ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนด้านหน้าอาคารการศึกษาพิเศษเชื่อมต่อ
อาคาร ๙๐ ปี ราชภัฏเชียงใหม่ (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
----------------------------มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีความประสงค์จะจ้างก่อสร้างถนนด้านหน้าอาคารการศึกษา
พิเศษเชื่อมต่ออาคาร ๙๐ ปี ราชภัฏเชียงใหม่ (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดการก่อสร้างมี ดังนี้
๑. ปรับปรุงถนน ความยาวไม่น้อยกว่า ๖๙ เมตร
๒. ก่อสร้างกาแพงกันดินและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ
๓. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสารสนเทศให้เป็นระบบใต้ดิน
ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิน้ ๖,๐๐๙,๙๐๐.๐๐ บาท
(หกล้านเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
ผูม้ ีสทิ ธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. เป็นนิติบุคคลผูม้ ีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ณ วั นประกาศประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๔. ไม่เป็นผูไ้ ด้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มคี าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๕. ผูเ้ สนอราคาไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้าม
ทาสัญญาตามที่ กวพ. กาหนด
๖. ผูเ้ สนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคา
จ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานสัญญาเดียวที่เป็น
คู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่น
ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัย
เชื่อถือได้ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ไม่รับพิจารณาผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างที่เป็นคู่สัญญาซึ่งมีการ
ช่วงงานทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่วา่ จะเป็นการช่วงงานให้ผอู้ ื่นหรือรับช่วงงานมาจากผูอ้ ื่น

- ๒–
ผูเ้ สนอราคากรณีที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) กรณีที่กิ จการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้า จะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอ
ราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้ าดังกล่าว
สามารถนาผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่
เข้าประกวดราคาได้
(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักนิตบิ ุคคล
แต่ละนิติบุคคลจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา
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
กาหนดให้ผู้เข้าร่ว มค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับ ผิดชอบหลัก ในการเข้าเสนอราคากั บ ทาง
ราชการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้า
หลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้
ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนนิติบุคคลใหม่ ” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนนิติ
บุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)
๗. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
๘. นิตบิ ุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ
๙. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
กาหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่
๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตงั้ แต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.cmru.ac.th และ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๘๘๕๓๖๖, ๐๕๓-๘๘๕๓๖๙ ในวันและเวลาราชการ

/ผู้สนใจ..............
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ผูส้ นใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือแบบรูปรายการละเอียด โปรด
สอบถามมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผ่านทางอีเมล์ building@cmru.ac.th ภายในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม
๒๕๖๐ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.cmru.ac.th
และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สิงฆราช)
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ๓๓/๒๕๖๐
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนด้านหน้าการศึกษาพิเศษเชื่อมต่ออาคาร ๙๐ ปี ราชภัฏเชียงใหม่
(ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
......................................................
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งต่อไปนีเ้ รียกว่า "มหาวิทยาลัย" มีความประสงค์จะประกวด
ราคาจ้างก่อสร้างถนนด้านหน้าอาคารการศึกษาพิเศษเชื่อมต่ออาคาร ๙๐ ปี ราชภัฏเชียงใหม่ (ครั้งที่ ๓)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อาเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ รายละเอียดการก่อสร้างมีดังนี้
๑. ปรับปรุงถนน ความยาวไม่น้อยกว่า ๖๙ เมตร
๒. ก่อสร้างกาแพงกันดินและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ
๓. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสารสนเทศให้เป็นระบบใต้ดิน
โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนดดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กาหนดไว้ในระบบการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
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 รายละเอียดการ......

- ๒–
๑.๘ รายละเอียดการคานวณราคากลางงานก่อสร้างตาม B.O.Q. (Bill of Quantities)
(รายละเอียดการคานวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นการเปิดเผยเพื่อให้ผู้ประสงค์จะยื่นข้อเสนอได้รขู้ ้อมูล
ได้เท่าเทียมกันและเพื่อให้ประชาชนตรวจดูได้)
๑.๙ แบบ บช.๑
๑.๑๐ หนังสือรับรองไม่เป็นผู้ถูกบอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้าง
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ ผูเ้ สนอราคาต้องเป็นนิตบิ ุคคลผูม้ ีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง
๒.๒ ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและ
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นติ ิบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ
๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอ
ราคาให้แก่มหาวิทยาลัย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการ
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
ไม่ยอมขึน้ ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มคี าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอ
ราคาและห้ามทาสัญญาตามที่ กวพ. กาหนด
๒.๖ ผู้เ สนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมี ผลงานก่อสร้างประเภทเดีย วกั นกั บ งานที่
ประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานสัญญา
เดียวที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่
มหาวิทยาลัยเชื่อถือได้ ทั้งนี้ มหาวิทยาลั ยราชภัฏเชียงใหม่ไม่รับพิจารณาผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างที่เป็น
คู่สัญญาซึ่งมีการช่วงงานทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่วา่ จะเป็นการช่วงงานให้ผอู้ ื่นหรือรับช่วงงานมาจากผูอ้ ื่น
ผูเ้ สนอราคากรณีที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้า จะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้
เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้า
ดังกล่าวสามารถนาผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการ
ร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

/(๒) กรณีที่กิจการ........

