ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอ่างเก็บน้าธรรมชาติบริเวณต้นห้วยห้า ศูนย์แม่ริม
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
----------------------------มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีความประสงค์จะจ้างปรับปรุงอ่างเก็บน้าธรรมชาติบริเวณ
ต้นห้วยห้า ศูนย์แม่ริม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อ้าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการปรับปรุงอ่างเก็บน้าธรรมชาติบริเวณต้นห้วยห้า ตามแบบรูปรายการ
ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครังนี เป็นเงินทังสิน ๒,๔๑๕,๖๐๐ บาท
(สองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
ผูม้ ีสทิ ธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี
๑. เป็นนิติบุคคลผูม้ ีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิงงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เ สนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครังนี
๔. ไม่เป็นผูไ้ ด้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มคี ้าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านัน
๕. ผูเ้ สนอราคาไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้าม
ท้าสัญญาตามที่ กวพ. ก้าหนด
๖. ผูเ้ สนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคา
จ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๙๖๖,๒๔๐ บาท (เก้าแสนหกหมื่นหกพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) และเป็นผลงานสัญญา
เดียวที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่
มหาวิทยาลัยเชื่อถือได้ ทังนี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ไม่รับพิจารณาผลงานก่อสร้างของผูร้ ับจ้างที่เป็นคู่สัญญา
ซึ่งมีการช่วงงานทังหมดหรือบางส่วน ไม่วา่ จะเป็นการช่วงงานให้ผอู้ ื่นหรือรับช่วงงานมาจากผูอ้ ื่น
ผูเ้ สนอราคากรณีที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี

/(๑) กรณีที่............

- ๒–
(๑) กรณีที่กิ จการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้า จะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก้าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอ
ราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าว
สามารถน้าผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่
เข้าประกวดราคาได้
(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักนิตบิ ุคคล
แต่ละนิติบุคคลจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก้าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา
เว้ น แต่ ใ นกรณี ที่ กิ จ การร่ ว มค้ า ได้ มี ข้ อ ตกลงระหว่ า งผู้ เ ข้ า ร่ ว มค้ า เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร
ก้าหนดให้ผู้เข้าร่ว มค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับ ผิดชอบหลัก ในการเข้าเสนอราคากั บ ทาง
ราชการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซือ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านันสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้ า
หลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้
ทังนี “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนนิติบุคคลใหม่ ” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนนิติ
บุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)
๗. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญ
๘. นิตบิ ุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ด้าเนินการจัดซือจัดจ้าง ด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซือจัดจ้างภาครัฐ
๙. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครังซึ่งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
๑๐. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีบุคลากรที่จะเข้าท้างานตลอดทังโครงการ
ประกอบด้วย
๑๐.๑ ผูจ้ ัดการโครงการ
จ้านวน ๑ คน
๑๐.๒ วิศวกรโยธา ผู้ควบคุมงาน (ประจ้าโครงการ) จ้านวนไม่น้อยกว่า ๑ คน
บุคลากรตามล้าดับเบืองต้นให้แนบเอกสารดังนี
(๑) ล้าดับที่ ๑๐.๑ ให้แนบเอกสารบัตรประจ้าตัวประชาชนหรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๒) ล้าดับที่ ๑๐.๒ หนังสือรับรองของวิศวกร เพื่อยินยอมควบคุมงานก่อสร้างให้แล้ว
เสร็จตามแบบรูปรายการตามสัญญา (ตามแบบ น.๔) และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่ยังไม่
หมดอายุ

/(๓) หลักฐาน........

