เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ มจ.(ชพ.) 4/2559
การจ้าง ปรับปรุงห้องสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา FM 90 MHz
ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559
-----------------------------มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ตําบลละแม อําเภอละแม จังหวัดชุมพร ซึ่งต่อไปนี้
เรียกว่า “มหาวิทยาลัยฯ” มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องสถานีวิทยุเพือ่
การศึกษา FM 90 MHz โดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมพร โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนดดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา
๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔

๑.5
๑.6

๑.7

๑.8

แบบรูปรายการละเอียด
แบบใบเสนอราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
แบบสัญญาจ้าง
แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
สูตรการปรับราคา
บทนิยาม
(๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
- บัญชีรายชือ่ กรรมการผู้จัดการ / หุ้นส่วนผู้จัดการ / ผู้มีอํานาจควบคุม
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)

)

-2๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างดังกล่าว
๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการและ
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอืน่
ณ วัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรมตามข้อ 1.7
๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รบั เอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอ
ราคาและห้ามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด
2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี
รายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
2.8 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครัง้ ซึ่งมี
มูลค่าไม่เกินสามหมืน่ บาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผ้เู สนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยืน่ สําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบคุ คล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(ข)
บริษทั จํากัดหรือบริษทั มหาชนจํากัด ให้ยืน่ สําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบคุ คล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชือ่ กรรมการผู้จัดการ ผู้มีอาํ นาจควบคุม (ถ้ามี) และ
บัญชีผ้ถู ือหุ้นรายใหญ่พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้น้นั สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง

)

-3(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า
ให้ยืน่ สําเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีทีผ่ ้เู ข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยืน่
เอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)
(๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และ สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อม
รับรองสําเนาถูกต้อง
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดทีไ่ ด้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.8 (1)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ
อํานาจ ให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕
(3) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการ
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกําไรไว้ด้วย
(4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดทีไ่ ด้ยนื่ พร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ 1.7(2)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยืน่ ข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามแบบที่กาํ หนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ
ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถกู ต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือหลักฐานแสดง
ตัวตนของผู้เสนอราคาโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคา ในใบแจ้งปริมาณงานและราคาให้
ครบถ้วน
ในการเสนอราคาให้ เ สนอราคาเป็ น เงิ น บาทและเสนอราคาเพี ย งราคา
เดี ย วโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอ
ราคาให้ถูกต้อง โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้
แล้ว
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันเสนอราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 60 วัน นับ
ถัดจากวันทีไ่ ด้รับหนังสือแจ้งจากกรมให้เริม่ ทํางาน

)

-4๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่
ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ท้งั หมดเสียก่อนทีจ่ ะตกลงยื่นเสนอราคาตาม
เงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์
๔.๕ ผู้ เสนอราคาจะต้ องยื่ นข้ อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจั ดซื้ อจั ดจ้ างภาครั ฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
เมื่อพ้น กําหนดเวลายื่นข้อเสนอแล้ว จะไม่รับ เอกสารการยื่นข้อเสนอใดๆ โดย
เด็ดขาด
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
จะดําเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอ
ราคารายอืน่ ตามข้อ ๑.7 (๑) ณ วันประกาศประกวดราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือใน
ขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอว่า มีผ้เู สนอราคารายใดกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.7 (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะตัดรายชื่อผู้เสนอ
ราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
และกรมจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคา
ดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะวินิจฉัยได้
ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผูท้ ี่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้
เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทําดังกล่าว
ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชือ่ ออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอ
ราคา ทีม่ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์
หรือเป็นผู้เสนอราคาทีก่ ระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คําสั่ง
ดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด
ในกรณีทีป่ ลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์และเห็นว่า
การยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่าง
ยิ่งให้ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวได้

)

-54.6 ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(2) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาทีร่ วมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(3) ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
กําหนด
(4) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา
(5) ผู้ เสนอราคาต้ องศึ กษาและทํ าความเข้ าใจในระบบและวิ ธี การเสนอราคาด้ วยวิ ธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผู้ เ สนอราคาต้ อ งวางหลั ก ประกั น การเสนอราคาพร้ อ มกั บ การเสนอราคา โดยใช้
หนั ง สื อ ค้ํา ประกั น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องธนาคารในประเทศตามแบบหนั ง สื อ ค้ํา ประกั น ดั ง ระบุ ใ น
ข้ อ 1.5 (1) จํา นวน 45,365.- บาท (สี่ห มื่น ห้ า พั น สามร้ อ ยหกสิ บ ห้ า บาทถ้ ว น)
หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ มหาวิทยาลัยจะคืนให้ผ้เู สนอราคาหรือผูค้ ้ําประกัน
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันทีไ่ ด้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คดั เลือกไว้ 3
ลําดับแรก จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทําสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
6.1 ในการพิจารณาผลการยืน่ ข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรมจะพิจารณา
ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา และพิจารณาจากราคารวม
6.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่
ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยืน่ ข้อเสนอไม่ถกู ต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด
หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงือ่ นไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่
มิใช่สาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พจิ ารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกรมเท่านั้น

)

-66.3

กรมสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี

ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ของกรม
(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา)** หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้
เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผ้เู สนอราคารายอื่น
๖.4 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรม มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ
ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ กรมมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา
หรือไม่ทําสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๖.5 มหาวิทยาลัยฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึง่ ราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง
รายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้
สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของกรมเป็น
เด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งกรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ท้ิงงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่
ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็น
เท็จ หรือใช้ชือ่ บุคคลธรรมดา หรือนิติบคุ คลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผ้เู สนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได้ว่าไม่
อาจดําเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรม
จะให้ผ้เู สนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานทีท่ ําให้เชือ่ ได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามประกวด
ราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคําชี้แจงไม่เป็นที่รบั ฟังได้ กรมมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ
หรือไม่รบั ราคาของผู้เสนอราคารายนั้น

