ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจางปรับปรุงรางระบายน้ํารอบอาคารสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน ๑ งาน
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
--------------------------------------------มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ มีความประสงคจะประกวดราคาจางปรับปรุงรางระบายน้ํารอบ
อาคารสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ จํ า นวน ๑ งาน ด ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
จากเงินงบประมาณแผนดิน
ราคากลาง ๒,๔๔๔,๔๐๐ (สองลานสี่แสนสี่หมื่นสี่พันสี่รอยบาทถวน) ตามรายละเอียดในเอกสาร
การประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ E๙/๒๕๕๖ แนบทายประกาศนี้
ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. ผู ประสงคจ ะเสนอราคาต องเป นผู มีอาชี พรั บ จ างงานที่ป ระกวดราคาจางด ว ยวิธี การทาง
อิเล็กทรอนิกสในครั้งนี้
๒. ผูป ระสงคจ ะเสนอราคาตองไมเป นผู ที่ถูกระบุชื่อไวในบัญ ชีรายชื่ อผูทิ้งงานของทางราชการ
และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบของ
ทางราชการ
๓. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น
และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคา
จา งดว ยวิธีการทางอิ เล็ก ทรอนิ กส หรือไมเป นผูก ระทํ าการอัน เป นการขัด ขวางการแขง ขัน ราคาอย างเปนธรรม
ในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๔. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเ ปนผู ไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่ง อาจปฏิเสธไมยอมขึ้น
ศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวา นั้น
๕. ผู ประสงคจ ะเสนอราคาต องเปน นิ ติบุ คคลและมี ผ ลงานกอสร างประเภทเดี ย วกัน กับ งาน
ที่ ป ระกวดราคาจ า งด ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ค รั้ ง นี้ โดยมี ว งเงิ น ไม น อ ยกว า ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท
(หนึ่ง ลานสองแสนบาทถวน) และเปนผลงานที่เปน คูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายว า
ดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณเชื่อถือ
อายุผ ลงานไมเกิ น ๕ ป นับ จากวัน ทําการ ตามสัญญาแล วเสร็จ จนถึง วันยื่ นซองประกวดราคาจ างด วยวิธีก าร
ทางอิเล็กทรอนิกส ครั้งนี้
/๖. ผูประสงค…

-๒๖. ผู ประสงคจ ะเสนอราคาที่จ ะเขา เปน คูสัญ ญา ตองไม อยูในฐานะเปนผู ไม แสดงบัญ ชีร ายรั บ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๗. ผูประสงคจ ะเสนอราคาที่จะเขา เปนคูสัญญา ตองลงทะเบียนในระบบอิเ ล็กทรอนิ กสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๘. ผูประสงคจะเสนอราคาที่จะเขาเปนคูสัญญา ตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอ กํา หนดเวลาการดําเนิน การกอสร างใหแล วเสร็จไมเกิน
๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสั ญญาจาง และราคาที่เสนอจะตองยืนราคาไมนอยกวา ๖๐ วัน นับตั้ งแตวันยื่ น
ขอเสนอทางดานเทคนิค โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอน
การเสนอราคามิได
กําหนดดูสถานที่กอสรางและชี้แจงแบบรูปรายการ ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ระหวางเวลา
๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ หองประชุมขันตี (ชั้น ๓) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดไมมาดูสถานที่ตามวันเวลาที่กําหนด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ถือวาผูนั้น
ไดรับทราบรายละเอียดและยอมรับเงื่อนไขที่มีอยูเดิมและที่ประกาศเพิ่มเติมโดยตลอด ถามีคาใชจายใด ๆ เพิ่มขึ้น
ผูประสงคจ ะเสนอราคาตองรับผิดชอบทั้งสิ้น ซึ่งผูประสงคจ ะเสนอราคาผูกพันที่ จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น
และจะยกเปนเหตุในภายหลังวาตนไมไดรับทราบมากอนเปนคูสัญญากับมหาวิทยาลัยไมไดไมวากรณีใดๆ และไม
มีปญหา ในงานจางครั้งนี้
กํา หนดการยื่นเอกสารประกวดราคาจ างดวยวิธีการทางอิ เล็ กทรอนิ กส ในวั นที่ ๘ สิง หาคม
๒๕๕๖ ระหว า งเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึ ง ๑๑.๐๐ น. ณ ห อ งประชุ ม ขั น ตี (ชั้ น ๓) อาคารเฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ
มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏเพชรบูรณ และประกาศรายชื่ อผู มีสิทธิ ได รับ การคัดเลื อกให เ ขา เสนอราคาภายในวั น ที่
๙ สิงหาคม ๒๕๕๖
กําหนดการประกวดราคาดว ยวิธีก ารทางอิเ ล็กทรอนิก ส ในวัน ที่ ๑๕ สิ งหาคม ๒๕๕๖ ระหวา ง
เวลา ๑๐.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) สํานักบริการลูกคา กสท
เพชรบูรณ

