
 

เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส (e-bidding) 
เลขที ่01/2566 

การจางปรบัปรุงกลุมอาคารเรียนปฏิบัติการและบริการวิชาการสำหรับการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑  
พรอมครภุัณฑ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยแมโจ 
ลงวันท่ี   16  ธันวาคม  ๒๕๖๕ 

 

                  มหาวิทยาลัยแมโจ ซึ่งตอไปนี ้เรียกวา "มหาวิทยาลัยแมโจ" มีความประสงคจะประกวดราคาจาง
ปรับปรุงกลุ มอาคารเรียนปฏิบัต ิการและบริการวิชาการสำหรับการเรียนรู ในศตวรรษที่ ๒๑ พรอมครุภ ัณฑ 
ตำบลละแม  อำเภอละแม  จังหวัดชุมพร ณ มหาวิทยาลัยแมโจ – ชุมพร ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
(e-bidding) โดยมีขอแนะนำและขอกำหนดดังตอไปนี้ 
                 ๑.  เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
                          ๑.๑  แบบรูปและรายการละเอียด 

                          ๑.๒  แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
                          ๑.๓  สัญญาจางกอสราง 

                          ๑.๔  แบบหนังสอืค้ำประกัน 

(๑)  หลักประกันการเสนอราคา 
                                    (๒)  หลักประกันสัญญา 

                          ๑.๕  สตูรการปรับราคา 
                          ๑.๖  บทนิยาม 

                                    (๑)   ผูที่มีผลประโยชนรวมกัน 

                                    (๒)  การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม 

                          ๑.๗  แบบบัญชีเอกสารท่ีกำหนดไวในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
(๑) บญัชีเอกสารสวนที่ ๑ 

(๒) บญัชีเอกสารสวนที่ ๒ 

                          ๑.๙  รายละเอียดครุภัณฑ งานปรับปรงุกลุมอาคารเรียน 
                          ๑.๘  แผนการใชพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศและแผนการใชเหล็กที่ผลิตภายในประเทศ   

                                     .................................ฯลฯ.................................                                                                       
                 ๒.  คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ 

                          ๒.๑  มคีวามสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒  ไมเปนบุคคลลมละลาย 

                          ๒.๓  ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

                          ๒.๔  ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทำสัญญากับหนวยงานของรัฐไว
ชั่วคราว เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏบิัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ 
                                                                                                                        กระทรวงการ... 
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กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

                          ๒.๕  ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ 
กรรมการผูจัดการ ผูบรหิาร ผูมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

                          ๒.๖  มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                          ๒.๗  เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

                          ๒.๘  ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูย่ืนขอเสนอรายอื่นท่ีเขายื่นขอเสนอใหแก มหาวิทยาลัย
แมโจ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปน
ธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี 

                          ๒.๙  ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรอืความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ
ผูยื่นขอเสนอไดมีคำสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

                          ๒.๑๑  ผูย่ืนขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจางกอสรางใน
วงเงินไมนอยกวา ๑5,00,0๐๐.๐๐ บาท (สิบหาลานบาทถวน) และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงาน
ของรัฐ หรอืหนวยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยแมโจเชื่อถือ 
                          ๒.๑๒  ผูย่ืนขอเสนอที่ย่ืนขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
                                   กรณีที่ขอตกลงฯ กำหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ขอตกลงฯ 
จะตองมีการกำหนดสัดสวนหนาที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลคาตามสัญญาของผูเขารวมคา
หลักมากกวาผูเขารวมคารายอ่ืนทุกราย 
                                   กรณีที่ขอตกลงฯ กำหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก กิจการรวม
คานั้นตองใชผลงานของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาที่ยื่นขอเสนอ 
                                   กรณีที่ขอตกลงฯ กำหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวมคา
หลักจะตองเปนผูประกอบการที่ข้ึนทะเบียนไวกับกรมบัญชีกลาง ในสวนของผูเขารวมคาท่ีไมใชผูเขารวมคาหลักจะ
เปนผูประกอบการท่ีขึ้นทะเบียนในสาขางานกอสรางไวกับกรมบัญชีกลางหรือไมก็ได                                                                                                                             
                                   สำหรับขอตกลงฯ ท่ีไมไดกำหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวมคา
ทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กำหนดไวในเอกสารเชิญชวน 
                          ๒.๑๓   ผู ย ื ่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื ้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล ็กทรอน ิกส 
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

