
เอกสารประกวดราคาจางโดยการประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส(e-bidding)  

เลขที่ มจ.(วส).13/2560 

ประกวดราคาจางเหมาปรับปรุงบอเก็บน้ํา จํานวน 2 บอ และเจาะน้ําบาดาลพรอมอุปกรณ 

 (ปมน้ํา/ถังเก็บน้ํา) จํานวน 1 บอ ตามประกาศของมหาวทิยาลัยแมโจ  

 ลงวันที่  8 มนีาคม  พ.ศ. 2560 

------------------------------------------------ 

  มหาวทิยาลัยแมโจ  ตําบลหนองหาร  อําเภอสันทราย จังหวัดเชยีงใหม ซ่ึงตอไปนี้

เรียกวา "มหาวทิยาลัย" มคีวามประสงคจะประกวดราคาอเิล็กทรอนกิสประกวดราคาจางเหมา 

ปรับปรุงบอเก็บน้ํา จํานวน 2 บอ และเจาะน้ําบาดาลพรอมอุปกรณ  (ปมน้ํา/ถังเก็บน้ํา) จํานวน 1 บอ โดย

มขีอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้ 
 

1.  เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา 

 1.1 แบบรูปรายการละเอยีด     จํานวน  1 ชุด 

 1.2 แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

      ดวยอเิล็กทรอนกิส      จํานวน 1 ชุด  

                  1.3 แบบสัญญาจาง      จํานวน 1 ชุด 

 1.4 แบบหนังสอืค้ําประกัน 

 (1) หลักประกันการเสนอราคา   จํานวน 1 แผน 

                                (2) หลักประกันสัญญา    จํานวน 1 แผน 

               1.5  สูตรการปรับราคา      จํานวน 1 ชดุ 

 1.6 บทนยิาม       จํานวน 2 แผน 

(1) ผูเสนอราคาที่มผีลประโยชนรวมกัน    

(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

1.7 แบบบัญชเีอกสาร 

            (1)  บัญชเีอกสารสวนที่ 1    จํานวน 2 แผน  

                            (2)  บัญชเีอกสารสวนที่ 2    จํานวน 1 แผน 

                  1.8 รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ (Bill of Quantities) 

(รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางเปนการเปดเผยเพื่อใหผูประสงคจะยื่นขอเสนอได       

รูขอมูลไดเทาเทยีมกันและเพื่อใหประชาชนตรวจดูได)  

 1.9 รายละเอยีดครุภัณฑประกอบ 

                       รายละเอียดครุภัณฑ pdf. 
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2. คุณสมบัตขิองผูเสนอราคา 

2.1 ผูเสนอตองเปนนิติบุคคล ผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางโดยประกวดราคา

อเิล็กทรอนกิสดังกลาว  

2.2 ผูเสนอตองไมเปนผูที่ถกูระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจง

เวียนช่ือแลวหรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตาม ระเบียบทาง

ราชการ   

                 2.3 ผูเสนอตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอื่นที่เขายื่น

ขอเสนอแกมหาวิทยาลัยแมโจ  ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอัน

เปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  ในการประกวดราคาอเิล็กทรอนกิสครัง้นี้ 

2.4 ผูเสนอตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย

เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมคีําสั่งใหสละสทิธิ์ความคุมกันเชนวานัน้ 

 2.5 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมนิสทิธผูิเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคา

และหามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด 

 2.6 ผูเสนอราคาตองเปนนติบิุคคลและมผีลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานจางครั้งนี้ 

โดยเปนผลงานกอสรางสัญญาเดียว ในวงเงินไมนอยกวา 400,000.-บาท (-สี่แสนบาทถวน-)  

โดยเปนสัญญาเดยีว  มีอายุผลงานไมเกิน 3 ป นับจากวันทํางานแลวเสร็จตามสัญญาจนถึงวันที่ยื่นซอง

เอกสารประกวดราคาครัง้นี้ ซึ่งไดกอสรางแลวเสร็จบรบิูรณ และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวน

ราชการหนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงาน

เอกชนที่มหาวทิยาลัยเช่ือถอืไดและสามารถตรวจสอบได  

2.7 บุคคลหรอืนติบิุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ  

รายจายหรอืแสดงบัญชีรายรับ รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

 2.8. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัด

จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบ

อเิล็กทรอนกิสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

  2.9. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแต การจายเงินแตละครัง้ซึ่งมี

มูลคาไมเกนิสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงนิสดก็ได 

 ผูเสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กจิการรวมคา” ตองมคีุณสมบัตดิังนี้ 

 1.กรณทีี่กจิการรวมคาไดจดทะเบยีนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการกิจการรวมคาจะตอง

มคีุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาใน

นาม “ กิจการรวมคา” สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงาน

กอสรางของผูเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงานกอสรางของกจิการรวมคาที่เขาประกวดราคาได 

 2. กรณทีี่กจิการรวมคาไมไดจดทะเบยีนเปนนติบิุคคลใหม โดยหลักการนติบิุคคลแตละนิติ

บุคคลที่เขารวมคาทุกรายจะตองมคีุณสมบัตคิรบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวน 
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แตในกรณีที่กิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคา 

รายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกลาวมา

พรอมการยื่นขอเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้น

สามารถใชผลงานกอสรางของผูรวมคาหลักรายเดยีวเปนผลงานกอสรางของกจิการรวมคาที่ยื่นเสนอราคา

ได 

 ทัง้นี้ “ กจิกรรมรวมคาที่จดทะเบยีนเปนนติบิุคคลใหม” หมายความวา กิจการรวมคาที่จด

ทะเบียนเปนนิติบุคคลตอหนวยงานของรัฐซึ่งมีหนาที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวง

พาณชิย) 
 

3.  หลักฐานการยื่นเสนอ 

 ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ

จัดจางภาครัฐดวยอเิล็กทรอนกิส โดยแยกเปน 2 สวน คอื 

3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมเีอกสารดังตอไปนี้ 

(1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนติบุิคคล 

 (ก) หางหุนสวนสามัญหรอืหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสอืรับรองการ             

จดทะเบยีนนติบิุคคล, บัญชรีายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมอีํานาจควบคุม (ถาม)ี พรอมรับรองสําเนา

ถูกตอง 

(ข) บรษิัทจํากัดหรอืบรษิัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสอืรับรองการ 

จดทะเบยีนนติบิุคคลหนังสอืบรคิณหสนธ ิบัญชรีายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมอีํานาจควบคุม (ถาม)ี 

และบัญชผูีถือหุนรายใหญ พรอมทัง้รับรองสําเนาถูกตอง  

 (2) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา

สัญญาของการรวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคาและในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใด

เปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติ

บุคคล ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (1) 

(3)  สําเนาใบทะเบยีนพาณชิย,  สําเนาใบทะเบยีนภาษมูีลคาเพิ่ม  

(4)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบยีนบานของหุนสวนผูจัดการ, 

กรรมการผูจัดการ 

 (5)  บัญชเีอกสารสวนที ่1 ทัง้หมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง 

ภาครัฐดวยระบบอเิล็กทรอนกิส ตามแบบในขอ 1.7 (1) 
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3.2 สวนที ่2 อยางนอยตองมเีอกสารดังตอไปนี้ 

             (1)  หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบ

อํานาจใหบุคคลอื่น ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผูเสนอราคาในการ

เสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอเิล็กทรอนกิส แทน 

      (2) สําเนาหนังสอืรับรองผลงานและสําเนาคูฉบับสัญญาจาง  พรอมทัง้รับรองสําเนา 

ถูกตอง  

              (3) บัญชรีายการกอสราง ซ่ึงจะตองแสดงรายการวัสดุอุปกรณ คาแรงงาน ภาษีประเภท

ตางๆ รวมทัง้กําไรไวดวย  

             (4) เอกสารเพิ่มเตมิอื่น ๆ 

  4.1 สําเนาลงทะเบยีน e-gp พรอมรับรองสําเนา 

              (5) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง

ภาครัฐดวยอเิล็กทรอนกิส ตามแบบในขอ 1.7 (2) โดยไมตองในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format) 

4.  การเสนอราคา 

 4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อเิล็กทรอนกิสตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาจางอเิล็กทรอนกิสนี้ โดยไมมเีงื่อนไขใด ๆ 

ทัง้สิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมอืชื่ออิเล็กทรอนกิสหรอืหลักฐานแสดง

ตัวตนของผูเสนอราคาโดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format) 

        4.2 ผูเสนอราคาจะตองกรอกปรมิาณวัสดแุละราคาในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน    

     ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงนิบาทและเสนอราคาเพยีงราคาเดยีว โดยเสนอ 

ราคารวมและหรอืราคาตอหนวย และหรอืตอรวยการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาให 