-๓–
(๓) หลักฐานการเป็นพนักงานประจ้าของบุคลากรข้อ ๑๐.๑ – ๑๐.๒ ได้แก่ ส้าเนา
การยื่นแบบรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (แบบ ภงด.๑) และหลักฐานการรับเงินภาษีจากกรมสรรพากร
แ ล ะ แ บ บ ร า ย ก า ร แ ส ด ง ก า ร ส่ ง เ งิ น ส ม ท บ ( ส ป ส . ๑ -๑ ๐ ) ที่ มี ชื่ อ พ นั ก ง า น ป ร ะ จ้ า ข อ ง
ผู้ป ระสงค์จ ะเสนอราคา ซึ่ งผู้ ป ระสงค์ จะเสนอราคายื่ นต่ อส้ านั ก งานประกั นสั งคม เพื่อ แสดงหลั ก ฐาน
สถานะภาพการจ้างพนักงานก่อนวันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่า ๓
เดือน และจะต้องไม่เป็นการแจ้งการช้าระภาษีหรือยื่นเอกสารย้อนหลัง
ก้าหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่
๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทาง
ระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตงแต่
ั วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.cmru.ac.th และ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๘๘๕๓๖๖, ๐๕๓-๘๘๕๓๖๙ ในวันและเวลาราชการ
ผูส้ นใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือแบบรูปรายการละเอียด โปรด
สอบถามมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผ่านทางอีเมล์ building@cmru.ac.th ภายในวันที่ ๑๘ เมษายน
๒๕๖๐ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จะชีแจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.cmru.ac.th และ
www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายถนัด บุญชัย)
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ๒๔/๒๕๖๐
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอ่างเก็บน้าธรรมชาติต้นห้วยห้า ศูนย์แม่ริม
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐
......................................................
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งต่อไปนีเรียกว่า "มหาวิทยาลัย" มีความประสงค์จะประกวด
ราคาจ้างปรับปรุงอ่างเก็บน้าธรรมชาติต้นห้วยห้า ศูนย์แม่ริม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ้าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการปรับปรุงอ่างเก็บ
น้าธรรมชาติต้นห้วยห้าตามแบบรูปรายการ
โดยมีข้อแนะน้าและข้อก้าหนดดังต่อไปนี
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่ก้าหนดไว้ในระบบการจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญาจ้างทั่วไป
๑.๔ แบบหนังสือค้าประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
(๓) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
๑.๕ สูตรการปรับราคา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผูเ้ สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๑.๘ รายละเอียดการค้านวณราคากลางงานก่อสร้างตาม B.O.Q. (Bill of Quantities)
(รายละเอียดการค้านวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นการเปิดเผยเพื่อให้ผู้ประสงค์จะยื่นข้อเสนอได้รขู้ ้อมูลได้
เท่าเทียมกันและเพื่อให้ประชาชนตรวจดูได้)
๑.๙ แบบ บช.๑
๑.๑๐ หนังสือรับรองไม่เป็นผู้ถูกบอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้าง
/๒. คุณสมบัติ...............

- ๒–
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ ผูเ้ สนอราคาต้องเป็นนิตบิ ุคคลผูม้ ีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง
๒.๒ ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิงงานของทางราชการและ
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นติ ิบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิงงานตามระเบียบของ
ทางราชการ
๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอ
ราคาให้แก่มหาวิทยาลัย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖
๒.๔ ผู้ เ สนอราคาต้ อ งไม่ เ ป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ เอกสิ ท ธิ์ ห รื อ ความคุ้ ม กั น ซึ่ ง อาจปฏิ เ สธ
ไม่ยอมขึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มคี ้าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านัน
๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอ
ราคาและห้ามท้าสัญญาตามที่ กวพ. ก้าหนด
๒.๖ ผู้เ สนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมี ผลงานก่อสร้างประเภทเดีย วกั นกั บ งานที่
ประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๙๖๖,๒๔๐ บาท (เก้าแสนหกหมื่นหกพันสองร้อยสี่สิบ บาทถ้วน) และ
เป็นผลงานสัญญาเดียวที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือได้ ทังนี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ไม่รับพิจารณาผลงานก่อสร้างของผู้
รับจ้างที่เป็นคู่สัญญาซึ่งมีการช่วงงานทังหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าจะเป็นการช่วงงานให้ผู้อื่นหรือรับช่วงงานมาจาก
ผูอ้ ื่น
ผูเ้ สนอราคากรณีที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี
(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้า จะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก้าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้
เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้า
ดังกล่าวสามารถน้าผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการ
ร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักนิตบิ ุคคล
แต่ละนิติบุคคลจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก้าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา
เว้น แต่ใ นกรณีที่ กิ จ การร่ว มค้า ได้ มีข้อ ตกลงระหว่างผู้เ ข้าร่ วมค้าเป็น ลายลัก ษณ์อั ก ษร
ก้าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ในการเข้าเสนอราคากับทาง
ราชการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซือ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านันสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้า
หลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้
/ทังนี.............

