอ
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์วา่
ก่อนหรอในขณะที่
มีการพิจารณาข้อเสนอมีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการข้ดขวางการแข่งข้นอย่างเป็น5รรมตามข้อ๑.๖ (๒)
และคณะกรรมการๆ เชือ่ ว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชือ่
ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และมหาวิทยาลัย
จะพิจารณาลงโทษผูย้ น่ ื ข้อเสนอตังกล่าวเป็นผูท้ ง้ ั
งาน เว้นแต่ มหาวิทยาลัย จะพิจารณาเห็นว่าผูย้ น่ ี ข้อเสนอรายนัน้
มีใช่เป็นผู้วิเริ่มให้มีการกระทำตังกล่าวและได้โห้
ความร่วมมือเป็นประโยชน์ตอ่ การพิจารณาของมหาวิทยาลัย
๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบติ ดังนี้
(๑)
ปฏํบตํ ติ ามเงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอีเล็กทรอนิกล์
(๒) ราคาทีเ่ สนอจะต้องเป็นราคาทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่
และภาษีอน่ ื ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้
จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบยนเพี่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
กำหนด

(๔) ผู้ยนข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาทเสนอแล้วไมใต้
(๕) ผูย้ ื่นข้อเสนอต้องศึกษาและหำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

y

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ของกรมบัญชีกลางทีแ่ สดงไว้ในเว็บไซต์

www.gprocurementgo.th

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาสัองจัดหำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเหศ
และแผนการใช้เหล็กทีผ่ ลิตภายในประเทศ โดยยืน่ ให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖ 0จันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา
๕.
หถักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
๕.๑
การพิจารณาผลการยืน่ ข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ 'นมหาวิทยาลัยจะ
พิจารณาตัดสินโดยใข้หลักเกณฑ์ ราคา
๕.๒
การพิจารณาผูช้ นะการยืน่ ข้อเสนอ
กรณีIช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผูช้ นะการยืน่ ข้อเสนอ
มหาวิทยาลัย จะพิจารณา
จาก ราคารวม
๕.๓ หากผูย้ น่ ื ข้อเสนอรายใดมืดณุ สมบัตไิ ม่ลกู ต้องตามข้อ
๒
หรือยืน่ หลักฐานการยืน่ ข้อ
เสนอไม่ลกู ต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยืน่ ข้อเสนอไม่ถกู ต้องตามข้อ
๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล การ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รบั พิจารณาข้อเสนอของผูย้ น่ ื ข้อเสนอรายนัน้
เว้นแต่ผย้ ู น่ ื ข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุทจ่ ี ะจัางไม่ครบถ้วน
หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป
จากเงือ่ นไขทีม่ หาวิทยาลัยกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนทีม่ ใิ ช่สาระสำคัญและ
ความแตกต่างนัน้
ไม่มผี ลทำให้เกิดการไต้เปรียบเสียเปรียบต่อผูย้ น่ ื ข้อเสนอรายอืน่ หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย
คณะกรรมการฯ
อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผย้ ู น่ ื ข้อเสนอรายนัน้
๕.๔
มหาวิทยาลัยสงวนสิหธไม่พจิ ารณาข้อเสนอของผูย้ น่ ื ข้อเสนอโดยไม่มกี ารผ่อนผันใน
กรณีตงั ต่อไปนี้

(๑)
ไม่ปรากฎขีอ่ ผูย้ น่ ื ข้อเสนอรายนัน้ ในบัญชีรายชือ่ ผูร้ บั เอกสารประกวดราคา
อีเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
หรือบัญชีรายชือ่ ผูซ้ อ้ ื เอกสารประกวดราคาอิเลก็ ทรอนิกส์
หางระบบจัดซือ้ จัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ของมหาวิทยาลัย
(๒)
ไม่กรอกชือ่ ผูย้ น่ ื ข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซือ้ จัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์
(๓)
เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงือ่ นไขทีก่ ำหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ
หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสิยเปรียบแก่ผย้ ูน่ ื ข้อเสนอรายอืน่
๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา
คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัย มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอซื้แจงข้อเท็จจรืงเพิ่มเติมได้
มหาวิทยาลัยมีสทิ ธิทจ่ ี ะไม่รบั ข้อเสนอ
ไม่รบั ราคา หรือไม่ทำสัญญา
หากข้อเท็จจริงตังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถกู ต้อง
๕.๖ มหาวิทยาลัยทรงไว้ซง่ ึ สิทธิทจ่ ี ะไม่รบั ราคาตํา่ สุด
หรือราคาหนึง่ ราคาใด
หรือราคาที่
เสนอทัง้ หมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึง่ รายภารใด หรืออาจจะ
ยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พจิ ารณาจัดจ้างเลยก็ไต้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพือ่ ประโยชน้ของทาง
ราชการเป็นสำคัญ และให้ลอื ว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาดผูย้ น่ ื ข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จา่ ย
หรือค่าเสยี
หายใดๆนิได้รวมทัง้
มหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผูย้ น่ ื ข้อเสนอเป็นผู้
ทั้งงาน ไม่วา่ จะเป็นผูย้ น่ ื ข้อเสนอที1่ ด้รบั การคัดเลือกหรือไม่กด็ าม
หากมีเหดุทเ่ ชืี อ่ ลือไต้วา่ ยืน่ ข้อเสนอกระทำการโดย
ไม่สจุ ริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชอ่ ื บุคคลธรรมดา หรือนิตบิ คุ คลอืน่ มาเสนอราคาแหน
เปน็ ต้น
ในกรณีทผ่ ี ย้ ู น่ ื ข้อเสนอรายทีเ่ สนอราคาตํา่ สุด
เสนอราคาตํา่ จนคาดหมายได้วา่ ไม่อาจดำเนิน