/ผูสนใจ…

-๓ผูส นใจติดตอขอซื้อเอกสารประกวดราคาจางด วยวิ ธี การทางอิเ ล็ กทรอนิกส ในราคาชุ ด ละ
๒,๐๐๐ บาท (สองพัน บาทถว น) ได ที่ง านพัส ดุ กองกลาง อาคารสํา นักงานอธิ การบดี มหาวิทยาลั ยราชภัฏ
เพชรบูร ณ ระหว างวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึง วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น.
ถึง ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดไดที่เว็ บไซต www.pcru.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทาง
โทรศัพทหมายเลข ๐-๕๖๗๑-๗๑๑๕, ๐-๕๖๗๑-๗๑๐๐-๙๙ ตอ ๑๑๑๕, ๑๑๑๖ ในวันและเวลาราชการ
เอกสารประกวดราคาที่แนบทายประกาศนี้ ถือ เปนส วนหนึ่ งของประกาศประกวดราคาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ฉบับนี้ดวย
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(รองศาสตราจารย ดร. เปรื่อง จันดา)
อธิการบดี

เอกสารการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ E๙/๒๕๕๖
การจางปรับปรุงรางระบายน้ํารอบอาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน ๑ งาน
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖
___________________________________________________________
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ซึ่งตอไปนี้เรีย กวา “มหาวิทยาลัย ” มีความประสงคจะจางปรั บปรุ ง
รางระบายน้ํารอบอาคารสํา นักวิท ยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จํา นวน ๑ งาน (เงินงบประมาณแผน ดิน )
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา
๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ ใบแจงปริมาณงานและราคา
๑.๔ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
๑.๕ แบบสัญญาจาง
๑.๖ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันซอง
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.๗ สูตรการปรับราคา
๑.๘ บทนิยาม
(๑) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๑.๙ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๑.๑๐ แบงงวดงาน
๒. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
๒.๑ ผูป ระสงคจ ะเสนอราคาต องเปน ผูมี อาชีพ รับ จา งงานที่ป ระกวดราคาจา งด วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสในครั้งนี้
๒.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ
และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบของ
ทางราชการ
/๒.๓ ผูประสงค...

-๒๒.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น
และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคา
จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตาม
ขอ ๑.๘
๒.๔ ผูประสงคจ ะเสนอราคาตองไมเ ปนผูไดรับเอกสิ ทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิ เสธไมยอม
ขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวา นั้น
๒.๕ ผูประสงค จะเสนอราคาตองเปนนิ ติบุค คลและมี ผลงานกอ สรางประเภทเดียวกั นกับ งาน
ที่ ป ระกวดราคาจ า งด ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ค รั้ ง นี้ โดยมี ว งเงิ น ไม น อ ยกว า ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท
(หนึ่ง ลานสองแสนบาทถวน) และเปนผลงานที่เปน คูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายว า
ดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณเชื่อถือ
อายุผลงานไมเกิน ๕ ป นับจากวันทําการ ตามสัญญาแลวเสร็จ จนถึงวันยื่นซองประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ครั้งนี้
๒.๖ ผูประสงคจ ะเสนอราคาที่จะเขาเปนคูสัญญา ตองไมอยูในฐานะเป นผูไ มแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๒.๗ ผู ประสงคจะเสนอราคาที่จ ะเขาเป นคูสัญญา ตองลงทะเบีย นในระบบอิ เล็ กทรอนิกสข อง
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๒.๘ ผูประสงคจะเสนอราคาที่จะเขาเปนคูสัญญา ตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ ตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) ห า งหุ น ส ว นสามั ญ หรื อ ห า งหุ น ส ว นจํ า กั ด ให ยื่ น สํ า เนาหนั ง สื อ รั บ รอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํา กัดหรือบริษัทมหาชนจํ ากัด ให ยื่น สําเนาหนังสือรับ รองการจดทะเบีย น
นิ ติบุคคล หนั งสื อบริ คณห ส นธิ บัญชี ร ายชื่ อกรรมการผู จั ด การผู มีอํา นาจควบคุม และบั ญชี ผู ถื อหุ น รายใหญ
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลใหยื่น
สําเนาบัตรประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง

/(๓) ในกรณี...

-๓(๓) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา
ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขา รวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ ผูเขา รวมคา
ฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่น
เอกสารตามที่ระบุไวใน (๑)
(๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ ๑.๙ (๑)
๓.๒ สวนที่ ๒ ตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) หนังสือแสดงเงื่อ นไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยตองลงนาม
พรอมประทับตรา (ถามี)
(๒) หนังสือมอบอํา นาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูประสงคจ ะเสนอราคา
มอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน
(๓) หลักประกันซอง ตามขอ ๕
(๔) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๕) บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน) ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุอุปกรณ
คาแรงงาน ภาษีประเภทตางๆ รวมทั้งกําไรไวดวย
(๖) แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
(๗) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ ๑.๙ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูป ระสงคจะเสนอราคาตอ งยื่ นขอเสนอตามแบบที่กํา หนดไวในเอกสารประกวดราคาจา ง
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนรวมทั้งลงลายมือชื่อของผู ประสงคจะเสนอราคา
ใหชัดเจน
๔.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการจางปรับปรุงรางระบายน้ํา
รอบอาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน ๑ งาน ใหครบถวน
๔.๓ ผู ประสงคจะเสนอราคาจะต องกํ าหนด ยืนราคาไม น อยกวา ๖๐วั น นั บแต วั นยื นยั นราคา
สุด ทา ย โดยภายในกํา หนดยืน ราคา ผูประสงค จะเสนอราคาหรือผู มีสิท ธิเ สนอราคาจะต องรับ ผิดชอบราคาที่ ตน
เสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนิน การตามสัญ ญาที่จ ะจางให แล วเสร็จ
ไมเกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากมหาวิทยาลัยใหเริ่มทํางาน