                 ๓.  หลักฐานการย่ืนขอเสนอ 

                         ผูยื ่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนกิส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ 

                          ๓.๑  สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
                                   (๑)  ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล 

                                           (ก)  หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจำกัด ใหยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอำนาจควบคุม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสำเนาถูกตอง 

                                           (ข)  บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ใหยื ่นสำเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอำนาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนราย 
                                                                                                                           ใหญ (ถามี)... 
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ใหญ (ถามี) พรอมท้ังรับรองสำเนาถูกตอง 

                                   (๒)  ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล ใหย่ืนสำเนา
บัตรประจำตัวประชาชนของผูนั้น สำเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
ของผูเปนหุนสวน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนท่ีมิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสำเนาถูกตอง 

                                   (๓)  ในกรณีผูยื ่นขอเสนอเปนผูยื ่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสำเนา
สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี 
                                   (๔)  เอกสารเพ่ิมเติมอื่นๆ 
                                           (๔.๑)  สำเนาใบทะเบียนพาณิชย (ถามี) 
                                           (๔.๒)  สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) 
                                           (๔.๓)  หนังสือมอบอำนาจ (ถามี) 
                                   (๕)  บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                           ทั้งนี้ เมื่อผูย ื่นขอเสนอดำเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที ่ ๑ 
ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบใน
ขอ ๑.๗ (๑) ใหโดยผู ย ื ่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format)  
                          ๓.๒  สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
                                   (๑)  ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอมอบอำนาจใหบุคคลอื่นกระทำการแทนใหแนบหนังสือมอบ
อำนาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอำนาจและผูรับมอบอำนาจ ทั้งนี้หาก
ผูรับมอบอำนาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น 

                                   (๒)  หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕ 
                                   (๓)  สำเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสำเนาถูกตอง 
                                   (4)  เอกสารเพ่ิมเติมอื่นๆ 
                                           (4.๑)  สำเนาใบขึ้นทะเบียน สสว 
                                           (4.๒)  สำเนาใบลงทะเบียน egp 
                                           (4.๓)  สำเนาใบขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
SMEs 
                                   (5)  สำเนาใบขึ้นทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 
(ถามี) 
                                   (6)  บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                   ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดำเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ครบถวน 
ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) 
ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ดังกลาวในรปูแบบ PDF File (Portable Document Format) 
    
                                                                                                             4. การเสนอราคา... 
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           ๔.  การเสนอราคา 

                          ๔.๑  ผ ู ย ื ่นขอเสนอตองยื ่นขอเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื ้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสตามที่กำหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอก
ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผูย่ืนขอเสนอโดยไมตองแนบใบ
เสนอราคาในรปูแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒  ใหผูยื่นขอเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสารประกวด
ราคาจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ขอ ๑.๒ ใหครบถวนโดยไมตองยื่นใบแจงปริมาณ
งานและราคา และใบบัญชีรายการกอสรางในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                                   ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา
เดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาตอหนวย หรือราคาตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง 
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน
สำคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมลูคาเพิ่ม ภาษีอากรอ่ืน และคาใชจายทั้งปวงไวแลว 
                                   ราคาที่เสนอจะตองเสนอกำหนดยืนราคาไมนอยกวา  ๙๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย
ภายในกำหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 
                          ๔.๓  ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกำหนดเวลาดำเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน ๒๔๐ วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญาจางหรือจากวันที่ไดรับหนังสอืแจงจาก มหาวิทยาลัยแมโจ ใหเริ่มทำงาน 

