ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
งานจ้างเหมาดูแลรักษาและทําความสะอาด มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
1. ความเป็นมา
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ วิ ท ยาเขตปราจี น บุ รี ตั้ ง อยู่ ที่ 129 หมู่ 21
ตําบลเนินหอม อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งอยู่บนพื้นที่ 1,808 ไร่ ระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานคร
135 กิโลเมตร ได้เปิดรั บนั กศึกษาเข้ามาเรียน ณ สถานที่ตั้งปั จจุบัน ตั้งแต่ปีการศึ กษา 2542 เป็นต้น มา
ปัจจุบันจัดการเรียนการสอน 3 คณะ ได้แก่ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
และคณะอุตสาหกรรมเกษตร มีนักศึกษาประมาณ 2,400 คน และบุคลากรประมาณ 200 คน โดยมีอาคาร
ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี จํานวน 11 อาคาร ดังนี้
1. อาคารคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
พื้นที่ 33,400 ตารางเมตร
2. อาคารบริหาร
พื้นที่
8,000 ตารางเมตร
3. อาคารอเนกประสงค์ 2 หลัง
พื้นที่
1,400 ตารางเมตร
4. อาคารสิรินธร
พื้นที่ 10,000 ตารางเมตร
5. อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ
พื้นที่
1,500 ตารางเมตร
6. อาคารปฏิบัติการเครื่องจักรกลเกษตร
พื้นที่
1,000 ตารางเมตร
7. อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์
พื้นที่
1,000 ตารางเมตร
8. อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร
พื้นที่ 10,000 ตารางเมตร
9. อาคารหอพักนักศึกษาหลังที่ 1 (หอพักชาย)
พื้นที่
7,000 ตารางเมตร
10.อาคารหอพักนักศึกษาหลังที่ 2 (หอพักหญิง)
พื้นที่
4,500 ตารางเมตร
11.อาคารหอพักนักศึกษาหลังที่ 3 (หอพักหญิง)
พื้นที่
4,500 ตารางเมตร
*หมายเหตุ* รายการที่ 9,10,11 ทําความสะอาดเฉพาะทางเดิน ห้องน้ํา ห้องสํานักงาน และห้อง
กิจกรรม ส่วนในห้องพักนักศึกษาให้ทําความสะอาดปีละ 2 ครั้ง ในช่วงปิดภาคเรียน
- อาคารหอพักนักศึกษาหลังที่ 1 (หอพักชาย)
พื้นที่
4,320 ตารางเมตร
- อาคารหอพักนักศึกษาหลังที่ 2 (หอพักหญิง)
พื้นที่
3,400 ตารางเมตร
- อาคารหอพักนักศึกษาหลังที่ 3 (หอพักหญิง)
พื้นที่
3,400 ตารางเมตร
2. วัตถุประสงค์
เพื่อรักษาความสะอาดในอาคารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขต
ปราจีนบุรี
3. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
3.1 ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาต้ อ งเป็ น ผู้ มี อ าชี พ รั บ จ้ า งงานที่ ป ระกวดราคาจ้ า ง ด้ ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์
3.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
3.3 ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาต้ องไม่เ ป็น ผู้ มีผ ลประโยชน์ร่ วมกันกั บผู้ป ระสงค์จ ะเสนอราคารายอื่ น
และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวด
ราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม ตามข้อ 1.6