ถูกตอง โดยคดิราคารวมทัง้สิ้นซ่ึงรวมคาภาษมูีลคาเพิ่ม ภาษอีากรอื่น และคาใชจายทัง้ปวงไวแลว   

   ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยนืราคาไมนอยกวา 90 วัน  นับแตวันเสนอราคา  โดย  

ภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคา 

มไิด 
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4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน 90 วัน   

นับถัดจากวันลงนามในสัญญา หรอืวันที่ไดรับหนังสอืแจงใหเริ่มทํางาน   

4.4 กอนเสนอราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ   

ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอ 

ราคาตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจางอเิล็กทรอนกิส  

4.5 ผูเสนอราคาจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย 

อเิล็กทรอนกิส  ในวันที่  20 มนีาคม  พ.ศ. 2560 ระหวางเวลา 08.30.00 น. ถึง 16.30 น. 

เมื่อพนกําหนดวันเวลาย่ืนขอเสนอแลว  จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอใดๆ โดยเด็ดขาด  

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัตขิองผูเสนอราคาแตละรายวาเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคาราย

อื่น ตามขอ 1.6 (1) ณ วันประกาศประกวดราคาหรอืไม  

หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสกอนหรือใน

ขณะที่มีการพิจารณาขอเสนอวา มีผูเสนอราคารายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน

ราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.6 (2) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวาง

การแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส จะตัด

รายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และมหาวิทยาลัย จะพิจารณาลงโทษ      

ผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแต คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปน   

ผูที่ใหความรวมมอืเปนประโยชนตอการพจิารณาของทางราชการและมไิดเปนผูริเร่ิมใหมกีารกระทํา

ดังกลาว 

 ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคา เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มี

ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส หรือ

เปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่ง

ดังกลาวตอหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดภุายใน 3 วัน  นับแตวันที่ไดรับแจงจากสวนราชการ  การ

วนิจิฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานที่จัดหาใหถือเปนที่สุด 

 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยแมโจพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณและเห็นวาการ

ยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยาง

ย่ิงใหหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดมุอีํานาจยกเลกิการพจิารณาผลการเสนอราคาดังกลาวได  

 4.6 ผูเสนอราคาจะตองปฏบิัตดิังนี้ 

     (1) ปฏบิัตติามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส 

     (2) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม  และภาษีอื่นๆ (ถามี)  รวม

คาใชจายทัง้ปวงไวดวยแลว 
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     (3) ผูเสนอราคาจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา  

ที่กําหนด  

             (4) หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา 

             (5) ผูเสนอราคาตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี

ประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ของกรมบญัชกีลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th 

5.  หลักเกณฑและสทิธิในการพจิารณา 

5.1 ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ มหาวิทยาลัย จะ

พจิารณาตดัสนิโดยใชหลักเกณฑราคาและพจิารณาจากราคารวม  

5.2 หากผูเสนอราคารายใดมคีุณสมบัตไิมถูกตองตามขอ 2 หรอืย่ืนหลักฐานการย่ืนขอเสนอ

ไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการ

พจิารณาผลการประกวดราคาอเิล็กทรอนกิสจะไมรับพจิารณาราคาของผูเสนอราคารายนัน้ เวนแต

เปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ

มหาวทิยาลัยเทานัน้ 

5.3 มหาวิทยาลัย สงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอนผัน ใน

กรณดีังตอไปนี้ 

(1)ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนัน้ในบัญชผูีรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

ทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคา

อเิล็กทรอนกิสทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอเิล็กทรอนกิสของมหาวทิยาลัย 

(2) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส อยางหนึ่งอยางใดหรือ

ทัง้หมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอเิล็กทรอนกิส  

 (3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคาราย

อื่น 

 5.4 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือมหาวิทยาลัย มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจง

ขอเท็จจริง สภาพ ฐานะหรอืขอเท็จจริงอื่นใดที่เก่ียวของกับผูเสนอราคาได  มหาวทิยาลัยมสีทิธทิี่จะ 

ไมรับขอเสนอราคา ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา  หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไม

ถูกตอง 
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รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณา

เลือกจาง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจยกเลิกการประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทาง

ราชการเปนสําคัญและใหถือวาการตัดสินของมหาวิทยาลัยเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรอง

คาเสียหายใดๆ  มิได รวมทั้งมหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและ

ลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงานไมวาจะเปน ผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมี

เหตุที่เชื่อไดวาการย่ืนขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชนิติ

บุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน  เปนตน  

ในกรณีที่ผูเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุด  เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ

ดําเนินงานตามสัญญาได  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือ

มหาวิทยาลัย จะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูเสนอราคาสามารถ

ดําเนินงานตามประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได  

มหาวทิยาลัยมสีทิธทิี่จะไมรับขอเสนอหรอืไมรับราคาของผูเสนอราคารายนัน้ 

5.6 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาขอเสนอวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิ

ไดรับการคัดเลอืกเปนผูเสนอราคาที่มผีลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นอื่น ณ วันประกาศ

ประกวดราคาอเิล็กทรอนิกสหรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา

อยางเปนธรรมตามขอ 1.6 มหาวิทยาลัยมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือก

ดังกลาวออก และมหาวทิยาลัยจะพจิารณาลงโทษผูเสนอราคารายนัน้เปนผูทิ้งงาน 

ในกรณนีี้หากหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดพุจิารณาเห็นวาการยกเลิกการพิจารณาผลการ

เสนอราคาที่ไดดําเนนิการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางย่ิง หัวหนาหนวยงานที่จัดหา

พัสดุ มอีํานาจยกเลกิการพจิารณาผลการเสนอราคาดังกลาวได 

6. การทําสัญญาจาง 

ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ 

1.3  กับมหาวทิยาลัยภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปน

จํานวนเงินเทากับรอยละ 5 ของราคาคาจางที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได ใหมหาวิทยาลัย

ยึดถือไวขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 

6.1 เงนิสด 

6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกมหาวทิยาลัย โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรอืกอนหนานั้น

ไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ 

 6.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน     

ขอ 1.4 (2) 
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 6.4 หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน 

หรอืบรษิัทเงนิทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบ

ธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึงไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตางๆ 

ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนงัสอืค้ําประกันดังระบุในขอ 1.4 (2) 

 6.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 

     หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวด

ราคาอเิล็กทรอนกิส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 

7.  คาจางและการจายเงิน 

มหาวิทยาลัยจะจายเงนิโดยแบงออกเปน 2  งวด ดังนี้ 

งวดท่ี 1 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ40 ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏบิัตงิานใหแลวเสร็จภายใน  

45 วัน ( 45 วันนับจากวันถัดทําสัญญา ) 

งานปรับปรุงบอเก็บน้ํา จํานวน 2 บอ ตามรูปแบบกําหนดแลวเสร็จ 95 %  

งานขยายเขตไฟฟาภายใน ตามรูปแบบกาํหนดแลวเสร็จ                       95 % 

งวดท่ี 2 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 60 ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏบิัตงิานใหแลวเสร็จ

ภายใน  45 วัน ( 90 วันนับจากวันถัดทําสัญญา ) 

งานเจาะบอบาดาล ตามรูปแบบกําหนด     แลวเสร็จ 

งานหอถังสูง ตามรูปแบบกําหนด     แลวเสร็จ 

งานทําความสะอาดบรเิวณกอสราง     แลวเสร็จ 

งานอื่น ๆ ที่ระบุไวในแบบรูปรายการและรายละเอยีดตามขอกําหนดในสัญญาจาง แลวเสร็จ 

8. อัตราคาปรับ 

คาปรับตามแบบสัญญาจาง ขอ 1.3  จะกําหนดในอตัรารอยละ 0.10 ของคาจางตามสัญญา

ตอวัน  

9 การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวธิกีารทางอเิล็กทรอนกิสซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือ

ทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ 1.3 แลวแตกรณ ีจะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงาน

จางที่เกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอยกวา -2- ป นับถัดจากวันที่มหาวทิยาลัยฯ ไดรับมอบงาน โดย 

ผูรับจางจะตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง

ความชํารุดบกพรอง  
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10. ขอสงวนสทิธ์ิในการยื่นขอเสนอราคาและอื่น ๆ 

10.1 เงนิคาจัดจางในครัง้นี้ไดมาจากเงนิอุดหนนุประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  

   ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคาครั้งนี้ เปนเงิน 980,400 บาท (เกา

แสนแปดหมื่นสี่รอยบาทถวน) 

การลงนามในสัญญาจาง จะกระทําไดตอเมื่อมหาวิทยาลัยฯ ไดรับอนุมัติจาก

คณะรัฐมนตรีใหผอนผันการขยายระยะเวลาดําเนนิการจัดหาพัสดุ ตามนัยหนังสือสํานักงบประมาณ 