/๔.๕ กอนยื่นเอกสาร…

-๔๔.๕ กอ นยื่น เอกสารประกวดราคาจ างด ว ยวิ ธี การทางอิเ ล็ กทรอนิ กส ผูประสงค จะเสนอราคา
ควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสี ยกอ น
ที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
๔.๖ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธี การทางอิเ ล็ กทรอนิ กส
จ าหน า ซองถึ งประธานคณะกรรมการประกวดราคาจ างปรับปรุงรางระบายน้ํารอบอาคารสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน ๑ งาน โดยระบุ ไว ที่ห น าซองว า “เอกสารประกวดราคาจ างปรับปรุงรางระบายน้ํา
รอบอาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน ๑ งาน ในวัน ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ระหวาง
เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ หองประชุมขันตี (ชั้น ๓) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูร ณ และประกาศรายชื่อผูมี สิทธิได รับการคัด เลื อกใหเ ขา เสนอราคาภายในวันที่ ๙ สิง หาคม
๒๕๕๖
เมื่อพ นกํ าหนดเวลายื่น เอกสารประกวดราคาจ างดวยวิ ธีก ารทางอิ เล็ กทรอนิ กสแล ว จะไม รับ
เอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคาจะดํ า เนิ น การตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ข องผู ประสงค จ ะเสนอราคา
แต ล ะรายว าเป น ผู ประสงค จะเสนอราคาที่ มีผ ลประโยชน ร ว มกั น กั บ ผู ประสงค จะเสนอราคารายอื่ น หรื อเป น
ผูมีผลประโยชน รวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ ๑.๘ (๑)
ณ วัน ประกาศประกวดราคาจา งด วยวิธีการทางอิเ ล็ก ทรอนิก สห รือ ไม พรอ มทั้ งตรวจสอบขอ เสนอตามข อ ๓.๒
และแจงผูป ระสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจ ารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบีย นตอบรับ
หรือวิธีอื่นใด ที่มีหลักฐานวา ผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว
หากปรากฏต อ คณะกรรมการประกวดราคาก อ นหรื อ ในขณะที่ มี ก ารเสนอราคาด ว ยวิ ธี ก าร
ทางอิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๘ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา
รายนั้น ออกจากการเปนผู มีสิ ทธิเสนอราคา และมหาวิ ทยาลัย จะพิจ ารณาลงโทษผูป ระสงคจะเสนอราคาหรื อ
ผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน
ผูป ระสงคจะเสนอราคาที่ไม ผา นการคัดเลื อกเบื้ องตน เพราะเหตุเ ปน ผูป ระสงคจะเสนอราคาที่ มี
ผลประโยชนร วมกัน กับผูป ระสงค จะเสนอราคารายอื่น หรือเปน ผูมีประโยชน รวมกัน ระหว างผู ประสงคจะเสนอ
ราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือ
เปนผูประสงคจ ะเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือเปนผูประสงคจะ
เสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิคอาจอุท ธรณคํา สั่งดังกลาวต อหั ว หน าหน ว ยงานที่จั ด หาพัส ดุ ภ ายใน
๓ วั น นั บ แต วั น ที่ไ ดรั บ แจ งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานที่จัดหา
ใหถือเปนที่สุด
กําหนดการประกวดราคาดวยวิ ธีก ารทางอิเ ล็กทรอนิกส ในวั นที่ ๑๕ สิง หาคม ๒๕๕๖ ระหวา ง
เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ บริ ษัท กสท โทรคมนาคม จํ ากัด (มหาชน) สํ านั กบริการลูกคา กสท
เพชรบูรณ
/หากปรากฏ...

-๕หากปรากฏต อ คณะกรรมการประกวดราคาว า กระบวนการเสนอราคาจ า งด ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของ จนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว คณะกรรมการประกวด
ราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น และ
เมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากขั้นตอนที่คางอยูภายในเวลาของการเสนอ
ราคาที ่ยัง เหลือ กอ นจะสั ่ง พัก กระบวนการเสนอราคา แตต อ งสิ ้น สุด กระบวนการเสนอราคาภายในวัน
เดีย วกัน เวน แตค ณะกรรมการประกวดราคาเห็ น ว ากระบวนการเสนอราคาจะไมแล ว เสร็ จ ได โ ดยงาย หรื อ
ขอขัดของไมอาจแกไขได ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคาและกําหนดวัน
เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่นั้น
ทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ ระหวางการประกวดราคาฯ
เพื่อใหการประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ
๔.๗ ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบั ติตามเงื่อนไขที่ ระบุไวในหนัง สือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค
(๒) ราคาสู งสุ ดของการประกวดราคาจ างด ว ยวิ ธี ก ารทางอิเ ล็ กทรอนิ กส จ ะต องไมเ ท า
เริ่มตนที่ ๒,๔๔๔,๔๐๐ บาท (สองลานสี่แสนสี่หมื่นสี่พันสี่รอยบาทถวน)
(๓) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถามี) รวมคาใชจาย
ทั้งปวงไวดวยแลว
(๔) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทน จะตองมาลงทะเบียนเพื่อเขาสู กระบวนการเสนอราคา
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด
(๕) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่มาลงทะเบียนแลว ตอง LOG IN เขาสูระบบ
(๖) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทน ที่ LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที่
เสนอในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิ เล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาสูงสุด ในการประกวดราคาฯ และ
จะต องเสนอลดราคาขั้น ต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกว าครั้งละ ๔,๐๐๐ บาท จากราคาสูงสุ ดในการประกวด
ราคาฯ และการเสนอราคาครั้ งถั ดๆ ไป ต องเสนอราคาลดราคาครั้ง ละไม นอ ยกว า ๔,๐๐๐ บาท จากราคาครั้ง
สุดทายที่เสนอลดแลว
(๗) หามผูมีสิ ทธิ เสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่ อการประกวดราคาฯ เสร็ จสิ้ นแล ว
จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(๘) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเ ปน ผูช นะราคา ตอ งรับผิด ชอบคาใชจายในการ
ใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส และคา ใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเ ล็กทรอนิก ส
ทั้งนี้ จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา
/(๙) ผูมีสิทธิเสนอ...

