(ราง)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ
เรื่อง ประกวดราคาจางพัฒนาระบบเครือขายเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน จํานวน ๑ งาน
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
-------------------------------------------------------มหาวิท ยาลัยราชภัฏเพชรบูร ณ มีความประสงคจ ะประกวดราคาจางพัฒ นาระบบเครือขาย
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน จํานวน ๑ งาน ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ผูมสี ิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. เปนนิติบุคคลนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ดังกลาว
๒. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว
๓. ไมเ ปนผูมีผ ลประโยชนรวมกันกับ ผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น ที่เ ขาเสนอราคาใหแก
มหาวิท ยาลัยราชภัฏเพชรบูร ณ ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีก ารทางอิเ ล็ก ทรอนิก ส หรือไมเ ปน
ผู ก ระทํ า การอั น เป น การขั ด ขวางการแข ง ขั น ราคาอย า งเป น ธรรม ในการประกวดราคาจ า งด ว ยวิ ธี ก าร
ทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๔. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ
ผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จ ะเขาเปนคูสัญ ญา ตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญ ชีร ายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส
ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๗. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน
สามหมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได

/กําหนดการยื่นซอง...

-๒กําหนดการยื่นซองประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ …………… ๒๕๕๗
ระหวางเวลา .......น. ถึงเวลา ........น. ณ หองประชุมขันตี (ชั้น ๓) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ และกําหนดเสนอราคา ในวันที่ .......................๒๕๕๗ ตั้งแตเวลา ..............น.
เปนตนไป
ผูส นใจติดตอขอซื้อ เอกสารประกวดราคาจางดวยวิ ธีก ารทางอิเ ล็ก ทรอนิก ส ในราคาชุดละ
๓๐๐ บาท (สามรอยบาทถว น) ไดที่ง านพัส ดุ กองกลาง อาคารเฉลิม พระเกี ยรติฯ สํานัก งานอธิก ารบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ระหวางวันที่ .....................๒๕๕๗ ถึงวันที่ .....................๒๕๕๗ ตั้งแตเวลา .............น.
ถึงเวลา ..........น. ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.pcru.ac.th และเว็บไซต www.gprocurement.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐-๕๖๗๑-๗๑๑๕ และหมายเลข ๐-๕๖๗๑-๗๑๐๐ ตอ ๑๑๑๖ โทรสาร ๐–
๕๖๗๑–๗๑๑๐ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ............................. พ.ศ. ๒๕๕๗

(..........................................................)
อธิการบดี

(ราง)
เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ E …./๒๕๕๘
การจางพัฒนาระบบเครือขายเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน จํานวน ๑ งาน
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
ลงวันที่ ………………………… ๒๕๕๗
-------------------------------------------------------มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “มหาวิทยาลัย” มีความประสงคจะประกวดราคา
จางพัฒนาระบบเครือขายเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน จํานวน ๑ งาน ดวยวิธีการทางอิเ ล็กทรอนิกส โดยมี
ขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
๑.๔ แบบสัญญาจาง
๑.๕ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันซอง
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมสี ิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
๒.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส
๒.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ
และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบ
ของทางราชการ

/๒.๓ ผูประสงคจะเสนอราคา...

-๒๒.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น
และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคา
จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ตามขอ ๑.๖
๒.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้ น
ศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๒.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญา ตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเ ล็กทรอนิก ส
ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๒.๗ คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน
สามหมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผปู ระสงคจะเสนอราคาเปนนิตบิ ุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พร อม
รับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง

/(๓) ในกรณี...

-๓(๓) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา
ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใด
เปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสาร
ตามที่ระบุไวใน (๑)
(๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมลู คาเพิม่
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมด ที่ไดยื่นตามแบบในขอ ๑.๗ (๑)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) แคตตาล็อก และหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
(๒) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยตองลงนาม
พรอมประทับตรา (ถามี)
(๓) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอราคา
มอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน
(๔) หลักประกันซอง ตามขอ ๕
(๕) แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
(๖) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ ๑.๗ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส นี้ โดยไมมี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน รวมทั้งลงลายมือชื่อของผูประสงคจะเสนอราคา
ใหชัดเจน
๔.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองทําการเปรียบเทียบ “หั วข อ”, “คุณลักษณะที่กําหนด”,
“คุณลักษณะที่เสนอ” และ “เอกสารอางอิง(หนา,ขอ)” ใหครบถวนทุกรายการ ตามรูปแบบตอไปนี้
หัวขอ
คุณลักษณะที่กําหนด
คุณลักษณะที่เสนอ
ระบุ หั ว ข อ ใหคั ดลอกจากข อกํ าหนดที่ ให ร ะบุ ค วามสามารถหรื อ คุ ณ
ใหตรงกับที่ กําหนดในเอกสารนี้
ลั ก ษณะเ ฉพ าะ ขอ งร ะ บ บ ที่
กํ า หนดใน
นําเสนอ
เอกสารนี้