)

-7๖.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รบั การคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอืน่ อื่น ณ วันประกาศประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมตามข้อ ๑.7 กรมมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รบั คัดเลือกรายดังกล่าวออก และกรม
จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอ
ราคาทีไ่ ด้ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิง่ ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการ
พิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวได้
๗. การทําสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ
๑.4กับมหาวิทยาลัยฯ ภายใน…..15…วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกัน
สัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ......5.......ของราคาค่าจ้างทีป่ ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้
กรมยึดถือไว้ในขณะทําสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
7.1 เงินสด
7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา หรือก่อนหน้านั้น
ไม่เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
7.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน
ดังระบุในข้อ ๑.5 (๒)
7.4 หนัง สื อค้ําประกั น ของบรรษัท เงิ น ทุนอุต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย หรื อ บริ ษัท
เงินทุน หรือ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และ
ประกอบธุรกิจค้ําประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วน
ราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้
ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในข้อ ๑.5 (๒)
7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
โดยให้ นําพั นธบัตรไปจดทะเบียนการใช้พันธบัตรเป็น
หลักประกันที่ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ก่อนการลงนามในสัญญา ทั้งนี้วิธีปฎิบัติให้ดําเนินการดัง
ระบุในข้อ 1.5(5)
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

)

-8๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
มหาวิทยาลัยฯ จะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น 2 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ 43.60 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
ดําเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ดังนี้
- งานติดตั้งโครงเคร่าไม้ฟิงเกอร์จ๊อย (ผนัง 1,2,4-6)
แล้วเสร็จ
- งานกรุผนังโครงเคร่าไม้ฟิงเกอร์จ๊อย (ผนัง 3)
แล้วเสร็จ
งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ 56.40 ของค่าจ้าง เมื่อผู้
รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดําเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน รวมทั้งทําสถานที่
ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
- งานติดตั้งโครงเคร่าไม้ฟิงเกอร์จ๊อย (ผนัง 7-9 )
แล้วเสร็จ
- งานผนังโครงอลูมิเนียม (ผนัง 10)
แล้วเสร็จ
- งานปูพื้นพรม
แล้วเสร็จ
- งานฝ้าเพดาน
แล้วเสร็จ
- งานระบบไฟฟ้า
แล้วเสร็จ
- งานพื้นปูลามิเนต
แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งเคาน์เตอร์
แล้วเสร็จ
- งานทาสีผนัง และฝ้าเพดาน
แล้วเสร็จ
๙. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ..17..จะกําหนดในอัตราร้อยละ…0.10...ของค่าจ้างตาม
สัญญาต่อวัน
๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญาจ้าง ตาม
แบบดังระบุในข้อ ๑.4 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างทีเ่ กิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า...-2-…ปี…-..เดือน นับถัดจากวันทีก่ รมได้รบั มอบงาน โดยผู้รบั จ้างต้องรีบจัดการ
ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน……15..….วัน นับถัดจากวันทีไ่ ด้รบั แจ้งความชํารุดบกพร่อง

)

-9๑๓. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ
๑๓.๑ เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจําปี 2558
การลงนามในสั ญ ญาจะกระทํา ได้ ต่ อ เมื่ อ มหาวิ ท ยาลั ย ฯ ได้ รั บ อนุ มั ติ
เงิ น ค่ า ก่ อ สร้ า งจากงบประมาณประจําปี 2558 แล้วเท่านั้น
ราคากลางของงานก่ อ สร้ า งในการประกวดราคาครั้ ง นี้ เป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น
907,300.-บาท (เก้าแสนเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)
๑๓.๒ เมื่ อกรมได้ คั ดเลื อกผู้ เสนอราคารายใด ให้ เป็ นผู้ รั บจ้ าง และได้ ตกลงจ้ างตามที่ ได้
ประกวดราคาโดยการยื่นข้อเสนอทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจ้าง
ดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรื อในเส้นทางที่มีเรื อไทยเดินอยู่ และ
สามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้
รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน
๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออืน่ ได้
(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุก
สิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึง่ จะต้องได้รบั อนุญาตเช่นนัน้ ก่อนบรรทุกของลงเรืออืน่ หรือเป็นของ
ที่รฐั มนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๑๓.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทําสัญญา หรือข้อตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้อง
จากผู้ออกหนังสือค้ําประกันการยืน่ ข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้า
มี) อาทิเช่น ค่าเสียหายกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ําสุดซึ่งทางราชการเรียกให้เข้ามาทําสัญญาแล้วไม่มาทํา
สัญญา อันส่งผลให้ราชการต้องจ้างกับผู้เสนอราคารายอืน่ ในราคาที่สูงกว่า เป็นต้น รวมทั้งจะพิจารณา
ให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๓.๔ มหาวิ ท ยาลั ย ฯ สงวนสิ ท ธิ์ ที่ จ ะแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม เงื่ อ นไข หรื อ ข้ อ กํ า หนดในแบบ
สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

)

- 10 ๑๕. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อมหาวิทยาลัยฯได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตาม
ประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมี
และใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบันของทางราชการ หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับปวช.
ปวส.และ ปวท.หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ํา
กว่าร้อยละ…10….ของแต่ละ สาขาช่างแต่จะต้องมีจํานวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง
ดังต่อไปนี้
๑๕.๑ ช่างก่อสร้าง
๑๕.๒ ช่างไฟฟ้า
15.3 ช่างอิเล็กทรอนิกส์
15.4 ช่างทาสี
๑๖. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่ า งระยะเวลาการก่ อ สร้ า งผู้ รั บ จ้ า งพึ ง ปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก ฎหมายและ
ระเบียบได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด

งานพัสดุ งานคลังและพัสดุ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
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