                          ๔.๔  กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ 
ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื ่อนไข
ในเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส 
                          ๔.๕  ผู ย ื ่นขอเสนอจะตองยื ่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื ้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเลก็ทรอนิกสในวันที่ 6 มกราคม 2566  ระหวางเวลา 08.30 น.  ถึง 16.30 น. และเวลาในการเสนอราคาใหถือ
ตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ 
                                    เมื่อพนกำหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

                          ๔.๖  ผูยื่นขอเสนอตองจัดทำเอกสารสำหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสารประเภท 
PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน ถูกตอง 
และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการเสนอราคา
ใหแกมหาวิทยาลัยแมโจ ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
                          ๔.๗  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะดำเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู ยื ่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื ่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื ่นขอเสนอรายอื่นตาม
ขอ ๑.๖ (๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราย
อ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ 

                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะที่
มีการพิจารณาขอเสนอ มีผู ยื่นขอเสนอรายใดกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตาม
ขอ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทำอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ 
จะตัดรายชื่อผูยื ่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และมหาวิทยาลัยแมโจ จะพิจารณาลงโทษผูย่ืน
ขอเสนอดงักลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแต มหาวิทยาลัยแมโจ จะพิจารณาเห็นวาผูย่ืนขอเสนอรายนั้น มิใชเปนผูริเริ่มใหมี 
                                                                                                                           การกระทำ... 
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การกระทำดังกลาวและไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของมหาวิทยาลัยแมโจ 
                          ๔.๘  ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัต ิดังนี้ 
                                   (๑)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
                                   (๒)  ราคาที ่เสนอจะตองเปนราคาที ่รวมภาษีมูลคาเพิ ่ม และภาษีอื ่นๆ (ถามี) รวม
คาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 

                                   (๓)  ผูยื ่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื ่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา 
ท่ีกำหนด 
                                   (๔)  ผูย่ืนขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได 
                                   (๕)  ผูยื ่นขอเสนอตองศึกษาและทำความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th 

                          ๔.๙  ผูยื่นขอเสนอที่เปนผูชนะการเสนอราคาตองจัดทำแผนการใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
และแผนการใชเหล็กที่ผลิตภายในประเทศ โดยยื่นใหหนวยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

                 ๕.  หลักประกันการเสนอราคา 
                          ผูย่ืนขอเสนอตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จำนวน ๑,๗๕๙,๔๑๐.๐๐ บาท  (หนึ่ง
ลานเจ็ดแสนหาหมื่นเกาพันสี่รอยสิบบาทถวน) 
                          ๕.๑  เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟทนั้น
ชำระตอเจาหนาที่ในวันที่ย่ืนขอเสนอ หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทำการ 
                          ๕.๒  หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายกำหนด 
                          ๕.๓  พนัธบัตรรัฐบาลไทย 
                          ๕.๔  หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบรษิัทเงินทุนหลักทรพัยที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทนุเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยตาม
รายชื่อบรษิัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ำประกันของ
ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด 
                          กรณีท่ีผูยื่นขอเสนอนำเช็คหรือดราฟทที่ธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรอืหนังสือค้ำ
ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย มาวางเปนหลักประกันการเสนอราคาจะตองสงตนฉบับเอกสาร
ดังกลาวมาใหมหาวิทยาลัยแมโจตรวจสอบความถูกตองในวันที่ 11 มกราคม 2566 ระหวาง
เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. 
                          กรณีท่ีผูยื่นขอเสนอที่ยื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ประสงคจะใชหนังสือค้ำ
ประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคาใหระบุชื่อผูเขารวมคารายที่สัญญารวมคา
กำหนดใหเปนผูเขายื่นขอเสนอกับหนวยงานของรฐัเปนผูย่ืนขอเสนอ 
                          หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ มหาวิทยาลัยแมโจจะคืนใหผูย่ืนขอเสนอหรือผูค้ำประกัน
ภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยแมโจไดพิจารณาเห็นชอบรายงานผลคดัเลือกผูชนะการประกวดราคา
เรียบรอยแลว เวนแตผูยื่นขอเสนอรายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือไดคะแนนรวมสูงสุดไมเกิน ๓ ราย ใหคืนได
ตอเมื่อไดทำสัญญาหรือขอตกลง หรือผูยื่นขอเสนอไดพนจากขอผูกพันแลว 
                          การคนืหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 
                                                                                                                  6.  หลักเกณฑและ... 
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                 ๖.  หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 