งา,นตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้คณะกรรมการพจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กหรอนิทส์หรือนหา
วทยาลัย
จะให้ผย้ ู น่ ื ข้อเสนอนัน้ ขีแ้ จงและแสดงหลักฐานทีท่ ำให้เชือ่ ได้วา่ ผูย้ น่ ื ข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไห้เสร็จสมบูรณ์
หากคาขีแ้ จงไม่เปน็ ทีร่ บั ฟืงได้
มหาวิทยาลัย
มสิทธิทจ่ ี ะไม่รบั ข้อเสนอหรือ
ไม่รบั ราคาของผูย้ น่ ื ข้อเสนอรายนัน้ หั้งนั้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิหธิเรืยกร้องค่าใข้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากมหา
วิทยาลัย
๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญา มหาวิทยาลัย อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
หากปรากฏว่ามีการกระทำทีเ่ ข้าลักษณะผูย้ น่ ื ข้อเสนอทีข่ นะการประกวดราคาหรือทีI่ ด้รบั การดัดเลือก
มีผลประโยขน์ร่วมกัน หรือมีสว่ นได้เสยี กับผูย้บ่ ื ข้อเสนอรายอืน่
หรือข้ดขวางการแข่งข้นอย่างเป็นธรรม
หรือสมยอม
กันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าทีใ่ นการเสนอราคา
หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอืน่ ใดในการเสนอราคา
๕.๘ หากผูย้ น่ ื ข้อเสนอชืง่ เป็นผูป้ ระกอบการ
SMEs
เสนอราคาสูงกว่าราคาตํา่ สุดของผูย้ น่ ื ข้อ
เสนอรายอืน่ ทีใ่ ม่เกินร้อยละ
๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดขีอ้ จัดจ้างจากผูป้ ระกอบการ
SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียง
ลำดับผูย้ น่ ื ข้อเสนอซึง่ เปน็ ผูป้ ระกอบการ
SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ
๑๐ ที่จะเรืยกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย
ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้อง
เป็นผูป้ ระกอบการ SMEs
๕.๙ หากผูย้ น่ ื ข้อเสนอซึง่ มใข่ผป้ ู ระกอบการ
SMEs
แด่เป็นบุคคลธรรมดาทีถ่ อื สัญชาติไทย
หรือนิตบิ คุ คลทีจ่ ดั ตัง้ ขีน้ ตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาตํา่ สุดของผูย้ น่ ื ข้อเสนอซึง่ เป็นบุคคลธรรมดาทีม่ ได้ถอื
สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขี้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓
ให้หน่วยงานของรัฐจัดขีอ้ หรือจัด
จ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขี้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว
ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้อง
เปน็ ผูป้ ระกอบการทีเ่ ปน็ บุคคลธรรมดาทีถ่ อื สัญชาติไทยหรือนิตบิ คุ คลทีจ่ ดั ตัง้ ขีน้ ตามกฎหมายไทย
๖.
ภารทำสัญญาจ้างก่อสร้าง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ
๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสีอกับมหาวิทยาลัย
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันหIต้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกัน
สัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างทีป่ ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ให้มหาวิทยาลัยยึดถือไว้ในขณะ
ทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึง่ อย่างใด
ดังต่อไปนี้
๖.๑ เงนิ สด
๖.๒ เช็คหรือดราฟทํทธ่ ี นาคารเข็นลังจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟทํลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟทํ
นั้น ชำระต่อเจ้าหน้าทีใ่ นวันทำสัญญา
หรือก่อนวันนัน้ ไม่เกนิ
๓ วันทำการ
๖.๓ หนังสือตัา้ ประกันของธนาคารภายในประเทศ
ตามต้วอย่างทีค่ ณะกรรมการนโยบาย
กำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
หรือจะเปน็ หนังสือคํา้ ประกันอิเลก็ ทรอนิกส์ตามวิธกิ ารทีก่ รมนัญช็กลางกำหนด
๖.๔ หนังสือคํา้ ประกันของบริษทั เงนิ ทุน
หรือบริษทั เงนิ ทุนหลักทรัพย์ทI่ ีด้รบั อนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพือ่ การพาณิชย์และประกอบธุรกิจคาประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตาม
รายชือ่ บริษทั เงินทุนทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ
โดยอนุโลมให้ไข้ตามตัวอย่างหนังสือคาประกันของ
ธนาคารทีค่ ณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๖)
๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนีจ้ ะคืนให้ โดยไม่มดี อกเบีย้ ภายใน ๑๕ วันนับลัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผูร้ บั จ้าง) พันจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
มหาวิทยาลัยจะจ่ายค่าจ้างซึง่ ได้รวมภาษีมลู ค่าเพิม่
ตลอดจนภาษีอน่ ื ๆ และค่าใข้จา่ ยทัง้ ปวง
แล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๔ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ b o ของค่าจ้าง เมอ่ ื ผูร้ บั จ้างไต้ปฏิบตั งิ าน
งวดที่ ๑ แล้ว
เสร็จตามสัญญาจ้าง ให้แล้วเสร็จภายใน ๓ 0 วัน
งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๕ ของค่าจ้าง เมอ่ ื ผูร้ บั จ้างไต้ปฏิบตั งิ าน
งวดที่ ๒ แล้ว
เสร็จตามสัญญาจ้าง ให้แล้วเสร็จภายใน ๖ 0 วัน
งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๕ ของค่าจ้าง เมอ่ ื ผูร้ บั จ้างได้ปฏิบตั งิ าน
งวดที่ ๓ แล้ว
เสร็จตามสัญญาจ้าง ให้แล้วเสร็จภายใน ๙0 วัน
งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓0 ของค่าจ้าง เมอ่ ื ผูร้ บั จ้างได้ปฏิบตั งิ านทัง้ หมด
ให้
แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ
รวมทัง้ ทำสถานทีก่ อ่ สร้างให้สะอาดเรียบร้อย
๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้หรีอข้อตกลงจ้างเป็น
หนังสือจะกำหนด ดังนี้
๘.๑
กรณีทผ่ ีร้ ู บั จ้างนำงานทีร่ บั จ้างไปจ้างช่วงให้ผอ้ ู น่ ื ทำอีกทอดหนึง่ โดยไมใด้รบั อนุญาต
จากมหาวิทยาลัย จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าโ\นดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ๑๐.๐๐
ของวงเงินของงานจ้างช่วงนัน้
๘.๒ กรณีทผ่ รี ้ ูบั จ้างปฏิบตั ผิ ดิ สัญญาจ้างก่อสร้าง
นอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะกำหนดค่าปรับ
เป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ๐.๑๐
ของราคางานจ้าง
๙.
การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบตังระนุในข้อ๑.๓ หรือข้อ
ตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี
จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างทีเ่ กิดขึน้ ภายในระยะเวลา
ไม่นอ้ ย
กว่า ๒ ปี นับลัดจากวันที่มหาวิทยาลัยได้รับมอบงาน โดยต้องรีบจัดการช่อมแชมแกัIขให้ใช้การได้ดดี งั เดิมภายใน
๗ วัน นับลัดจากวันที่Iด้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง
๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครัง้ นีไ้ ด้มาจากเงินงบประมาณประจำปี
พ-ศ. ๒๕๖๕
การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ตอ่ เมือ่
มหาวิทยาลัยได้รบั อนุมตี เงินค่าก่อสร้างจาก
เงินงบประมาณประจำปี พ-ศ. ๒๕๖๕
๑๐.๒ เมือ่ มหาวิทยาลัยไต้ดดั เสือกผูย้ น่ ี ข้อเสนอรายใดให้เป็นผูร้ บั จ้าง
และได้ตกลงจ้าง ตาii
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประ.ทศ
และของนัน้ ต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางทีม่ เี รือไทยเดินอยู่
และสามารถให้บริการรับขนได้ตามทีร่ ฐั มนตรีวา่ การ
กระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมกา
รพาณิชยนาวิ ดังนี้
(๑) แจ้งการสัง่ หรือนำสิง่ ของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าห่า
ภายใน ๗
วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือชื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของทีร่ ฐั มนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศ

ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออืน่ ได้
(๒)
จัดการให้สิงของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย
หรือเรอื ทีม่ สี ทิ ธิเชน่ เดยี วกับเรอื ไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากกรมเจัาห่า ให้บรรทุกสิง่ ของนัน้
โดยเรอื อืน่ ทีม่ ใี ช่เรอื
ไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของทีร่ ฐั มนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออืน่
(๓) ในกรณีทไ่ ี ม่ปฎบติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณํชยนารี
๑0.๓ ผู้ยึ่นข้อเสนอซึ่งมหารีทยาลัยได้คัดเลือกแล้ว ไมไปห่าสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็น
หนังลือภายในเวลาทีก่ ำหนดดังระนุไว้ในข้อ
๗ มหารีทยาลัยจะริบหลักประกันการยืน่ ข้อเสนอ
หรือเรียกร้องจากผูอ้ อก
หนังลือคาประกัน การยืน่ ข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดไข้ความเสียหายอืน่
(ล้ามี) รวมทัง้ จะพิจารณา
ให้เปน็ ผูท้ ง้ ั งาน
ตามระเปียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๐.๔ มหาวิทยาลัยสงวนสิหธิท้ จ่ ี ะแกัIขเพม่ ิ เตมิ เงอ่ ื นไข
หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อ
ตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด
(ล้ามี)
๑๐.๕
ในกรณีทเ่ ีอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นม้ ั คี วามขัดหรือแย้งกัน
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบติตามคำวินิจฉัยของมหาวิทยาลัย คำวินจิ ฉัยดังกล่าวให้ลอื เปน็ ทีส่ ดุ
และผูย้ น่ ื ข้อเสนอไม่มี
สิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพม่ ิ เตมิ
๑๐.๖ มหาวิทยาลัย
อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีตอ่ ไปนีไ๋ ดัโดยทีผ่ ย้ ู น่ ื ข้อเสนอจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ
จากมหาวิทยาลัยไมได้
(๑)
มหาวิทยาลัยไมได้รบั การจัดสรรเงนทีจ่ ะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รบั จัดสรรแดไม่
เพียงพอทีจ่ ะห่าการจัดจ้างครัง้ นัต้ อ่ ไป
(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่1ต้รับการดัดเลือกมี
ผลประโยชน์รว่ มกัน หรือมีสว่ นได้เสยิ กับผูย้ น่ ื ข้อเสนอรายอืน่
หรือขัดขวางการแช่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกัน
กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าทีใ่ นการเสนอราคา
หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอืน่ ใดในการเสนอราคา
(๓) การทำการจัดจ้างครัง้ นีต้ อ่ ไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย
หรือ
กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
(๔) กรณีอน่ ื ในทำนองเดียวกับ
(๑) (เซ) หรือ (๓) ตามทีก่ ำหนดในกฎกระทรวงซึง่ ออก
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดชือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระนุในข้อ
๑.๕ จะน์ามาใช้ในกรณีท่ ี ค่า
งานก่อสร้างลดลงหรือเพิม่ ชืน้ โดยวิธกี ารต่อไปนี้
ตามเงือ่ นไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใข้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมอ่ ื วันที่ ๒๒สิงหาคม๒๕๓๒ เรอ่ ื ง การพิจารณาช่วยเหลือผูป้ ระกอบอาชีพงานก่อสร้าง
ตามหนังลือสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔สิงหาคม๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K)
จะต้องคงทีท่ ร่ ี ะดับทีก่ ำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามทีก่ ำหนดไว้ใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาทีม่ หาวิทยาลัยไต้ขยายออกไป
โดยจะใช้สตู รของหางราชการทีI่ ด้ระนุในข้อ
๑.๕
๑๒.
มาตรฐานธี1มีอช่าง