- ๓–
ทังนี “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนนิติ
บุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)
๒.๗ นิตบิ ุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญ
๒.๘ นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ด้าเนินการจัดซือจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซือจัดจ้างภาครัฐ
๒.๙ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครังซึ่งมี
มูลค่า ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
๒.๑๐ ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาจะต้ อ งมี บุ ค ลากรที่ จ ะเข้ า ท้ า งานตลอดทั งโครงการ
ประกอบด้วย
๒.๑๐.๑ ผู้จัดการโครงการ
จ้านวน ๑ คน
๒.๑๐.๒ วิศวกรโยธา ผูค้ วบคุมงาน (ประจ้าโครงการ) จ้านวนไม่น้อยกว่า ๑ คน
บุคลากรตามล้าดับเบืองต้นให้แนบเอกสารดังนี
(๑) ล้ าดั บ ที่ ๒.๑๐.๑ ให้ แนบเอกสารบัตรประจ้ าตัว ประชาชนหรื อเอกสารอื่น ที่
เกี่ยวข้อง
(๒) ล้าดับที่ ๒.๑๐.๒ หนังสือรับรองของวิศวกร เพื่อยินยอมควบคุมงานก่อสร้างให้
แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการตามสัญญา (ตามแบบ น.๔) และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่
ยังไม่หมดอายุ
(๓) หลักฐานการเป็นพนักงานประจ้าของบุคลากรข้อ ๒.๑๐.๑ – ๒.๑๐.๒ ได้แก่
ส้ า เนาการยื่ น แบบรายการภาษี เ งิ น ได้ หั ก ณ ที่ จ่ า ย (แบบ ภงด.๑) และหลั ก ฐานการรั บ เงิ น ภาษี จ าก
กรมสรรพากร และแบบรายการแสดงการส่ ง เงิ น สมทบ (สปส. ๑-๑๐) ที่ มี ชื่ อ พนั ก งานประจ้ า ของ
ผู้ป ระสงค์จะเสนอราคา ซึ่งผู้ป ระสงค์จะเสนอราคายื่นต่อส้านัก งานประกั นสังคม เพื่อแสดงหลัก ฐาน
สถานะภาพการจ้างพนักงานก่อนวันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่า ๓
เดือน และจะต้องไม่เป็นการแจ้งการช้าระภาษีหรือยื่นเอกสารย้อนหลัง
๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซือ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี
(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
/(ก) ห้างหุ้นส่วน.......

- ๔(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด ให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุน้ ส่วนผูจ้ ัดการ ผูม้ ีอ้านาจควบคุม
(ถ้ามี) พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจ้ากัดหรือบริษัทมหาชนจ้ากัด ให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการ
ผูจ้ ัดการ ผูม้ ีอ้านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผถู้ ือหุน้ รายใหญ่ (ถ้ามี)
พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้รว่ มค้า ให้ยื่นส้าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผูร้ ่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดา ที่มใิ ช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส้าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่น
เอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)
(๓) ส้าเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ
(๔.๑) ส้าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุน้ ส่วนบริษัทและส้าเนาใบ
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทังรับรองส้าเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทังหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซือ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี
(๑) หนังสือมอบอ้านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผเู้ สนอราคามอบ
อ้านาจให้บุคคลอื่นลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคาในการเสนอราคา
ทางระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์แทน
(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕
(๓) ส้าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทังรับรองส้าเนาถูกต้อง
(๔) บั ญ ชี ร ายการก่ อ สร้ า ง (หรื อ ใบแจ้ ง ปริ ม าณงาน) ซึ่ ง จะต้ อ งแสดงรายการ
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทังก้าไรไว้ดว้ ย
(๕) หนังสือรับรองไม่เป็นผูถ้ ูกบอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้าง
(๖) บัญชีรายการเครื่องจักร
(๗) เอกสารบัตรประจ้าตัวประชาชน หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องของบุคลากรข้อ
๒.๑๐.๑

/(๗) ใบอนุญาต...........