                          ๖.๑  การพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ มหาวิทยาลัยแมโจ
จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา 

                          ๖.๒  การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ 
                                   กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ มหาวิทยาลัยแมโจ        
จะพิจารณาจากราคารวม  
                          ๖.๓  หากผูยื ่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอ
ไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื ่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณาผล 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแตผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป
จากเงื ่อนไขที ่มหาวิทยาลัยแมโจกำหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที ่มิใช
สาระสำคัญและความแตกตางนั้น ไมมีผลทำใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื ่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการ
ผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูย่ืนขอเสนอรายนั้น 

                          ๖.๔  มหาวิทยาลัยแมโจสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน 
ในกรณดีังตอไปนี้ 
                                   (๑)  ไมปรากฏชื ่อผู ย ื ่นขอเสนอรายนั ้นในบัญชีรายชื่อผู ร ับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื ้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของมหาวิทยาลัยแมโจ 
                                   (๒)  ไมกรอกชื่อผูย่ืนขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนกิส 
                                   (๓)  เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง ื ่อนไขที ่กำหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสำคัญ หรือมีผลทำใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืน 

                          ๖.๕  ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือมหาวิทยาลัยแมโจ มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติม
ได มหาวิทยาลัยแมโจมีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทำสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสม
หรือไมถูกตอง 
                          ๖.๖  มหาวิทยาลัยแมโจทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคา
ที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชนของทาง
ราชการเปนสำคัญ และใหถือวาการตัดสินของมหาวิทยาลัยแมโจเปนเด็ดขาดผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือ
คาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้ง มหาวิทยาลัยแมโจจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูย่ืน
ขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวายื่นขอเสนอ
กระทำการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคา
แทน เปนตน 

                               ในกรณีที ่ผ ู ยื ่นขอเสนอรายที ่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
หรือมหาวิทยาลัยแมโจ จะใหผูย่ืนขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำใหเชื่อไดวาผูยื่นขอเสนอสามารถ 
 
                                                                                                                            ดำเนินงาน...
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ดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคำชี้แจงไมเปนที่รับฟงได มหาวิทยาลัย
แมโจ มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรอง
คาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยแมโจ 
                          ๖.๗  กอนลงนามในสัญญา มหาวิทยาลัยแมโจ อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส หากปรากฏวามีการกระทำที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือก
มีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอม
กันกับผูย่ืนขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทำการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

                          ๖.๘  หากผูยื ่นขอเสนอซึ ่งเปนผูประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกวาราคาต่ำสุดของผูยื่น
ขอเสนอรายอื่นที ่ไมเกินรอยละ ๑๐ ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อจัดจางจากผูประกอบการ SMEs ดังกลาว โดยจัด
เรียงลำดับผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกวาราคาต่ำสุดของผูยื่นขอเสนอรายอื่นไมเกิน
รอยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไมเกิน ๓ ราย 

                                    ผูยื่นขอเสนอที่เปนกิจการรวมคาที่จะไดสิทธิตามวรรคหนึ่ง ผูเขารวมคาทุกรายจะตอง
เปนผูประกอบการ SMEs 

                          ๖.๙  หากผูยื่นขอเสนอซึ่งมิใชผูประกอบการ SMEs แตเปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือ
นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกวาราคาต่ำสุดของผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนบุคคลธรรมดาที่มิไดถือ
สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศไมเกินรอยละ ๓ ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัด
จางจากผูย่ืนขอเสนอซึ่งเปนบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกลาว 