-๓–
(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักนิตบิ ุคคล
แต่ละนิติบุคคลจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา
เว้น แต่ใ นกรณีที่ กิ จ การร่ว มค้า ได้ มีข้อ ตกลงระหว่างผู้เ ข้าร่ วมค้าเป็น ลายลัก ษณ์อั ก ษร
กาหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ในการเข้าเสนอราคากับทาง
ราชการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้า
หลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้
ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนนิติบุคคลใหม่ ” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน
นิตบิ ุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)
๒.๗ นิตบิ ุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
๒.๘ นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ
๒.๙ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมี
มูลค่า ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุน้ ส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุน้ ส่วนผูจ้ ัดการ ผูม้ ีอานาจควบคุม
(ถ้ามี) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการ
ผูจ้ ัดการ ผูม้ ีอานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผถู้ ือหุน้ รายใหญ่ (ถ้ามี)
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

/(๒) ในกรณี.........

-๔–
(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้รว่ มค้า ให้ยื่นสาเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูร้ ่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดา ที่มใิ ช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่น
เอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)
(๓) สาเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ
(๔.๑) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุน้ ส่วนบริษัทและสาเนาใบ
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผเู้ สนอราคามอบ
อานาจให้บุคคลอื่นลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคาในการเสนอราคา
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์แทน
(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕
(๓) สาเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(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 รวมทั้งกาไรไว้ดว้ ย
(๕) หนังสือรับรองไม่เป็นผูถ้ ูกบอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้าง
(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับ การเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูเ้ สนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี โดยไม่มเี งื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือหลักฐานแสดงตัวตนของ
ผูเ้ สนอราคา โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

/๔.๒ ผูเ้ สนอราคา........

-๕–
๔.๒ ผูเ้ สนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
ในการเสนอราคาให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคา
ต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง โดยคิดราคารวมทั้งสิน้
ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จา่ ยทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่นอ้ ยกว่า ๖๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา โดย
ภายในกาหนดยืนราคา ผูเ้ สนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน
๑๐๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทางาน
๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผูเ้ สนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด
ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอราคา
ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์
๔.๕ ผูเ้ สนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอ
ราคาใด ๆ โดยเด็ดขาด
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดาเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูเ้ สนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มผี ลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น ตาม
ข้อ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม่
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือใน
ขณะที่มกี ารพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้เสนอราคารายใดกระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖(๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเ้ สนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และมหาวิทยาลัย
จะพิจารณาลงโทษผูเ้ สนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ จะวินิจฉัยได้วา่ ผูเ้ สนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ตอ่ การพิจารณาของ
ทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทาดังกล่าว
๔.๖ ผูเ้ สนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอ่นื ๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๓) ผูเ้ สนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา
ที่กาหนด
(๔) ห้ามผูเ้ สนอราคาถอนการเสนอราคา
/(๕) ผูเ้ สนอราคา.........

- ๖–
(๕) ผูเ้ สนอราคาสามารถศึกษาและทาความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์
www.gprocurement.go.th
๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผูเ้ สนอราคาต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จานวน
๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)
๕.๑ หนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกัน
ดังระบุในข้อ ๑.๔(๑)
๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัย โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นการเสนอราคาทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทาการของทางราชการ
๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
กรณีที่ผู้เสนอราคานาเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเป็น
หลักประกันการเสนอราคา จะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้อง
ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ตามแบบตัวอย่างหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ (หลักประกัน
การเสนอราคา) กาหนดให้ระบุชื่อผู้เสนอราคา เป็นผูว้ างหลักประกันการเสนอราคา ดังนั้น กรณีที่ผเู้ สนอ
ราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร
ในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ดาเนินการดังนี้
(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เสนอราคา ซึ่งต้อง
วางหลักประกันการเสนอราคา ในนามกิจการร่วมค้า เท่านัน้
(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผูเ้ สนอราคา
ซึ่งต้องวางหลักประกันการเสนอราคา ในนามนิติบุคคลรายใดรายหนึ่งตามที่สัญญาร่วมค้ากาหนดให้เป็น
ผูเ้ ข้าเสนอราคากับทางราชการ
ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิตบิ ุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์)
หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ มหาวิทยาลัยจะคืนให้ผเู้ สนอราคาหรือผูค้ ้าประกัน
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบือ้ งต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผเู้ สนอราคารายที่คัดเลือกไว้
๓ ลาดับแรก จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทาสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผูเ้ สนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบีย้
/๖. หลักเกณฑ์............