- ๕–
(๘) ใบอนุญาตเป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุ มของวิศวกรโยธา ข้อ ๒.๑๐.๒ ที่
ยังไม่หมดอายุพร้อมหนังสือรับรองของวิศวกรโยธา เพื่อยินยอมควบคุมงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแบบรูป
รายการตามสัญญา (ตามแบบ น.๔)
(๙) หลักฐานการเป็นพนักงานประจ้าของบุคลากรข้อ ๒.๑๐.๑ – ๒.๑๐.๒ ได้แก่
๙.๑ ส้าเนาการยื่นแบบรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (แบบ ภงด.๑)
๙.๒ หลักฐานการรับเงินภาษีจากกรมสรรพากร
๙.๓ แบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ (สปส.๑-๑๐) ที่มีชื่อพนักงานประจ้า
ของผู้ประสงค์จะเสนอราคา ซึ่งผู้ประสงค์จะเสนอราคายื่นต่อส้านัก งานประกันสังคมเพื่อแสดงหลักฐาน
สถานะภาพการจ้างพนักงานก่อนวันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่า ๓
เดือน และจะต้องไม่เป็นการแจ้งการช้าระภาษีหรือยื่นเอกสารย้อนหลัง
(๑๐) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทังหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับ การเสนอราคาทางระบบ
จัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูเ้ สนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ก้าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทังสิน และ
จะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผูเ้ สนอ
ราคา โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ผูเ้ สนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
ในการเสนอราคาให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคา
ต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง โดยคิดราคารวมทังสินซึ่ง
รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทังปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก้าหนดยืนราคาไม่นอ้ ยกว่า ๖๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา โดย
ภายในก้าหนดยืนราคา ผูเ้ สนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอก้าหนดเวลาด้าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน
๑๕๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มท้างาน
๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผูเ้ สนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้
ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ ทังหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตาม
เงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์
๔.๕ ผูเ้ สนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
/เมื่อพันก้าหนด......

- ๖–
เมื่อพ้นก้าหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและ
เสนอราคาใด ๆ โดยเด็ดขาด
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะด้าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูเ้ สนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น ตาม
ข้อ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม่
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือใน
ขณะที่มกี ารพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้เสนอราคารายใดกระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖(๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท้าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเ้ สนอราคารายนันออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และมหาวิทยาลัย
จะพิจารณาลงโทษผูเ้ สนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิงงาน เว้นแต่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ จะวินิจฉัยได้วา่ ผูเ้ สนอราคารายนันเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ตอ่ การพิจารณาของ
ทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท้าดังกล่าว
๔.๖ ผูเ้ สนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอ่นื ๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายทังปวงไว้ด้วยแล้ว
(๓) ผูเ้ สนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
ก้าหนด
(๔) ห้ามผูเ้ สนอราคาถอนการเสนอราคา
(๕) ผูเ้ สนอราคาสามารถศึกษาและท้าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์
www.gprocurement.go.th
๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผูเ้ สนอราคาต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการ
จัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี จ้านวน
๑๒๐,๗๘๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
๕.๑ หนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกันดัง
ระบุในข้อ ๑.๔(๑)
๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัย โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นการเสนอราคาทาง
ระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้านันไม่เกิน ๓ วันท้าการของทางราชการ
๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
/กรณีที่.............

- ๗–
กรณีที่ผู้เสนอราคาน้าเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเป็น
หลักประกันการเสนอราคา จะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้อง ใน
วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ตามแบบตัวอย่างหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ (หลักประกัน
การเสนอราคา) ก้าหนดให้ระบุชื่อผู้เสนอราคา เป็นผูว้ างหลักประกันการเสนอราคา ดังนัน กรณีที่ผเู้ สนอ
ราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร
ในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ด้าเนินการดังนี
(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เสนอราคา ซึ่งต้อง
วางหลักประกันการเสนอราคา ในนามกิจการร่วมค้า เท่านัน
(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผูเ้ สนอราคา ซึ่ง
ต้องวางหลักประกันการเสนอราคา ในนามนิติบุคคลรายใดรายหนึ่งตามที่สัญญาร่วมค้าก้าหนดให้เป็นผู้เข้า
เสนอราคากับทางราชการ
ทังนี "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิตบิ ุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์)
หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี มหาวิทยาลัยจะคืนให้ผเู้ สนอราคาหรือผูค้ ้าประกัน
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบืองต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผเู้ สนอราคารายที่คัดเลือกไว้ ๓
ล้าดับแรก จะคืนให้ต่อเมื่อได้ท้าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบีย
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครังนี มหาวิทยาลัยจะ
พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา และจะพิจารณาจากราคารวม
๖.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไ ม่ถู กต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถู ก ต้องหรือไม่ค รบถ้ ว นตามข้อ ๓ หรือ ยื่น ข้อเสนอไม่ถู ก ต้อ งตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนัน เว้นแต่เป็น
ข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือทีผ่ ิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาในส่วนที่มใิ ช่
สาระส้าคัญ ทังนี เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ตอ่ มหาวิทยาลัยเท่านัน
๖.๓ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ไม่พจิ ารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน
ในกรณีดังต่อไปนี

/(๑) ไม่ปรากฏ............