                                    ผูยื่นขอเสนอที่เปนกิจการรวมคาที่จะไดสิทธิตามวรรคหนึ่ง ผูเขารวมคาทุกรายจะตอง
เปนผูประกอบการที่เปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
                 ๗.  การทำสัญญาจางกอสราง 

                               ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทำสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ 
๑.๓ หรอืทำขอตกลงเปนหนังสือกับมหาวิทยาลัยแมโจ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวาง
หลักประกันสัญญาเปนจำนวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ใหมหาวิทยาลัยแม
โจยึดถือไวในขณะทำสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 
                          ๗.๑     เงินสด 

                          ๗.๒     เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ท่ีใชเช็คหรือดราฟท
นั้น ชำระตอเจาหนาที่ในวันทำสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทำการ 

                          ๗.๓     หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบาย
กำหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรอืจะเปนหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด 

                          ๗.๔     หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงนิทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทนุเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม
รายชื่อบรษิัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ำประกันของ
ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) 
                          ๗.๕     พันธบัตรรฐับาลไทย 

                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 

                 
                                                                                                                 8.  คาจางและ... 
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               ๘.  คาจางและการจายเงิน 

                          มหาวิทยาลัยแมโจจะจายคาจางซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่นๆ และคาใชจายท้ัง
ป ว งแล  ว  โ ดยถ ื อ ราคา เห มา รว ม เ ป  น เ กณฑ   แ ละกำหนดกา รจ  า ย เ ง ิ น เ ป  น จำ นวน  ๗  ง วด  ด ั ง น้ี
  
                         งวดที่ ๑ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ใหแลวเสร็จ
ภายใน ๖๐ วัน (60 วัน  นับถัดจากวันทำสัญญา) 

อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ แมโจ 80 ป   
งานปรับปรุงหลังคา (หองประชุมโคง) ตามรปูแบบกำหนด    แลวเสร็จรอยละ 95 
งานปรับปรุงหลังคา (ลานดาดฟา) ตามรูปแบบกำหนด    แลวเสร็จรอยละ 95 
งานระบบกันซึมตามรูปแบบกำหนด      แลวเสร็จรอยละ 95 
งานสีผนังภายนอก ตามรูปแบบกำหนด      แลวเสร็จรอยละ 50 
อาคารบุญรอดศุภอดุมฤกษ 
งานระบบกันซึมตามรูปแบบกำหนด      แลวเสร็จรอยละ 95  
งานปรับปรุงหลังคาตามรูปแบบกำหนด      แลวเสร็จรอยละ 95 
งานสีผนังภายนอก ตามรูปแบบกำหนด      แลวเสร็จรอยละ 50 
งานปรับปรุงหลังคาบริเวณ GL 6-7 , G-H  ตามรูปแบบกำหนด   แลวเสร็จรอยละ 95 
อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการประมงและเพาะฟก 
งานระบบกันซึมตามรูปแบบกำหนด      แลวเสร็จรอยละ 95  

  
                         งวดที่ ๒ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน

ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน ( 90 วัน นับถัดจากวันทำสัญญา) 
อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ แมโจ 80 ป   

งานสีผนังภายนอก ตามรูปแบบกำหนด      แลวเสร็จรอยละ 95 

อาคารบุญรอดศุภอดุมฤกษ 

งานสีผนังภายนอก ตามรูปแบบกำหนด      แลวเสร็จรอยละ 95 

งานปรับปรุงหองน้ำชั้น 1  ตามรูปแบบกำหนด     แลวเสร็จรอยละ 95 

 
                          งวดท่ี ๓ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ใหแลวเสร็จ
ภายใน ๓๐ วัน (120 วัน นับถัดจากวันทำสัญญา) 
 

อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ แมโจ 80 ป   

งานหลังคากระเบื้อง ตามรูปแบบกำหนด      แลวเสร็จรอยละ 50 

อาคารบุญรอดศุภอดุมฤกษ 

งานปรับปรุงหองน้ำชั้น 3  ตามรูปแบบกำหนด     แลวเสร็จรอยละ 95 

อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการประมงและเพาะฟก 

งานปรับปรุงทางเชื่อม ตามรูปแบบกำหนด      แลวเสร็จรอยละ 50 

                                                                                                               งานปรับปรงุ... 
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งานปรับปรุงพ้ืนที่ดาดฟาดานหนาเปนหองประชุม ตามรูปแบบกำหนด  แลวเสร็จรอยละ 35 

งานสีผนังภายนอก ตามรูปแบบกำหนด      แลวเสร็จรอยละ 95 

 

                          งวดท่ี ๔ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๒๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ใหแลวเสร็จ

ภายใน ๓๐ วัน  ( 150 วัน นบัถัดจากวันทำสัญญา) 
 

อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ แมโจ 80 ป 
 งานหลังคากระเบื้อง ตามรูปแบบกำหนด      แลวเสร็จรอยละ 95 
งานระบบไฟฟา ตามรูปแบบกำหนด      แลวเสร็จรอยละ 50 
งานฝาเพดานตามรูปแบบกำหนด       แลวเสร็จรอยละ 95 
งานสีฝาเพดานและชายคา ตามรูปแบบกำหนด     แลวเสร็จรอยละ 95 
อาคารบุญรอดศุภอดุมฤกษ 
งานหลังคากระเบื้อง ตามรูปแบบกำหนด      แลวเสร็จรอยละ 50 
งาน SKY LIGHT ตามรูปแบบกำหนด      แลวเสร็จรอยละ 95 
งานผิวพ้ืน ตามรูปแบบกำหนด       แลวเสร็จรอยละ 25 
อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการประมงและเพาะฟก 
งานปรับปรุงทางเชื่อม ตามรูปแบบกำหนด      แลวเสร็จรอยละ 95 
งานผิวพ้ืน ตามรูปแบบกำหนด       แลวเสร็จรอยละ 95 
งานปรับปรุงพ้ืนที่ดาดฟาดานหนาเปนหองประชุม ตามรูปแบบกำหนด  แลวเสร็จรอยละ 70 

 
                          งวดท่ี ๕ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๑๕ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ใหแลวเสร็จ
ภายใน ๓๐ วัน (180 วัน นับถัดจากวันทำสัญญา) 
 

อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ แมโจ 80 ป   

งานระบบไฟฟา ตามรูปแบบกำหนด      แลวเสร็จรอยละ 95 

อาคารบุญรอดศุภอดุมฤกษ 

งานหลังคากระเบื้อง ตามรูปแบบกำหนด      แลวเสร็จรอยละ 95 

งานสีผนังภายใน และงานสีฝาเพดาน  ตามรูปแบบกำหนด    แลวเสร็จรอยละ 50 

งานผิวพ้ืน ตามรูปแบบกำหนด       แลวเสร็จรอยละ 50 

อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการประมงและเพาะฟก 

งานระบบไฟฟา ตามรูปแบบกำหนด      แลวเสร็จรอยละ 95 

งานปรับปรุงพ้ืนที่ดาดฟาดานหนาเปนหองประชุม ตามรูปแบบกำหนด  แลวเสร็จรอยละ 95 

งานสีผนังภายในและฝาเพดาน ตามรูปแบบกำหนด     แลวเสร็จรอยละ 95 

 
                          งวดท่ี ๖ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๒๕ ของคาจาง เมื่อผูรบัจางไดปฏิบัติงาน ใหแลวเสร็จ
ภายใน ๓๐ วัน  (210 วัน นบัถัดจากวันทำสัญญา) 

                                                                                                          อาคารเรียน... 