เอกสารอางอิง (หนา,ขอ)
ใหระบุหรืออางอิงถึงเอกสารใน
ขอเสนอที่เกี่ยวของและทํา
สัญลักษณแสดงขอความในประโยค
ของเอกสารหรือแคตตาล็อกนั้นให
ชัดเจน

/๔.๓ ผูประสงคจะเสนอราคา...

-๔๔.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๖๐ วัน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว และ
จะถอนการเสนอราคามิได
๔.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจางใหแลวเสร็จ
ไมเกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง
๔.๕ กอนยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผู ประสงคจะเสนอราคาควร
ตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวน และเขาใจเอกสารประกวดราคาทัง้ หมดเสียกอนทีจ่ ะตกลง
ยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
๔.๖ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีก ารทางอิเ ล็ก ทรอนิก ส
จาหนา ซองถึง ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจางพัฒนาระบบเครือขายเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
จํานวน ๑ งาน ดวยวิธีก ารทางอิเ ล็ก ทรอนิก ส โดยระบุไ วที่ห นาซองวา “เอกสารประกวดราคา ตามเอกสาร
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ E .../๒๕๕๘” ยื่นตอคณะกรรมการประกวดราคา ในวันที่
....................๒๕๕๗ ตั้งแตเวลา .........น. ถึงเวลา ........น. ณ หองประชุมขันตี (ชั้น ๓) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
เมื่อพนกํา หนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว จะไมรับ
เอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคาแตละราย
วาเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชน
รวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตามขอ ๓.๒ และแจงผูประสงค
จะเสนอราคาแตล ะรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มี
หลักฐานวาผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว
หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคากอ นหรือในขณะที่มีก ารเสนอราคาดว ยวิธีก ารทาง
อิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรมตามขอ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคารายนัน้
ออกจากการเปนผูมีสิทธิเสนอราคา และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูสิทธิเสนอ
ราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน

/ผูประสงคจะเสนอราคา...

-๕ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคา
กับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปน
ผูประสงคจะเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือเปนผูประสงคจะเสนอ
ราคาที่ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิค อาจอุท ธรณคําสั่ง ดัง กลาวตอหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุภายใน ๓ วัน
นับ แตวันที่ไดรับ แจง จากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานที่จัดหาใหถือเปน
ที่สุด
หากปรากฏต อ คณะกรรมการประกวดราคาว า กระบวนการเสนอราคาจ า งด ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเ ล็ก ทรอนิก ส ประสบขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว คณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั่ง พั ก กระบวนการเสนอราคา โดยมิ ใ หผู แ ทนผู มี สิ ท ธิ เ สนอราคาพบปะ หรือ ติ ดต อ สื่อ สาร
กับบุคคลอื่น และเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากขั้นตอนที่คางอยูภ ายในเวลา
ของการเสนอราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวัน
เดียวกัน เวนแตคณะกรรมการประกวดราคาเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงาย หรือขอขัดของ
ไมอาจแกไขได ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลา และ
สถานที่ เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการประกวดราคาฯ
เพื่อใหการประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ
๔.๗ ผูประสงคจะเสนอราคาทีม่ ีสิทธิไดรบั การคัดเลือกใหเขาเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิ บัติ ตามเงื่ อนไขที่ ร ะบุไ ว ในหนั ง สื อ แสดงเงื่ อ นไขการซื้ อและการจา งด ว ยวิ ธีก าร
ทางอิเล็กทรอนิกส ที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค
(๒) ราคาสูง สุดของการประกวดราคาจางดวยวิธีก ารทางอิเ ล็ก ทรอนิก ส จ ะตองเริ่มตนที่
๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท (สองลานเจ็ดแสนบาทถวน)
(๓) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถามี) รวมคาใชจาย
ทั้งปวงไวดวยแลว
(๔) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทน จะตองมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคาตามวัน
เวลา และสถานที่ ที่กําหนด
(๕) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่มาลงทะเบียนแลว ตอง LOG IN เขาสูระบบ
(๖) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทน ที่ LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคา
ที่เ สนอในการประกวดราคาจางด วยวิธีการทางอิเ ล็ก ทรอนิก ส จะตองต่ํากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ
และจะตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๕,๐๐๐ บาท จากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ
และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา ๕,๐๐๐ บาท จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอ
ลดแลว
/(๗) หามผูมีสิทธิเสนอราคา...