- ๗๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 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
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็น
ข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือทีผ่ ิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาในส่วนที่มใิ ช่
สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ตอ่ มหาวิทยาลัยเท่านั้น
๖.๓ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ไม่พจิ ารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน
ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผูเ้ สนอราคารายนั้น ในบัญชีผรู้ ับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผูซ้ ือ้ เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์อย่าง
หนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบจัดซือ้ จัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย
(๒) ไม่กรอกชื่อนิตบิ ุคคล หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่งอย่างใด หรือ
ทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบจัดซือ้ จัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทาสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัย มีสทิ ธิ์ให้ผเู้ สนอราคาชีแ้ จง
ข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผูเ้ สนอราคาได้ มหาวิทยาลัยมีสทิ ธิที่จะไม่รับ
ข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทาสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๖.๕ มหาวิทยาลัยทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พจิ ารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสิน ของมหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด ผูเ้ สนอราคาจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้รวมทั้งมหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ
ลงโทษผูเ้ สนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้
ว่าการเสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือ
นิตบิ ุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

/ในกรณี..........

- ๘ในกรณีที่ผู้เสนอราคารายที่เสนอราคาต่าสุด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ดาเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือมหาวิทยาลัย
จะให้ผู้เสนอราคานัน้ ชีแ้ จงและแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อได้วา่ ผูเ้ สนอราคาสามารถดาเนินงานตามประกวด
ราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ มหาวิทยาลัยมีสทิ ธิที่จะไม่รับราคา
ของผูเ้ สนอราคารายนั้น
๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผูเ้ สนอราคาที่มสี ิทธิ
ได้รับการคัดเลือก เป็นผู้เสนอราคาที่มผี ลประโยชน์ร่วมกันกับ ผูเ้ สนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ มหาวิทยาลัยมีอานาจที่จะตัดรายชื่อผูเ้ สนอราคาที่มสี ิทธิได้รับการคัดเลือก
ดังกล่าวออก และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผูเ้ สนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
ในกรณีน้ีหากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการ
เปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่มีอานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
๗. การทาสัญญาจ้าง
ผูช้ นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุใน
ข้อ ๑.๓ กับมหาวิทยาลัยภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็น
จานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้มหาวิทยาลัยยึดถือไว้
ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัย โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญาหรือก่อนหน้า
นั้นไม่เกิน ๓ วันทาการของทางราชการ
๗.๓ หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุ
ในข้อ ๑.๔ (๒)
๗.๔ หนังสือค้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัท
เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบ
ธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ
ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกัน ดังระบุในข้อ ๑ .๔ (๒)
๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบีย้ ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผชู้ นะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผูร้ ับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
/๘. ค่าจ้าง......