-10- 

อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ แมโจ 80 ป   

สงมอบครุภัณฑ เครื่องปรับอากาศ เกาอ้ีหองประชุม และกลองวงจรปด แลวเสร็จรอยละ 95 

อาคารบุญรอดศุภอดุมฤกษ 

งานสีผนังภายใน และงานสีฝาเพดาน  ตามรูปแบบกำหนด    แลวเสร็จรอยละ 95 

งานผิวพ้ืน ตามรูปแบบกำหนด       แลวเสร็จรอยละ 95 

งานระบบไฟฟา ตามรูปแบบกำหนด      แลวเสร็จรอยละ 95 

สงมอบครุภัณฑ เครื่องปรับอากาศ ครุภัณฑหองประชุมเล็ก และกลองวงจรปด แลวเสร็จรอยละ 95 

อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการประมงและเพาะฟก 

งานปรับปรุงหองน้ำชั้น 1 ตามรูปแบบกำหนด     แลวเสร็จรอยละ 95 

           สงมอบครุภัณฑ เครื่องปรับอากาศ และโตะปฏิบัติการวิทยาศาสตร    แลวเสร็จรอยละ 95 
 
                          งวดท่ี 7 (งวดสุดทาย) เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน
ท้ังหมด ภายใน ๓๐ วัน (240 วัน นับถัดจากวันทำสัญญา) 

อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ แมโจ 80 ป   

อาคารบุญรอดศุภอดุมฤกษ 

อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการประมงและเพาะฟก 

งานเก็บทำความสะอาดสถานที่กอสราง พรอมขนขยะท้ิง    แลวเสร็จ 

งานอื่น ๆ ที่ระบุไว ในแบบรูปรายการและรายละเอียดตามขอกำหนดในสัญญาจาง  แลวเสร็จ 

ใหแลวเสร็จเรยีบรอยตามสัญญาหรอืขอตกลงจางเปนหนังสือ รวมทั้งทำสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย  
                 ๙.  อตัราคาปรับ 

                          คาปรับตามสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรอืขอตกลงจางเปน
หนังสือจะกำหนด ดังนี้ 
                          ๙.๑  กรณีท่ีผูรับจางนำงานที่รับจางไปจางชวงใหผูอ่ืนทำอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาตจาก
มหาวิทยาลัยแมโจ จะกำหนดคาปรับสำหรับการฝาฝนดงักลาวเปนจำนวนรอยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจางชวง
นั้น 

                          ๙.๒  กรณีท่ีผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางกอสราง นอกเหนือจากขอ ๙.๑ จะกำหนดคาปรับเปน
รายวันเปนจำนวนเงนิตายตัวในอัตรารอยละ๐.๑๐ ของราคางานจาง 

                 ๑๐.  การรับประกันความชำรุดบกพรอง 

                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทำสัญญาจาง ตามแบบ ดังระบุในขอ ๑.๓ หรือ
ขอตกลงจางเปนหนังสือแลวแตกรณี จะตองรับประกันความชำรุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา
ไมนอยกวา ๒ ป นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยแมโจไดรับมอบงาน โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดี
ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชำรุดบกพรอง 

                 ๑๑.  ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอื่น ๆ 

                          ๑๑.๑  เงินคาจางสำหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงนิงบประมาณประจำป พ.ศ. ๒๕๖๖ 

                                    การลงนามในสัญญาจะกระทำไดตอเมื่อ มหาวิทยาลัยแมโจไดรับอนุมัติเงินคากอสราง
จากเงนิงบประมาณประจำป พ.ศ. ๒๕๖๖ 
                                                                                                                           11.2 เม่ือ... 