-๖(๙) ผู มีสิทธิ เสนอราคาจะตองมาเสนอราคา ในวั นที่ ๑๕ สิง หาคม ๒๕๕๖ ตั้งแตเวลา
๐๙.๓๐ น. เปน ตนไป ทั้งนี้ จะแจ งนัดหมายตามแบบแจง วั น เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.๐๐๕) ใหทราบ
ตอไป
(๑๐) ผูมีสิท ธิเสนอราคาจะตองเสนอกํ าหนดยืน ราคาไมนอยกวา ๖๐ วัน นั บแตวันยื นยั น
ราคาสุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูมีสิทธิเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว และจะถอนการเสนอ
ราคามิได
(๑๑) ผูมีสิท ธิเ สนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิ ธีก ารเสนอราคา
ของผูใ หบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิก ส ที่แสดงไวใ นเว็บ ไซต www.gprocurement.go.th และผูมีสิทธิ เสนอ
ราคาตอ งทํา การทดลองวิ ธี การเสนอราคากอ นถึง กําหนดวั น เสนอราคาที่เ ว็ บ ไซต ข องผู ให บ ริ การตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เปนตนไป
๕. หลักประกันซอง
ผู ป ระสงคจ ะเสนอราคาตอ งวางหลัก ประกัน ซองพรอ มกับ การยื ่น ซองขอ เสนอดา นเทคนิค
จํา นวน ๑๒๒,๒๒๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่ นสองพันสองรอยยี่สิ บบาทถ วน) โดยหลั กประกั นซองจะต องมี
ระยะเวลาการค้ํา ประกั น ตั้ ง แต วั น ยื่ น ซองขอ เสนอทางด า นเทคนิ ค ครอบคลุ มไปจนถึ งวั น สิ้ น สุ ด การยื น ราคา
โดยหลักประกัน ใหใชอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
๕.๑ เงินสด
๕.๒ เช็ คที่ธ นาคารสั่ งจ ายให แ กมหาวิ ทยาลั ย โดยเป น เช็ คลงวั น ที่ ที่ยื่ น ซองขอเสนอทางด า น
เทคนิคหรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๕.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๖ (๑)
๕.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งได แจ งเวี ย น
ชื่อใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุ โลมใหใชตามแบบหนังสือค้ํา ประกั นดังระบุ ในขอ ๑.๖ (๑)
๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลั กประกั นซองตามขอ นี้ มหาวิทยาลัยจะคื นใหผูป ระสงคจ ะเสนอราคาหรือผู ค้ํา ประกั น
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตน เรียบรอยแล ว เว นแตผู มีสิทธิ เสนอราคารายที่คัดเลือกไว
ซึ่งเสนอราคาต่ําสุดจะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
๕.๖ มหาวิทยาลัย จะยึด หลักประกันซองของผู มีสิทธิเสนอราคา รอยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหา
ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ผู มีสิทธิ เสนอราคาไมสง ผูแ ทนมาลงทะเบี ยนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคาตามวั น
เวลา และสถานที่ที่กําหนด
(๒) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแลวไม LOG IN เขาสูระบบ
/(๓) ผูมีสิทธิเสนอราคา…