-๖(๗) หามผูมสี ิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแลว จะตอง
ยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(๘) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะราคา จะตองรับผิดชอบค าใชจายในการ
ใหบริการเสนอราคา และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้ จะแจงใหทราบ
ในวันเสนอราคา
(๙) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคา ในวันที่ ..................๒๕๕๗ ตั้งแตเวลา ………น.
เปนตนไป ทั้งนี้ จะแจงนัดหมายตามแบบแจงวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.๐๐๕) ใหทราบตอไป
(๑๐) ผูมีสิท ธิเ สนอราคาสามารถศึก ษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th และผูมีสิทธิเสนอราคา
ตองทําการทดลองวิธีการเสนอราคากอนถึงกําหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซตของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เปนตนไป
๕. หลักประกันซอง
ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองเอกสารดานเทคนิค จํานวน
๑๓๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหาพันบาทถวน) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ําประกัน ตั้งแต
วันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันใหใชอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้
๕.๑ เงินสด
๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกมหาวิทยาลัย โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองเอกสารทางดานเทคนิค
หรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๕.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๕ (๑)
๕.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตให ประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่ง ไดแจง เวียน
ชื่อใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๕ (๑)
๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนี้ มหาวิทยาลัยจะคืนใหผู ป ระสงคจ ะเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน
๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผมู ีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคา
ต่ําสุด จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย

/๕.๖ มหาวิทยาลัย...

-๗๕.๖ มหาวิทยาลัยจะยึดหลักประกันซองของผูมีสิทธิเสนอราคา รอยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหา
ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ผูมีสิทธิเสนอราคาไมสงผูแทนมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน
เวลา และสถานที่ที่กําหนด
(๒) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแลว ไม LOG IN เขาสูระบบ
(๓) ผูมีสิทธิเสนอราคา LOG IN แลว แตไมมีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิดเงื่อนไข
ที่กําหนดโดยการเสนอราคาสูงกวา หรือเทากับราคาเริ่มตนการประมูล
(๔) ผูมีสิทธิเสนอราคาไมลงลายมือชื่อในแบบ บก.๐๐๘ แบบยืนยันราคาสุดทายในการ
เสนอราคา
๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
๖.๑ ในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินดวย
ราคารวม
๖.๒ หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไมถูกตอง
ตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูป ระสงคจ ะเสนอราคารายนั้น เวนแต
เปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย
เทานั้น
๖.๓ มหาวิทยาลัยสงวนสิท ธิ์ไมพิจารณาราคาของผูป ระสงคจ ะเสนอราคา โดยไมมีการผอนผัน
ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ไมป รากฏชื่อผู ป ระสงคจ ะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับ เอกสารประกวดราคาจาง
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสของ
มหาวิทยาลัย
(๒) เสนอรายละเอี ย ดแตกต า งไปจากเงื่ อ นไขที่ กํ า หนดในเอกสารประกวดราคาจ า ง
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูประสงคจะเสนอ
ราคารายอื่น
๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาจางดวยวิธีก ารทางอิเ ล็ก ทรอนิก ส หรือ ในการทําสัญญา
คณะกรรมการประกวดราคา หรือมหาวิทยาลัย มีสิทธิใหผูป ระสงคจ ะเสนอราคา ชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ
หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา
หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง
/๖.๕ มหาวิทยาลัย...

-๘๖.๕ มหาวิทยาลัยทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาจางดวยวิ ธีก ารทางอิเ ล็ก ทรอนิก ส โดยไมพิจ ารณาหรือจัดจางเลยก็ได สุดแตจ ะพิจ ารณา
ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของมหาวิทยาลัยเปนเด็ดขาด ผูป ระสงค
จะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งมหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการ
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผู มีสิทธิ
เสนอราคาที่ ไ ดรั บ การคั ดเลื อ กหรื อ ไม ก ็ต าม หากมีเ หตุที ่เ ชื่อ ได วา การเสนอราคากระทํ า การโดยไมสุ จ ริ ต
เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีที่ผูมีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได วาไมอาจ
ดําเนินงานตามสัญญาได คณะกรรมการประกวดราคาหรือ มหาวิท ยาลัย จะใหผูม ีส ิท ธิเ สนอราคานั้น ชี้แ จง
และแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูมีสิทธิเ สนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผู มีสิทธิ
เสนอราคารายนั้น
๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
วาผูป ระสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผู มีสิทธิเสนอราคา
รายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วัน
ประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมีสิท ธิเ สนอราคาที่ก ระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖ มหาวิทยาลัยมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคา
ดังกลาว และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
๗. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) จะตองทําสัญญาจางตามแบบ
สัญญา ดังระบุในขอ ๑.๔ กับมหาวิทยาลัยภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกัน
สัญญา เปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ (๕ %) ของราคาคาจางที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสได
ใหมหาวิทยาลัยยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกมหาวิทยาลัย โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหนานั้น
ไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๗.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ ๑.๕ (๒)
๗.๔ หนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น ของบริ ษั ท เงิ นลงทุ น หรื อ บริ ษั ท เงิ น ทุ น หลั ก ทรั พ ย ที่ ไ ดรั บ อนุ ญ าต
ใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ซึ่งไดแจงเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ ๑.๕ (๒)
/๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย...

-๙๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจากขอผูกพัน
ตามสัญญาจางแลว
๘. คาจางและการจายเงิน
มหาวิทยาลัยจะจายเงินคาจาง เมื่อผูรับ จางไดป ฏิบัติง านทั้ง หมดใหแลวเสร็จ เรียบรอยถูก ตอง
ตามสัญญาทุกประการ
๙. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ ๑๗ จะกําหนดในอัตรารอยละ ๐.๑ (๐.๑%) ของคาจางตามสัญญา
ตอวัน
๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผู ช นะการประกวดราคาจ า งด ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ซึ่ ง ได ทํ า ข อ ตกลงเป น หนั ง สื อ
หรือทําสัญญาจางตามแบบดัง ระบุในขอ ๑.๔ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจาง
ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยไดรับมอบงานจาง โดยผูรับจางตองรีบจัดการ
ซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๒ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๑๑. ขอสงวนสิทธิใ์ นการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๑.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้ง นี้ ไดมาจากเงิน นอกประมาณแผนดิน ประจําปง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อมหาวิท ยาลัยไดรับอนุมัติเงินจากเงิน งบประมาณ
แผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แลวเทานั้น
๑๑.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตามการ
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดัง กลาว
เขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการ
รับ ขนได ตามที่ รัฐ มนตรี ว าการกระทรวงคมนาคมกํา หนด ผูมี สิ ท ธิเ สนอราคาซึ่ ง เป น ผูรั บ จา งจะต อ งปฏิ บั ติ
ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทาภายใน ๗ วัน
นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
/(๒) จัดการใหสงิ่ ของ...

- ๑๐ (๒) จั ดการให สิ่ ง ของดั ง กล าวบรรทุ ก โดยเรื อ ไทย หรื อเรื อที่ มี สิ ท ธิ เ ช นเดี ยวกั บ เรื อ ไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของนัน้ โดยเรืออืน่ ทีม่ ใิ ชเรือไทย
ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การพาณิชยนาวี
๑๑.๓ ผูป ระสงค จ ะเสนอราคาซึ่ง ได ยื่ นเอกสารประกวดราคาดว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
ตอมหาวิทยาลัยแลว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอ
ราคาแลว ตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดใน ขอ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗)
มิฉะนั้น มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกรอง
ใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรม
๑๑.๔ ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลา
ที่ทางราชการกํ าหนดดั งระบุ ไว ในข อ ๗ มหาวิทยาลั ยจะริ บหลักประกันซอง หรื อเรียกร องจากผูออกหนั งสื อ
ค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน
ตามระเบียบของทางราชการ
๑๑.๕ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
๑๒. การปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการดําเนินงาน ผูรับจางพึง ปฏิบัติตามหลัก เกณฑที่กฎหมายและระเบียบ
ไดกําหนดไวโดยเครงครัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

........................ ๒๕๕๗