-11- 
                         ๑๑.๒  เมื่อมหาวิทยาลัยแมโจไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจาง 
ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั ่งหรือนำสิ่งของมาเพื ่องานจางดังกลาวเขามาจาก
ตางประเทศ และของนั้นตองนำเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตาม
ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผูยื ่นขอเสนอซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
                                   (๑)  แจงการสั่งหรือนำสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา ภายใน ๗ 
วัน นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 
                                   (๒)  จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือ
ไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น 

                                   (๓)  ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรบัจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี 
                          ๑๑.๓  ผูยื่นขอเสนอซึ่งมหาวิทยาลัยแมโจไดคัดเลือกแลว ไมไปทำสัญญาหรือขอตกลงจางเปน
หนังสือภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไวในขอ ๗ มหาวิทยาลัยแมโจจะริบหลักประกันการย่ืนขอเสนอ หรือเรียกรองจาก
ผูออกหนังสือค้ำประกัน การยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะ
พิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

                          ๑๑.๔  มหาวิทยาลัยแมโจสงวนสิทธิ ์ที ่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกำหนดในแบบสัญญา
หรือขอตกลงจางเปนหนังสือใหเปนไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 
                          ๑๑.๕  ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน
ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของมหาวิทยาลัยแมโจ คำวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูยื่นขอเสนอ
ไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายใดๆ เพิ่มเติม 

                          ๑๑.๖  มหาวิทยาลัยแมโจ อาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณตีอไปนี้ได โดยที่ผูยื่นขอเสนอ
จะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยแมโจไมได 
                                   (๑)  มหาวิทยาลัยแมโจไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดจางหรือไดรับจัดสรรแต
ไมเพียงพอที่จะทำการจัดจางครั้งนี้ตอไป 

                                   (๒)  มีการกระทำที่เขาลักษณะผูย่ืนขอเสนอที่ชนะการจัดจางหรือที่ไดรับการคัดเลือกมี
ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรอืขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมหรือสมยอมกัน
กับผูย่ืนขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 

                                   (๓)  การทำการจัดจางครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัยแมโจ หรือ
กระทบตอประโยชนสาธารณะ 
                                   (๔)  กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออก
ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

                 ๑๒.  การปรับราคาคางานกอสราง 
                          การปรบัราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๕ จะนำมาใชในกรณีที่     
คางานกอสรางลดลงหรือเพ่ิมขึ้น โดยวิธีการตอไปนี้ 
                                                                                                                           ตามเงื่อนไข...                                                    
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                         ตามเง่ือนไข หลกัเกณฑ สูตรและวธิีคำนวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เร่ือง การพจิารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง ตามหนังสอืสำนักเลขาธิการ 
คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 
                          สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กำหนดไวในวันแลวเสรจ็ตามท่ีกำหนดไวใน
สญัญา หรือภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยแมโจไดขยายออกไป โดยจะใชสตูรของทางราชการที่ไดระบุในขอ ๑.๕ 
                 ๑๓.  มาตรฐานฝมือชาง 
                          เมื่อมหาวิทยาลยัแมโจไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรบัจางและไดตกลงจางกอสราง
ตามประกาศนี้แลว ผูยื่นขอเสนอจะตองตกลงวาในการปฏบิัติงานกอสรางดังกลาว ผูยื่นขอเสนอจะตองมีและใชผูผาน
การทดสอบ มาตรฐานฝมือชางจาก เท่ียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง หรือผูมีวุฒิบัตร ปวช. ปวส. หรือ 
ปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รบัรองใหเขารับราชการได  ในอัตราไมตำ่กวารอยละ ๑๐ ของแต
ละ สาขาชางแตจะตองมีจำนวนชางอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปนี้ 
                          ๑๓.๑  ชางกอสราง 
                          ๑๓.๒  ชางโยธา 
                          ๑๓.๓  ชางไฟฟา 
                 ๑๔.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

                          ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตองปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกำหนดไวโดยเครงครัด 

                 ๑๕.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 

                          มหาวิทยาลัยแมโจ สามารถนำผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูย่ืนขอเสนอที่ไดรับ
การคัดเลือกใหเปนผูรับจางเพ่ือนำมาประเมินผลการปฏิบตัิงานของผูประกอบการ 

                          ทั้งนี้ หากผูย่ืนขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือ
ทำสัญญากับมหาวิทยาลัยแมโจ ไวชั่วคราว 

 
มหาวิทยาลัยแมโจ 

16  ธันวาคม  ๒๕๖๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