เมอมหาวิทยาลัยได้คดั เลือกผูย้ น่ ื ข้อ
Lสนอรายใดให้เป็นผูร้ บั จ้างและไต้ตกลงจ้างก่อสร้างตาม
ประกาศนีแ้ ล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงาบก่อสร้างลังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใข้ผู้มีวุฒบัตร
ระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเห่าจากสถาบันการศึกษาที่
ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ตา่ ํ กว่า
ร้อยละ ๑๐ ของแต่ละ สาขาช่างแต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คนในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้
๑๒.๑ ช่างก่อสร้าง
๑๒.๒ ช่างไฟฟ้า
๑6ก.
การปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่Iด้รับการดัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ
ดามหลักเกณฑ์ทก่ ี ฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้ใดยเคร่งครัด
๑๔.
การประเมํนผลการปฏิบตั งิ านรเองผูป้ ระกอบการ
มหาวิทยาลัย
สามารถนำผลการปฏิบตั งิ านแล้วเสร็จตามสัญญาของผูย้ น่ ื ข้อเสนอทีI่ ด้รบั การดัด
เลือกให้เป็นผูร้ บั จ้างเพือ่ นำมาประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูป้ ระกอบการ
ทั้งนี้หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการดัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือ
ห่าสัญญากับมหาวิทยาลัย ไว้ชว่ ั คราว
มหาวิทยาลัยราชกัฏพระนครศรือยุธยา
ธันวาคม ๒๕๖๔