- ๘(๑) ไม่ปรากฏชื่อผูเ้ สนอราคารายนัน ในบัญชีผรู้ ับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซือจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผูซ้ ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์อย่าง
หนึ่งอย่างใดหรือทังหมดในการเสนอราคาทางระบบจัดซือจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ไม่กรอกชื่อนิตบิ ุคคล หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่งอย่างใด หรือ
ทังหมดในการเสนอราคาทางระบบจัดซือจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก้าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส้าคัญ หรือมีผลท้าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการท้าสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัย มีสทิ ธิ์ให้ผเู้ สนอราคาชีแจง
ข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผูเ้ สนอราคาได้ มหาวิทยาลัยมีสทิ ธิที่จะไม่รับ
ข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท้าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๖.๕ มหาวิทยาลัยทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่้าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่
เสนอทังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ้านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พจิ ารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทังนี เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นส้าคัญ และให้ถือว่าการตัดสิน ของมหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด ผูเ้ สนอราคาจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้รวมทังมหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ
ลงโทษผูเ้ สนอราคาเป็นผู้ทิงงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้
ว่าการเสนอราคากระท้าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติ
บุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้เสนอราคารายที่เสนอราคาต่้าสุด เสนอราคาต่้าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด้าเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือมหาวิทยาลัยจะ
ให้ผู้เสนอราคานันชีแจงและแสดงหลักฐานที่ท้าให้เชื่อได้ว่าผูเ้ สนอราคาสามารถด้าเนินงานตามประกวดราคา
จ้างอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค้าชีแจงไม่เป็นที่รับฟังได้ มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของ
ผูเ้ สนอราคารายนัน
๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผูเ้ สนอราคาที่มสี ิทธิ
ได้รับการคัดเลือก เป็นผู้เสนอราคาที่มผี ลประโยชน์ร่วมกันกับ ผูเ้ สนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม ตามข้อ ๑.๖ มหาวิทยาลัยมีอ้านาจที่จะตัดรายชื่อผูเ้ สนอราคาที่มสี ิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออก
และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผูเ้ สนอราคารายนันเป็นผูท้ ิงงาน
ในกรณีนีหากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการ
เปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ด้าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่มีอ้านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
/๗. การท้า.............

- ๙๗. การท้าสัญญาจ้าง
ผูช้ นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท้าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุใน
ข้อ ๑.๓ กับมหาวิทยาลัยภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็น
จ้านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้มหาวิทยาลัยยึดถือไว้
ในขณะท้าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัย โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท้าสัญญาหรือก่อนหน้า
นันไม่เกิน ๓ วันท้าการของทางราชการ
๗.๓ หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุใน
ข้อ ๑.๔ (๒)
๗.๔ หนังสือค้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัท
เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบ
ธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบ
แล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกัน ดังระบุในข้อ ๑ .๔ (๒)
๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนีจะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบีย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผชู้ นะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผูร้ ับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่จะจ่ายเงินค่าจ้างต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ท้าส้าเร็จ
จริงตามราคาต่อหน่วยที่ก้าหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา นอกจากในกรณีตอ่ ไปนี
(๑) เมื่อปริมาณงานที่ท้าเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่า ร้อยละ ๑๒๕ (หนึ่งร้อยยี่สบิ ห้า) แต่ไม่
เกินร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่ก้าหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคาจะ
จ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา
(๒) เมื่อปริมาณงานที่ท้าเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่า ร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของ
ปริมาณงานที่ก้าหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคาจะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๘๓ (แปดสิบ
สาม) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา
(๓) เมื่อปริมาณงานที่ท้าเสร็จจริง น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงานที่
ก้าหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคาจะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญาและจะจ่ายเพิ่ม
ชดเชยเป็นค่า Overhead และ Mobilization ส้าหรับงานรายการนันในอัตราร้อยละ ๑๗ (สิบเจ็ด) ของผลต่าง
ระหว่างปริมาณงานทังหมดของงานรายการนันตามสัญญาโดยประมาณกับปริมาณงานที่ท้าเสร็จจริงคูณ
ด้วยราคาต่อหน่วยตามสัญญา
/(๔) ผูว้ ่าจ้าง..............