-๗(๓) ผูมีสิทธิเสนอราคา LOG IN แลว แตไมมีการเสนอราคา หรือเสนอราคา ผิดเงื่อนไข
ที่กําหนดโดยการเสนอราคาสูงกวา หรือเทากับราคาเริ่มตนการประมูล
(๔) ผู มี สิ ท ธิ เ สนอราคาไม ล งลายมื อ ชื่ อ ในแบบ บก.๐๐๘ แบบยื น ยั น ราคาสุ ด ท า ย
ในการเสนอราคา
๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
๖.๑ ในการประกวดราคาจางดว ยวิธี การทางอิเล็กทรอนิ กสครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณา
ตัดสินดวยราคารวม
๖.๒ หากผู ประสงคจ ะเสนอราคารายใดมีคุณสมบั ติ ไมถูกต องตามขอ ๒ หรื อยื่ น หลั กฐาน
การเสนอราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ไมถูก ตองตามขอ ๔ แล ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม รับ พิจ ารณาข อเสนอของผูประสงคจะเสนอราคา
รายนั้น เว นแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคา
จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชน
ตอมหาวิทยาลัยเทานั้น
๖.๓ มหาวิ ทยาลัย สงวนสิ ทธิ์ไมพิจารณาราคาของผู ประสงคจะเสนอราคา โดยไม มีการผอนผั น
ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ไม ปรากฏชื่อ ผูประสงค จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู รับเอกสารประกวดราคาจาง
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจา งดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสของ
มหาวิทยาลัย
(๒) เสนอรายละเอีย ดแตกตางไปจากเงื่อนไข ที่ กํา หนดในเอกสารประกวดราคาจางดว ย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรี ยบแกผูประสงคจะเสนอราคา
รายอื่น
๖.๔ ในการตัด สิ น การประกวดราคาจ า งดว ยวิธ ีก ารทางอิเ ล็ก ทรอนิก สห รือ ในการทํา สัญ ญา
คณะกรรมการดํ าเนิน การประกวดราคา หรื อมหาวิท ยาลัย มีสิ ทธิ ให ผูป ระสงคจ ะเสนอราคา ชี้ แจงขอเท็จ จริ ง
สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไมรับราคา
หรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง

/๖.๕ มหาวิทยาลัย…

-๘๖.๕ มหาวิ ทยาลัย ทรงไวซึ่งสิท ธิที่จ ะไมรับราคาต่ํา สุด หรื อราคาหนึ่ง ราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจาง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาจ า งด ว ยวิ ธี ก ารทางอิเล็ กทรอนิ กส โ ดยไม พิจ ารณาจั ด จ างเลยก็ได สุ ด แต จ ะพิจ ารณา ทั้ง นี้
เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของมหาวิทยาลัยเปนเด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอ
ราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งมหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการประกวด
ราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปน ผูมีสิทธิเสนอราคา
ที่ได รั บการคัด เลื อกหรื อไมก็ต าม หากมีเ หตุที ่เ ชื่อ ไดวาการเสนอราคากระทํ าการโดยไม สุจริต เชน การเสนอ
เอกสารอันเปนเท็จหรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีที่ ผูมี สิท ธิเ สนอราคาต่ํา สุด เสนอราคาต่ํา จนคาดหมายไดว าไม อาจดํ าเนิน งานตาม
สัญญาได คณะกรรมการประกวดราคาหรือ มหาวิท ยาลัย จะใหผูมีสิท ธิเ สนอราคารายนั ้น ชี้แ จงและแสดง
หลัก ฐานที ่ทํ า ใหเ ชื ่อ ไดว า ผู ม ีส ิท ธิเ สนอราคาสามารถดํ า เนิ น งานตามการประกวดราคาจ า งด ว ยวิ ธี ก าร
ทางอิเล็กทรอนิก สใหเสร็จสมบูรณ หากคํ าชี้แจงไมเปนที่รับฟง ได มหาวิทยาลั ยมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผู มีสิทธิ
เสนอราคารายนั้น
๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
วาผูประสงคจะเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูมีสิทธิเสนอ
ราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผู มีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการ
ขัด ขวางการแขง ขันราคาอย างเปนธรรม ตามขอ ๑.๗ มหาวิทยาลัยมีอํา นาจที่จะตั ดรายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคา
ดังกลาว และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
๗. การทําสัญญาจาง
ผู ช นะการประกวดราคาจ า งด ว ยวิธ ีก ารทางอิเ ล็ กทรอนิ กส (ผู รั บ จา ง) จะต อ งทํา สั ญ ญาจ า ง
ตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ ๑.๕ กับมหาวิท ยาลัย ภายใน ๗ วัน นับ ถัด จากวันที่ไดรับแจง และจะตองวาง
หลัก ประกัน สัญ ญาเปน จํ า นวนเงิน เทา กับ รอ ยละ ๕ (๕%) ของราคาคาจ างที่ ป ระกวดราคาจ างดว ยวิธ ีก าร
ทางอิเล็กทรอนิกสได ใหมหาวิทยาลัยยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็ คที่ ธนาคารสั่ง จายใหแ กม หาวิทยาลัย โดยเปน เช็ค ลงวัน ที่ที่ทํ าสัญ ญาหรื อก อนหน านั้น
ไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๗.๓ หนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น ของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น ดั ง ระบุ ใ น
ขอ ๑.๖ (๒)
/๗.๔ หนังสือค้ําประกัน…