ดวนที่สุด ที่ นร 0704/ว.38 ลงวันที่ 13 มกราคม 2559 แลวเทานัน้ 

10.2 เมื่อมหาวทิยาลัย ไดคัดเลอืกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางตามที่

ไดประกวดราคาโดยการย่ืนขอเสนอทางอเิล็กทรอนิกสแลว  ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมา

เพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือ

ไทยเดนิอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามทีรั่ฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด 

ผูเสนอราคาซ่ึงเปนผูรับจางจะตองปฏบิัตติามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณชิยนาว ีดังนี้ 

(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา ภายใน 7 

วัน นับถัดจากวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรอือื่นได 

(2) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย

จากตางประเทศมายังประเทศไทย   เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น 

(3) โดยเรอือื่นที่มใิชเรอืไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น 

หรอืเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรอือื่น 

(4)ในกรณทีี่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ 

สงเสริมการพาณชิยนาว ี

10.3  ผูเสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญา หรือขอตกลง

ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ 7 มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันการยื่น

ขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันการย่ืนขอเสนอทันที  และอาจพิจารณา

เรยีกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน  ตามระเบียบของทาง

ราชการ 

10.4  มหาวิทยาลัย สงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาให

เปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถาม)ี 
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11.  การปรับราคาคางานกอสราง 

 การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ 1.5 จะนํามาใชกรณีที่คา

งานกอสรางลดลงหรอืเพิม่ข้ึน  โดยวธิกีารตอไปนี้ 

 11.1 เงื่อนไขและหลักเกณฑ 

(1) สัญญาแบบปรับราคาไดนี้ใหใชกับงานกอสรางทุกประเภท  รวมถึงงานปรับปรุงและ

ซอมแซม  ซ่ึงเบกิจายคางานในลักษณะหมวดคาครุภัณฑ ที่ดนิและสิ่งกอสราง  หมวดเงนิอุดหนุน 

และหมวดรายจายอื่นที่เบิกจายในลักษณะคาที่ดินและสิ่งกอสราง  ที่อยูในเงื่อนไขและหลักเกณฑ

ตามที่กําหนดนี้ 

(2) สัญญาแบบปรับราคาไดนี้ใหใชทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดคางานจากคางานเดิมตามสัญญา 

เมื่อดัชนรีาคา 

ซ่ึงจัดทําข้ึนโดยกระทรวงพาณชิย มกีารเปลี่ยนแปลงสูงข้ึนหรือลดลงจากเดิม  ขณะเมื่อวันเปดซอง

ประกวดราคา  สําหรับกรณทีี่จัดจางโดยวธิอีื่น  ใหใชวันเปดซองราคาแทน 

 (3)  การนําสัญญาแบบปรับราคาไดไปใชนั้น ผูวาจางตองแจงและประกาศใหผูรับจาง

ทราบ เชน ในประกาศประกวดราคาฯ  และตองระบุในสัญญาจางดวยวางานจางเหมานั้น ๆ จะใช

สัญญาแบบปรับราคาได  พรอมทั้งกําหนดประเภทของงานกอสราง สูตรและวิธีการคํานวณที่ใหมี

การปรับเพิ่มหรอืลดคางานไวใหชัดเจน 

ในกรณทีี่มงีานกอสรางหลายประเภทในงานจางคราวเดยีวกัน  จะตองแยกประเภทประเภท

งานกอสรางแตละประเภทใหชัดเจนตามลักษณะของงานกอสรางนัน้ ๆ  และสอดคลองกับสูตรที่

กําหนดไว 

(4)  การขอเงินเพิ่มคางานกอสรางตามสัญญาปรับราคาไดนี้ เปนหนาที่ของผูรับจางที่

จะตองเรียกรองภายในกําหนด 90 วัน นับตั้งแตวันที่ผูรับจางไดสงมอบงานงวดสุดทาย หากพน

กําหนดนี้ไปแลวผูรับจางไมมสีทิธทิี่จะเรียกรองเงนิเพิ่มคางานกอสรางจากผูวาจางไดอีกตอไป  และ

ในกรณทีี่ผูวาจางจะเรียกเงินคืนจากผูรับจาง ใหผูวาจางที่เปนคูสัญญารีบเรียกเงินคืนจากผูรับจาง

โดยเร็วหรอืใหหักคางานของงวดตอไป   หรอืใหหักเงนิจากหลักประกันสัญญา  แลวแตกรณ ี

 (5) การพจิารณาคาํนวณเงนิเพิ่มหรอืลด  และการจายเงนิเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผูรับจาง

ตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได ตองไดรับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสํานัก

งบประมาณและใหถือการพจิารณาวนิจิฉัยของสํานักงบประมาณเปนที่สิ้นสดุ 

11.2  วธิกีารคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาได 

 (1) การคํานวณคา K จากสูตรตามลักษณะงานนั้น ๆ  ใหใชตัวเลขดัชนีราคาวัสดุกอสราง

ของกระทรวงพาณชิย   โดยใชฐานป  2530  เปนเกณฑในการคาํนวณ 
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 (2) การคํานวณคา  K  สําหรับกรณีที่มีงานกอสรางหลายประเภทอยูในสัญญาเดียวกัน

จะตองแยกคางานกอสรางแตละประเภทใหชัดเจนตามลักษณะของงานนั้น  และใหสอดคลองกับ

สูตรที่ไดกําหนดไว 

(3)  การคํานวณคา  K  กําหนดใหใชเลขทศนิยม 3 ตําแหนงทุกข้ันตอนโดยไมมีการปดเศษ

และกําหนดใหทําเลขสัมพันธ (เปรียบเทียบ) ใหเปนผลสําเร็จกอน แลวจึงนําผลลัพธไปคูณกับ

ตัวเลขคงที่หนาเลขสัมพันธ  นัน้ 

 (4)   ใหพิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาคางานจากราคาที่ผูรับจางทําสัญญา ตกลงกับผูวา

จางเมื่อคา K ตามสูตรสําหรับการกอสรางนั้น ๆ  ในเดือนที่สงมอบงานมีคาเปลี่ยนแปลงไปจากคา 

K ในเดือนเปดซองราคามากกวา 4% ข้ึนไป  โดยเฉพาะสวนที่เกิน 4% มาคํานวณปรับเพิ่มหรือลด

คางานแลวแตกรณ ี(โดยไมคดิ 4% แรกให) 

(5) ในกรณีที่ผูรับจางไมสามารถทําการกอสรางใหแลวเสร็จตามระยะเวลาในสัญญาโดย

เปนความผิดของผูรับจาง  คา  K  ตามสูตรตาง ๆ  ที่จะนํามาใชในการคํานวณคางานใหใชคา K 

ของเดือนสุดทายตามอายุสัญญา  หรือคา K  ของเดือนที่สงมอบงานจริง  แลวแตวาคา K ตัวใดที่

จะมคีานอยกวา 

(6) การจายเงินแตละงวด  ใหจายคาจางงานที่ผูรับจางทําไดแตละงวดตามสัญญาไปกอน   

สวน  คางาน 

เพิ่มหรอืคางานลดลงซ่ึงจะคํานวณไดตอเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุกอสรางซ่ึงนํามาคํานวณหาคา  K 

ของเดอืนที่สงมอบงานงวดนัน้ ๆ เปนที่แนนอนแลว  เมื่อคํานวณเงนิเพิ่มไดใหขอทําความตกลงเรื่อง

การเงนิกับสํานักงบประมาณ  

 สูตรการปรับราคา  (สูตรคา K ) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่

กําหนดไวในสัญญา  หรอืภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ ไดขยายออกไป  โดยจะใชสูตรของทาง

ราชการตามที่ระบุในขอ 1.5 

12. มาตรฐานฝมอืชาง 

เมื่อมหาวิทยาลัย  ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตาม

ประกาศนี้แลว ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏบิัตงิานกอสรางดังกลาว  ผูเสนอราคาจะตองมีและใช

ผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานและทดสอบฝมือแรงงาน     

สถาบันของทางราชการอื่น  และสถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรอง    หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. 

และปวท.  หรอืเทยีบเทาจากสถาบันการศกึษาที่ ก.พ รับรองใหเขารับราชการได  ในอัตราไมนอยกวารอย

ละ 10 ของแตละสาขาชาง   แตจะตองมชีางจํานวนอยางนอย  1  คน  ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้ 

12.1 ชางกอสราง 

12.2 ชางประปา 

12.3 ชางไฟฟา 
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13. การปฏบัิตติามกฎหมายและระเบยีบ 

ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบ

ไดกําหนดไวโดยเครงครัด 

 

 

       งานพัสดุ   

       สํานักวจิัยและสงเสริมวชิาการการเกษตร 

       มหาวทิยาลัยแมโจ 
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