- ๑๐ –
(๔) ผูว้ ่าจ้างจะจ่ายเงินที่เพิ่มขึนหรือหักลดเงินในแต่ละกรณีดังกล่าวข้างต้นในงวดสุดท้าย
ของการจ่ายเงินหรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงิน ตามที่จะพิจารณาเห็นสมควร
มหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผรู้ ับจ้างเป็นรายเดือนตามเนืองานที่ท้าเสร็จจริง เมื่อผู้
ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยได้ท้าการตรวจสอบผลงานที่ท้าเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พอใจ
ตรงตามข้อก้าหนดแห่งสัญญานีทุกประการ มหาวิทยาลัยจะออกหนังสือรับรอง การรับมอบงานนันให้ไว้แก่ผู้
รับจ้าง
การจ่ายเงินงวดสุดท้ายจะจ่ายให้ เมื่องานทังหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการ
๙. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๖ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อ
วัน
๑๐. การรับประกันความช้ารุดบกพร่อง
ผูช้ นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท้าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท้าสัญญาจ้าง
ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช้ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึนภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซม
แก้ไขให้ใช้การได้ดดี ังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช้ารุดบกพร่อง
๑๑. การจ่ายเงินล่วงหน้า
ผู้เสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของราคาค่าจ้าง
ทังหมด แต่ทังนีจะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้าประกันของ
ธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓) หรือหนังสือค้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการ
พาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วน
ราชการต่ า ง ๆ ทราบแล้ ว โดยอนุ โ ลมให้ ใ ช้ ต ามแบบหนั ง สื อ ค้ า ประกั น ดั ง ระบุ ใ นข้ อ ๑.๔ (๓) ให้ แ ก่
มหาวิทยาลัยก่อนการรับช้าระเงินล่วงหน้านัน
๑๒. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๒.๑ เงินค่าจ้างส้าหรับงานจ้างครังนีได้มาจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (กันเหลื่อมปี)
ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคา ครังนีเป็นเงินทังสิน ๒,๔๑๕,๖๐๐
บาท (สองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
/๑๒.๒ เมื่อมหาวิทยาลัย............

- ๑๑ –
๑๒.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตาม
สอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน้าสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและ
ของนันต้องน้าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มเี รือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก้าหนด ผูเ้ สนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี
(๑) แจ้งการสั่งหรือน้าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผรู้ ับจ้างสั่งหรือซือของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้ส่ิงของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มสี ิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนัน
โดยเรืออื่นที่มใิ ช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนันก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูร้ ับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๑๒.๓ ผูเ้ สนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท้าสัญญาหรือข้อตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการก้าหนดดังระบุไว้ ในข้อ ๖ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย
อื่น (ถ้ามี) รวมทังจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิงงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๒.๔ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อก้าหนดในแบบสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของส้านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑๓. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะน้ามาใช้ในกรณี
ที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึน โดยวิธีการต่อไปนี
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีค้านวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตาม
หนังสือส้านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่ก้าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่ก้าหนด
ไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุใน
ข้อ ๑.๕

/๑๔. มาตรฐาน............

- ๑๒ ๑๔. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผูเ้ สนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตาม
ประกาศนีแล้วผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผูเ้ สนอราคาจะต้องมีและใช้
ผูผ้ ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอื ช่างจาก คณะกรรมการก้าหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมอื แรงงาน หรือ
ผูม้ ีวุฒบิ ัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการ
ได้ ในอัตราไม่ต่้ากว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขา แต่จะต้องมีบุคลากรจ้านวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขา
ดังต่อไปนี
๑๔.๑ ผูจ้ ัดการโครงการ
จ้านวน ๑ คน
๑๔.๒ วิศวกรโยธา ผูค้ วบคุมงาน (ประจ้าโครงการ) จ้านวนไม่น้อยกว่า ๑ คน
๑๕. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผูร้ ับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบ
ได้ก้าหนดไว้โดย เคร่งครัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
๑๐ เมษายน ๒๕๖๐