-๙๗.๔ หนั งสื อค้ํ า ประกั น ของบริ ษั ท เงิ น ลงทุ น หรื อ บริ ษั ทเงิน ทุ น หลั ก ทรั พ ย ที่ ได รั บ อนุ ญ าตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่ง
ไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ ๑.๖ (๒)
๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจากขอผูกพัน
ตามสัญญาจางแลว
๘. คาจางและการจายเงิน
มหาวิ ทยาลั ยจะจายเงินคาจ าง โดยแบงออกเป นงวดๆ ของคาจางตามที่กํา หนดไวในแบงงวดงาน
และงวดเงิ น ดั งระบุไ ว ใ นขอ ๑.๑๐ และจะต อ งปฏิ บั ติ งานทั้ง หมดให แล ว เสร็ จ เรี ย บร อยถูก ต อ งตามสั ญญา
ทุกประการ

ตอวัน

๙. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ ๑๗ จะกําหนดในอัตรารอยละ ๐.๑ (๐.๑%) ของคาจางตามสัญญา

๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูช นะการประกวดราคาจางดวยวิ ธีการทางอิเ ล็ก ทรอนิ กส ซึ่งได ทําขอ ตกลงเปน หนังสือหรือทํ า
สัญ ญาจ างตามแบบดั งระบุในขอ ๑.๕ แลวแตกรณี จะต องรับ ประกัน ความชํ ารุด บกพรองของงานจางที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๒ ป นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรี บจัดการซอมแซม
แกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๑๑. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๑.๑ เงินคาจางกอสรางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณแผนดิน ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖
การลงนามในสั ญ ญาจะกระทํ า ได ต อ เมื่ อ มหาวิ ท ยาลั ย ได รั บ อนุ มั ติ เ งิ น ค า ก อ สร า งจาก
งบประมาณประจําป ๒๕๕๖ แลวเทานั้น
ราคากลางของงานจ างปรั บปรุง รางระบายน้ํ ารอบอาคารสํ านั กวิ ทยบริก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ จํ า นวน ๑ งาน ในการประกวดราคาจ า งด ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ค รั้ ง นี้ เป น เงิ น ทั้ ง สิ้ น
๒,๔๔๔,๔๐๐ บาท (สองลานสี่แสนสี่หมื่นสี่พันสี่รอยบาทถวน)
๑๑.๒ เมื่อมหาวิทยาลั ยไดคัดเลือกผูมีสิ ทธิเสนอราคารายใด ใหเปนผูรั บจาง และไดตกลงจางตาม
การประกวดราคาจ า งดว ยวิ ธี ก ารทางอิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส แ ล ว ถา ผู รั บ จ า งจะต อ งสั่ง หรื อนําสิ่ง ของมาเพื่องานจ า ง
ดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสน ทางที่มีเรือไทยเดิน อยู และสามารถ
ใหบ ริก ารรับ ขนไดต ามที่รัฐ มนตรีวา การกระทรวงคมนาคมกํา หนด ผูมีส ิท ธิเ สนอราคาซึ่ง เปน ผูร ับ จางจะตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
/(๑) แจงการ…