- ๙๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
มหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินค่าจ่าง โดยแบ่งออกเป็น ๒ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ จะจ่ายเงินให้ผรู้ ับจ้าง ในอัตราร้อยละ ๕๘ ของวงเงินการจัดจ้าง เมื่อผูร้ ับจ้าง
ได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
๑.๑ งานปรับพืน้ ที่บริเวณที่ก่อสร้างทั้งหมดแล้วเสร็จ
๑.๒ งานระบบไฟฟ้า, ประปาชั่วคราวแล้วเสร็จ
๑.๓ งานวางผังอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ
๑.๔ งานรือ้ ถอนสิ่งก่อสร้างเดิมตามแบบรูปรายการแล้วเสร็จ
๑.๕ งานเทคอนกรีตกาแพงกันดินแล้วเสร็จ ร้อยละ ๕๐
๑.๖ งานปักเสาพาดสาย ระบบไฟฟ้าแรงสูงทั้งหมด
๑.๗ งานติดตัง้ วางแนวท่อ ร้อยสายระบบไฟฟ้าแรงสูงใต้ดินทั้งหมดแล้วเสร็จ
๑.๘ งานติดตั้งวางแนวท่อ ร้อยสายระบบสื่อสารใต้ดินทั้งหมดแล้วเสร็จ
๑.๙ งานติดตั้งวางแนวท่อ ร้อยสายระบบสารสนเทศใต้ดนิ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดาเนินการตามสัญญา
งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) จะจ่ายเงินให้ผรู้ ับจ้าง ในอัตราร้อยละ ๔๒ ของวงเงินการจัดจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
๒.๑ งานเทคอนกรีตกาแพงกันดินทั้งหมดแล้วเสร็จ
๒.๒ งานราวกันตกทั้งหมดแล้วเสร็จ
๒.๓ งานเทคอนกรีตถนน พร้อมร่องน้าด้านข้างทั้งหมดแล้วเสร็จ
๒.๔ งานเทคอนกรีตส่วนอื่น ๆ ตามแบบรูปรายการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๒.๕ งานบันไดทั้งหมดแล้วเสร็จ
๒.๖ งานวัสดุปูพืน้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๒.๗ งานติดตัง้ ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ตามแบบรูปรายการแล้วเสร็จ
๒.๘ งานรื้อถอนเสาไฟฟ้าและสายไฟฟ้าเดิมตามแบบรูปรายการแล้วเสร็จ
๒.๙ งานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าแรงสูงทั้งหมดแล้วเสร็จ
๒.๑๐ งานเชื่อมต่อระบบสื่อสารทั้งหมดแล้วเสร็จ
๒.๑๑ งานเชื่อมต่อระบบสารสนเทศทั้งหมดแล้วเสร็จ
๒.๑๒ งานทดสอบระบบไฟฟ้าและสื่อสารทั้งหมดแล้วเสร็จ
๒.๑๓ งานอื่น ๆ ตามแบบรูปรายการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๒.๑๔ งานเก็บทาความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพพร้อมส่งมอบตาม
สัญญา
แล้วเสร็จภายใน ๑๐๐ วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดาเนินการตามสัญญา
/๙. อัตรา..........

- ๑๐ ๙. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๖ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญา
ต่อวัน
๑๐. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผูช้ นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสัญญาจ้าง
ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซม
แก้ไขให้ใช้การได้ดดี ังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
๑๑. การจ่ายเงินล่วงหน้า
ผู้เสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของราคาค่าจ้าง
ทั้งหมด แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้าประกันของ
ธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓) หรือหนังสือค้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อ
การพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้ง ชื่อเวีย น
ให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓) ให้แก่
มหาวิทยาลัยก่อนการรับชาระเงินล่วงหน้านั้น
๑๒. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๒.๑ เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (กันเหลื่อมปี) เป็นเงินทั้งสิน้ ๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านบาทถ้วน)
ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคา ครั้งนีเ้ ป็นเงินทั้งสิน้
๖,๐๐๙,๙๐๐.๐๐ บาท (หกล้านเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
๑๒.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตาม
สอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและ
ของนัน้ ต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มเี รือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผูเ้ สนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซือ้ ของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
/(๒) จัดการ........

- ๑๑ (๒) จัดการให้ส่ิงของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มสี ิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนัน้
โดยเรืออื่นที่มใิ ช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนัน้ ก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูร้ ับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๑๒.๓ ผูเ้ สนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการกาหนดดังระบุไว้ ในข้อ ๖ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย
อื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๒.๔ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกาหนดในแบบสัญญา
ให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑๓. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนามาใช้ในกรณี
ที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึน้ โดยวิธีการต่อไปนี้
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคานวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตาม
หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กาหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กาหนด
ไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุใน
ข้อ ๑.๕
๑๔. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผูเ้ สนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตาม
ประกาศนี้แล้วผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผูเ้ สนอราคาจะต้องมีและใช้
ผูผ้ ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอื ช่างจาก คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมอื แรงงาน หรือ
ผูม้ ีวุฒบิ ัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการ
ได้ ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขา แต่จะต้องมีบุคลากรจานวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขา
ดังต่อไปนี้

/๑๔.๑ ผูจ้ ัดการ.......

- ๑๒ –
๑๔.๑
๑๔.๒
๑๔.๓
๑๔.๔

ผูจ้ ัดการโครงการ
วิศวกรโยธา ผูค้ วบคุมงาน (ประจาโครงการ)
วิศวกรไฟฟ้า
ช่างก่อสร้างหรือช่างโยธา (ประจาโครงการ)

จานวน ๑ คน
จานวนไม่น้อยกว่า ๑ คน
จานวนไม่น้อยกว่า ๑ คน
จานวนไม่น้อยกว่า ๒ คน

๑๕. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผูร้ ับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและ
ระเบียบได้กาหนดไว้โดย เคร่งครัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