-23.4 ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาต้ อ งไม่ เ ป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ เอกสิ ท ธิ์ ห รื อ ความคุ้ ม กั น ซึ่ ง อาจปฏิ เ สธไม่ ย อมขึ้ น
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
3.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 3,160,000.00 บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรง
กับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
เอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ
3.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็น
ผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
3.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่ง
ได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียน
ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
3.8 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเป็นคู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่
การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
4. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ
จ้ า งเหมาพนั ก งานรัก ษาทํ า ความสะอาด จํ า นวน 50 คน และมี หั ว หน้ า แม่ บ้ า นควบคุ ม งาน 1 คน
รวมเป็น 51 คน ที่มีความสามารถปฏิบัติงานการทําความสะอาดเป็นอย่างดี วัสดุอุปกรณ์และน้ํายาเคมีภัณฑ์
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานจะต้องได้มาตราฐานและมีปริมาณพอเพียงสําหรับพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
5. ระยะเวลาดําเนินการ
1 ปี (เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)
6. วงเงินในการจัดหา
- เงินงบประมาณแผ่นดิน จํานวน 4,479,408.00 บาท (สี่ล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยแปดบาทถ้วน)
- เงินรายได้ค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา จํานวน 1,866,420.00 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่น
หกพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,345,828.00 บาท (หกล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพันแปดร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน)
7. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น
สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่
สถานที่ติดต่อ งานพัสดุ กองงาน วิทยาเขตปราจีนบุรี สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เลขที่ 129 หมู่ 21 ตําบลเนินหอม อําเภอเมือง จังหวัด
ปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 0-3721-7300-4 ต่อ 7317
โทรสาร 0-3721-7333
เว็บไซต์ www.kmutnb.ac.th , arunrats@kmutnb.ac.th
สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ
วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

- ร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่
/2559
การจ้างเหมาดูแลรักษาและทําความสะอาด มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ลงวันที่ ..........................................
----------------------------------มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ ซึ่ ง ต่ อ ไปนี้ เ รี ย กว่ า “มหาวิ ท ยาลั ย ”
มีค วามประสงค์ จ ะประกวดราคา จ้ า งเหมาดู แ ลรั ก ษาและทํ า ความสะอาด มจพ.วิ ท ยาเขตปราจี น บุ รี
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนดดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.2 แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1.3 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1.4 แบบสัญญาจ้าง
1.5 แบบหนังสือค้ําประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
1.6 บทนิยาม
(1) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสทิ ธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.7 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
2. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
2.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์
2.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ
2.3 ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาต้ อ งไม่ เ ป็ น ผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น กั บ ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคา
รายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.6
2.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มคี ําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

-22.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด
ราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 3,160,000.00
บาท และเป็นผลงานที่
เป็ นคู่สัญญาโดยตรงกั บส่ วนราชการ หน่ วยงานตามกฎหมายว่ าด้ ว ยระเบี ยบบริ ห ารราชการส่วนท้องถิ่ น
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ
2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
2.8 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมี
มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐานแยกเป็น 2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้ า งหุ้ น ส่ ว นสามั ญ หรื อ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจํ า กั ด ให้ ยื่ น สํ า เนาหนั ง สื อ รั บ รองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้อํานาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็ นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิ ใ ช่นิติบุค คล
ให้ยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
(3) ในกรณี ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาเป็ น ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาร่ ว มกั น ในฐานะเป็ น
ผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่
ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทางหรือ ผู้ร่วมค้าฝ่ายใด
เป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)
(4) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์และใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมด ที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.7 (1)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังนี้ต่อไปนี้
(1) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลงนาม
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)
(2) หนังสือมอบอํานาจซึ้งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
มอบอํานาจให้บุคคลอื่นทําการแทน
(3) หลักประกันซอง ตามข้อ 5

-3(4) แคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามข้อง 4.3
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.7 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้โดยไม่ มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน
ลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน
4.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้
เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล๊อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะ
เฉพาะของทางราชการไปพร้อมเอกสารส่วนที่ 1 และเอกสารส่วนที่ 2 เพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐาน
ดังกล่าวนี้ มหาวิทยาลัยฯ จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ
สําหรับแคตตาล๊อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนาถูกต้อง
โดยผู้มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา มีความประสงค์
จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
ตรวจสอบภายใน 3 วัน
ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างน้ํายาทําความสะอาด และต้องมี อย. ด้วยเพื่อใช้ในการตรวจ
ทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ จะไม่รับผิดชอบในความ
เสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว
4.4 ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลเพิ่ม 7% และภาษีอื่นๆ(ถ้ามี) รวมทั้งค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
4.5 ก่ อ นยื่ น ซองประกวดราคาจ้ า งด้ ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคา
ควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวด
ราคาทั้ ง หมดเสี ย ก่ อ นที่ จ ะตกลงยื่ น ข้ อ เสนอตามเงื่ อ นไขในเอกสารประกวดราคาจ้ า งด้ ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์
4.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
จ่าหน้าซองถึงประธานกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประกวดราคา
ตามเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ...../2559” ยื่นต่อคณะกรรมการประกวด
ราคาตามโครงการ ในวันที่ ......................... 2558 ตั้งแต่เวลา........น. ถึงเวลา.......น. ณ ห้องประชุม 210 ชั้น 2
อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี 129 หมู่ 21 ตําบล
เนินหอม อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
เมื่อพ้นกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะไม่รับ
เอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
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ราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์
ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 1.6 (1) ณ วันประกาศประกวด
ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตาม ข้อ 3.2 และแจ้งผู้เสนอราคา
แต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่า
ผู้เสนอราคารับทราบแล้ว
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอ
ราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.6 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคา
หรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาลงโทษ
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคา
ที่มีผลประโยชน์ร่วมกั นกับผู้ เสนอราคารายอื่น หรื อเป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ เสนอราคากับ
ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็น
ผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเป็นผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่าน
คุณสมบั ติทางด้านเทคนิคอาจอุทธรณ์คํ าสั่งดังกล่ าวต่ออธิการบดีภายใน 3 วัน นับแต่ วันที่ ได้รับ แจ้งจาก
คณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด
หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ป ระสบข้ อ ขั ด ข้ อ ง จนไม่ อ าจดํ า เนิ น การต่ อ ไปให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในเวลาที่ กํ า หนดไว้
คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ บุ ค คลอื่ น และเมื่ อ แก้ ไ ขข้ อ ขั ด ข้ อ งแล้ ว จะให้ ดํ า เนิ น กระบวนการเสนอราคาต่ อ ไป
จากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคา
เห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการ
เสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ ระหว่างการประกวด
ราคาฯ เพื่อให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
4.7 ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กให้ เ ป็ น ผู้ มี สิ ท ธิ เ สนอราคาจะต้ อ งปฏิ บั ติ
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ จะต้องปฎิบัติดังนี้
(1) ปฎิ บัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ใ นหนั งสือแสดงเงื่ อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค
(2) ราคาสู งสุดของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิ เล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่ม ต้น
ที่ 6,345,828.00 บาท (หกล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพันแปดร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน)
(3) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

-5(4) ผู้ มี สิ ทธิ เสนอราคาหรื อผู้ แทนจะต้ องมาลงทะเบี ยนเพื่ อเข้ าสู่ กระบวนการเสนอราคา
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด
(5) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ
(6) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOG IN แล้ว จะต้องดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที่
เสนอในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ํากว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ
และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ .............บาท (................) จากราคาสูงสุด
ในการประกวดราคาฯ และการเสนอราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ............. จากราคา
ครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว
(7) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล้ว
จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(8) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในการให้ บ ริ ก ารเสนอราคาทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางของผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา
(9) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคาในวันที่........................ 2558 ตั้งแต่เวลา........น.
เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้ง วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.005) ให้ทราบต่อไป
5. หลักประกันซอง
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองเอกสารด้านเทคนิค จํานวน
317,291.40 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทสี่สิบสตางค์) โดยหลักประกันซองจะต้องมี
ระยะเวลาการค้ําประกัน 90 วัน ตั้งแต่วันที่ยื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา
โดยหลักประกันให้ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
5.1 เงินสด
5.2 เช็ คที่ ธนาคารสั่งจ่ ายให้ แก่ มหาวิท ยาลั ย โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ ยื่นซองข้อเสนอทางด้ าน
เทคนิคหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทําการของทางราชการ
5.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน ข้อ 1.5 (1)
5.4 หนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น ของบริ ษั ท เงิ น ทุ น หรื อ บริ ษั ท เงิ น ทุ น หลั ก ทรั พ ย์ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต
ให้ ป ระกอบกิ จ การเงิ น ทุ น เพื่ อ การพาณิ ช ย์ แ ละประกอบธุ ร กิ จ ค้ํ า ประกั น ตามประกาศของธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกัน
ดังระบุใน ข้อ 1.5 (1)
5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามข้อนี้ มหาวิทยาลัยจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ําประกันภายใน 15 วัน
นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ําสุด
จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทําสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

-66. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาตัดสิน
ด้วยราคารวม
6.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานไม่ถูกต้อง หรือ
ไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตาม ข้อ 4
แล้วคณะกรรมการดําเนินการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น
เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์
ต่อมหาวิทยาลัยฯ เท่านั้น
6.3 มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ของมหาวิทยาลัยฯ
(2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็ กทรอนิกส์ที่ เป็ นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิ ดความได้เปรียบเสียเปรี ยบแก่ ผู้ เสนอราคา
รายอื่น
6.4 ในการตั ดสิ น การประกวดราคาจ้างด้ ว ยวิธีการทางอิ เ ล็ก ทรอนิกส์ หรือ ในการทํ าสั ญ ญา
คณะกรรมการประกวดราคา หรือมหาวิทยาลัยมีสิทธิให้ผู้เสนอราคา ชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้อกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญา
หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง
6.5 มหาวิทยาลัยทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง รายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์
จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งมหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิก
การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็น
ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําไปโดยไม่สุจริต
เช่น การเสนอราคาอันเป็นเท็จหรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ดําเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการประกวดราคา หรือมหาวิทยาลัยจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดง
หลั ก ฐานที่ ทํ า ให้ เ ชื่ อ ได้ ว่ า ผู้ เ สนอราคาสามารถดํ า เนิ น งานตามการประกวดราคาจ้ า งด้ ว ยวิ ธี ก าร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคําชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของ
ผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น

-76.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น
และเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขั นราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.7 มหาวิท ยาลัยมี อํานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาดั งกล่ าว และ
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
7. การทําสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ (ผู้รับจ้ าง) จะต้องทําสั ญญาจ้าง
ตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 1.5 กับมหาวิทยาลัยภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และต้องวาง
หลั ก ประกั น สั ญ ญาเป็ น จํ า นวนเงิ น เท่ า กั บ ร้ อ ยละ 5 ของราคาค่ า จ้ า งที่ ป ระกวดราคาจ้ า งด้ ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้มหาวิทยาลัยยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
7.1 เงินสด
7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยฯ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือก่อนหน้านั้น
ไม่เกิน 3 วันทําการของทางราชการ
7.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุใน ข้อ 1.5 (2)
7.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงิน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้
แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในข้อ 1.5 (2)
7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่คู่สัญญา (ผู้รับจ้าง) พ้นจาก
ข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
มหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น 12 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 เป็นจํานวนเงิน บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จภายใน 31 ตุลาคม 2558
งวดที่ 2 เป็นจํานวนเงิน บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จภายใน 30 พฤศจิกายน 2558
งวดที่ 3 เป็นจํานวนเงิน บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จภายใน 31 ธันวาคม 2558
งวดที่ 4 เป็นจํานวนเงิน
บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จภายใน 31 มกราคม 2559
บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จภายใน 29 กุมภาพันธ์ 2559
งวดที่ 5 เป็นจํานวนเงิน
งวดที่ 6 เป็นจํานวนเงิน
บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จภายใน 31 มีนาคม 2559
งวดที่ 7 เป็นจํานวนเงิน
บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จภายใน 30 เมษายน 2559
บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จภายใน 31 พฤษภาคม 2559
งวดที่ 8 เป็นจํานวนเงิน
งวดที่ 9 เป็นจํานวนเงิน
บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จภายใน 30 มิถุนายน 2559
งวดที่ 10 เป็นจํานวนเงิน บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จภายใน 31 กรกฎาคม 2559
งวดที่ 11 เป็นจํานวนเงิน บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จภายใน 31 สิงหาคม 2559

-8งวดที่ 12 (งวดสุดท้าย) เป็นจํานวนเงิน___บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จ
เรียบร้อยตามสัญญา ภายใน 30 กันยายน 2559
9. อัตราค่าปรับ
9.1 ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง จะกําหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง
ต่อเดือน
9.2 กรณีไ ม่มีพ นัก งานของผู้รับ จ้า งมาปฏิบัติง านหรือ มาปฏิบัติง านไม่ค รบจํา นวนในวัน ใด
ผู้รับ จ้า งยอมให้ผู้ว่า จ้า งหัก เงิน ค่า จ้า งที่จ ะได้รับ ตามอัต ราค่า จ้า งขั้น ต่ํา ต่อ วัน ที่ใ ช้บัง คับ ในเขตจัง หวัด
ปราจีนบุรีในวันนั้นและพนักงานรักษาความสะอาดมาปฏิบัติงานไม่ครบ ให้คิดค่าปรับเป็นรายชั่วโมง ชั่วโมงละ
40 บาท/คน (สี่สิบบาทถ้วน) จนถึงเวลาที่ผู้รับจ้างจัดหาพนักงานทําความสะอาดมาปฏิบัติงานครบถ้วน
10. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือหรือ
สัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.5 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยได้รับมอบงานโดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการ
ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยได้รับมอบงานโดยผู้รับจ้างต้อง
รีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง
11. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
11.1 เงิ น ค่ า จ้ า งสํ า หรั บ การจ้ า งครั้ ง นี้ ได้ ม าจากเงิ น งบประมาณแผ่ น ดิ น และเงิ น รายได้
มหาวิทยาลัยฯ เงินรายได้ค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา
การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเมื่อ มหาวิทยาลัยฯ ได้รับอนุมัติจากเงินงบประมาณ
ประจําปีแล้วเท่านั้น
11.2 เมื่อมหาวิทยาลัยฯ ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตาม
การประกวดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าว
เข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้ นต้องนําเข้ ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้
(1) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของที่จ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมการขนส่ง
ทางน้ําและพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของ
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จัดการให้สั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางน้ําและพาณิชยนาวี
ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรือ หรือเป็น
ของที่รัฐมนตรีว่ากระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณี ที่ ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต าม (1) หรื อ (2) ผู้ ข ายจะต้ อ งรั บ ผิ ด ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
การส่งเสริมการพาณิชย์นาวี

-911.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ต่อมหาวิทยาลัยฯแล้วจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้คัดเลือกให้เข้าเสนอราคาแล้ว
จะต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็ กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กําหนดในข้อ 4.7 (3) (4) และ (5)
มิ ฉ ะนั้ น มหาวิ ท ยาลั ย จะริ บ หลั ก ประกั น ซองทั น ที และอาจพิ จ ารณาเรี ย กร้ อ งให้ ช ดใช้ ค วามเสี ย หายอื่ น
(ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้
หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
11.4 ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการกําหนดระบุไว้ในข้อ 7 มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือ
ค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็น
ผู้ทิ้งงานตามระเบียบของราชการ
11.5 มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิ ทธิที่ จะแก้ ไข เพิ่ มเติม เงื่อนไขหรือข้อกําหนดในแบบสัญ ญา
ให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
12. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการดําเนินงานจ้างเหมาดูแลรักษาและทําความสะอาด ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่ .................................

หมายเหตุ
ผู้ประสงค์จะเสนอราคา หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ที่เข้ารับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะ
จัดหาพัสดุ เพื่อเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา
ผู้มีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะจัดหา
พัสดุ ให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
การนับระยะเวลาค้ําประกันซองตามข้อ 5 ให้หน่วยงานที่จัดหาพัสดุนับเป็น 2 ช่วงเวลาติดต่อกัน
คือ ช่วงแรก ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดท้าย (วันเสนอราคา) และนับ
ต่อเนื่องกันในช่วงที่สอง คือ ตั้งแต่วันถัดจากวันยืนยันราคาสุดท้าย จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา ตัวอย่างเช่น
กํ า หนดวั น ยื่ น ซองข้ อ เสนอทางด้ า นเทคนิ ค วั น ที่ ............................ กํ า หนดวั น เสนอราคาวั น ที่
............................ และกําหนดยืนราคา 90 วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย การนับระยะเวลาค้ําประกันซอง
คือ วันที่ ............................ จนถึงวันที่ ............................ และนับต่อเนื่องในช่วงที่สองให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่
............................ จนถึงวันที่ ............................ (รวม 90 วัน) ดังนั้น ระยะเวลาการนับหลักประกันซอง คือ
ตั้งแต่วันที่ ............................ จนถึงวันที่ ............................