- ๑๐ (๑) แจงการสั่ งหรือนํา สิ่ง ของดังกลาวเข ามาจากตา งประเทศตอสํานัก งานคณะกรรมการ
สงเสริมการพาณิช ยนาวี ภายใน ๗ วัน นั บถัดจากวัน ที่ผู รับ จา งสั่ งหรือซื้อของจากต างประเทศ เวน แตเป นของ
ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จั ดการให สิ่ งของดั งกล าวบรรทุ กโดยเรื อไทย หรื อเรื อที่ มี สิ ทธิ เ ช น เดี ยวกั บ เรื อไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวน แตจะไดรับ อนุญาตจากกรมเจ าทาให บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช
เรื อไทย ซึ่ งจะต องได รับ อนุญาตเช นนั้น กอนบรรทุกสิ่ง ของลงเรื ออื่ น หรือเปน สิ่งของที่รัฐ มนตรีว าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกสิ่งของลงเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิ บัติ ต าม (๑) หรือ (๒) ผู รั บจ างจะต องรั บ ผิด ตามกฎหมายวาด ว ย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี
๑๑.๓ ผู ป ระสงค จ ะเสนอราคาซึ่ ง ได ยื่ น เอกสารประกวดราคาด ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
ตอมหาวิทยาลัยแล ว จะถอนตั วออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อได รับการคัดเลือกให เปนผูมีสิทธิ เสนอ
ราคาแลวตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดใน ขอ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) (๗) (๘)
(๙) และ (๑๐) มิฉะนั้น มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกัน ซองจํานวนรอยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจ
พิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๑๑.๔ ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่
ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกัน
ซองทัน ที และอาจพิจ ารณาเรี ยกร องให ช ดใช ความเสี ย หายอื่น (ถ ามี) รวมทั้ง จะพิจ ารณาให เ ป น ผู ทิ้งงาน
ตามระเบียบของทางราชการ
๑๑.๕ มหาวิ ทยาลั ยสงวนสิทธิ์ ที่จ ะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข อกําหนดในแบบสั ญญา ให เป นไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
๑๒. การปรับราคาคางานกอสราง
การปรับ ราคาคางานกอสราง ตามสูตรการปรับ ราคาดังระบุในขอ ๑.๗ จะนํามาใชในกรณีที่คา
งานกอสรางลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการตอไปนี้
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติรัฐมนตรีเมื่อ
วั น ที่ ๒๒ สิ งหาคม ๒๕๓๒ เรื่ อง การพิจ ารณาช ว ยเหลื อผู ป ระกอบอาชี พงานก อสร าง ตามหนั ง สื อสํ านั ก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไวใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุไวในขอ ๑.๗

/๑๓. มาตรฐาน...

- ๑๑ ๑๓. มาตรฐานฝมือชาง
เมื่อมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกผูมีสิทธิเ สนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตาม
ประกาศนี้แลว ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีและ
ใชผูผ านการทดสอบมาตรฐานฝ มือชางจากคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานและทดสอบฝมือแรงงาน หรือผู มี
วุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบัน การศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได
ในอัตราไมต่ํากวารอยละ ๑๐ ของแตละสาขาวิชาชาง จํานวนอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปนี้
๑๓.๑ ชางกอสราง
๑๔. สํานักงานชั่วคราวและสิ่งอํานวยความสะดวก
๑๔.๑ ผู รับจางจะต องจัดใหมีสํา นักงานที่ได มาตรฐาน มี ความมั่ นคงแข็ง แรง ขนาดไม นอยกวา
๔.๐๐ x ๔.๐๐ เมตร เพื่อใชในการตรวจรับงานและประสานงาน
๑๔.๒ ผู รับจา งจะต องจัดทํ าและติ ดตั้งแผนปา ยขนาดไม นอ ยกวา ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร ที่ แสดง
รายละเอีย ดของโครงการจ างปรั บปรุ งรางระบายน้ํ า รอบอาคารสํ านั กวิ ทยบริ การและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
จํานวน ๑ งาน
๑๕. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอ สราง ผูรั บจางพึงปฏิบัติ ตามหลักเกณฑที่ กฎหมายและระเบีย บได
กําหนดไวโดยเครงครัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖

