
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
เรื่อง  ประกาศสอบราคาจางปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณ จํานวน ๑ งาน

------------------------------------
ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  มีความประสงคจะสอบราคาจางปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารงบประมาณในสวนของระบบงาน ๓ ระบบ คือ ระบบงานทะเบียน ระบบงานการเงิน ระบบงานบัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ราคากลางของงานจางในการสอบราคาครั้งนี้เปนเงิน  ๒๐๐,๐๐๐  บาท        
(สองแสนบาทถวน) ตามรายละเอียดและเอกสารสอบราคา

ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. เปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกาศสอบราคาจางดังกลาว
๒. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว
๓. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ 

ผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิความคุมกันเชนวานั้น
๔. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเพชรบูรณ ณ วันประกาศสอบราคาหรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา        
อยางเปนธรรมในการสอบราคาจางครั้งนี้

กําหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่  ๒  กันยายน  ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๑๒  กันยายน  ๒๕๕๖     
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ทุกวันในเวลาราชการ ที่งานพัสดุ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ  ยื่นซองโดยตรง  ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคาปดผนึกซองใหเรียบรอยกอนยื่นตอทาง
ราชการ จาหนาซองถึง "ประธานกรรมการเปดซองสอบราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ"

ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารสอบราคาไดที่งานพัสดุ  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเพชรบูรณ  ไดตั้งแตวันที่  ๒  กันยายน  ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๑๒  กันยายน  ๒๕๕๖  ดูรายละเอียด         
ไดที่เว็บไซต www.pcru.ac.th, www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพทโดยตรงหมายเลข           
๐-๕๖๗๑-๗๑๑๕  โทรสาร ๐-๕๖๗๑-๗๑๑๐  ทุกวันในเวลาราชการ

กําหนดดูสถานที่จางปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณในสวนของระบบงาน 
๓ ระบบ คือ ระบบงานทะเบียน ระบบงานการเงิน ระบบงานบัญชี  ในวันที่   ๑๒  กันยายน  ๒๕๕๖  เวลา 
๑๐.๐๐ น. ถึง  ๑๑.๐๐ น.  ณ หองประชุมขันตี (ชั้น ๓)  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ

/กําหนดเปดซอง...
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กําหนดเปดซองสอบราคาในวันที่  ๑๓  กันยายน  ๒๕๕๖  เวลา ๑๐.๓๐ น. เปนตนไป               
ณ หองประชุมขันตี (ชั้น ๓)  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๖

(ผูชวยศาสตราจารย ดร. วินัย  เชื่อมวราศาสตร)
                                                                 รองอธิการบดี รักษาการแทน

      อธิการบดี



เอกสารสอบราคาจางเลขที่ ๙/๒๕๕๖
การจางปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณ จํานวน ๑ งาน 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
ลงวันที่  ๒  กันยายน  ๒๕๕๖

..........................……………………………..

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ซึ่งตอไปนี้เรียกวา  “มหาวิทยาลัย”   มีความประสงคจะสอบราคาจางปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
งบประมาณในสวนของระบบงาน ๓ ระบบ คือ ระบบงานทะเบียน ระบบงานการเงิน ระบบงานบัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด  ดังตอไปนี้

๑. เอกสารแนบทายประกาศสอบราคา
๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด  จํานวน  ๘   หนา
๑.๒ แบบใบเสนอราคา  จํานวน ๑ หนา
๑.๓ แบบสัญญาจาง จํานวน ๘ หนา 
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกันหลักประกันสัญญา จํานวน ๑ หนา
๑.๕ บทนิยาม   

(๑) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน  จํานวน ๑ หนา
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม จํานวน ๑ หนา

๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร   
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่  ๑ จํานวน ๑ หนา
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่  ๒ จํานวน ๑ หนา

๑.๗ แบงงวดงาน จํานวน  ๑ หนา

๒.  คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๒.๑ ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกาศสอบราคาจาง
๒.๒ ผู เสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของราชการ         

และไดแจ งเวียนชื่อแลว หรือไม เปนผูที่ ไดรับผลของการสั่ ง ใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้ งงาน                 
ตามระเบียบของทางราชการ

/๒.๓  ผูเสนอราคา...
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๒.๓ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้น   
ศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคา ไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น

๒.๔ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ที่เขาเสนอ
ราคาใหแก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  ณ วันประกาศสอบราคาหรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวาง
การแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ  ๑.๕

๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว          

นอกซองใบเสนอราคาเปน  ๒  สวน คือ
๓.๑ สวนที่  ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

(๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด  ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ 

จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ        

จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุน
รายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

(๒) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น  สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน  (ถามี)  สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง

(๓) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา
สัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปน
บุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสาร
ตามที่ระบุไวใน (๑)

(๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถาม)ี
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่  ๑  ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ    

ในขอ ๑.๖(๑)
๓.๒ สวนที่  ๒  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

(๑) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคา   
มอบอํานาจใหบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

/(๒)  บัญชีรายการกอสราง…
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(๒) บัญชีรายการกอสราง ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ คาแรงงาน ภาษี 
ประเภทตาง ๆ รวมทั้งกําไรไวดวย

(๓) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒  ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน
ขอ ๑.๖(๑)

๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู เสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้            

โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคา          
ใหชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอจะตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร  โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข  หากมีการ
ขูดลบ  ตก  เติม  แกไข เปลี่ยนแปลง  จะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวย   
ทุกแหง

๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน 
ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ คาแรงงาน ภาษีประเภทตาง ๆ รวมทั้งกําไรไวดวยใหครบถวน  โดยบรรจุ
ปดผนึกไวในซองพรอมกับใบเสนอราคาตาม ขอ  ๔.๑

ในการเสนอราคาใหเสนอเปนเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม 
และหรือราคาตอหนวย และตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอ
จะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคา
รวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น  และคาใชจายทั้งปวงไวแลว 

ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๖๐ วัน นับแตวันเปดซองใบเสนอ
ราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได

๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน ๖๐ วัน  
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง  

๔.๔ กอนยื่นซองสอบราคา  ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา  แบบรูปและรายละเอียด
ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสาร 
สอบราคา  

/๔.๕  ผูเสนอราคา...
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๔.๕ ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอย จาหนาซองถึง 
“ประธานกรรมการเปดซองสอบราคา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ” โดยระบุไวที่หนาซองวา "ใบเสนอราคา
ตามเอกสารสอบราคาจางเลขที่ ๙/๒๕๕๖"  ในวันที่  ๒  กันยายน  ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๑๒  กันยายน  ๒๕๕๖
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ทุกวันในเวลาราชการ  ที่งานพัสดุ  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ  ยื่นซองโดยตรง  เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด

คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา          
แตละรายวาเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นตามขอ ๑.๕(๑)  ณ  วันประกาศ  
สอบราคาหรือไม และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา

หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอนหรือในขณะที่มีการเปดซอง ใบเสนอ
ราคาวามีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑ .๕(๒)  และ
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา  จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และประกาศ
รายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก และมหาวิทยาลัย  จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปน    
ผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการเปดซองสอบราคา จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูที่ใหความรวมมือเปน
ประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว

ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคาเพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปน
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอปลัดกระทรวงภายใน  ๓  วัน นับแต
วันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงใหถือเปนที่สุด

คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการ
คัดเลือกดังกลาวขางตน ณ หองประชุมขันตี (ชั้น ๓)  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  
ในวันที่  ๑๓  กันยายน  ๒๕๕๖  ตั้งแตเวลา  ๑๐.๓๐ น. เปนตนไป

การยื่นอุทธรณตามวรรค  ๕ ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซอง          
ใบเสนอราคา เวนแตปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา  การขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการ
อยางยิ่ง และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการเปด
ซองใบเสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง  ใหปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิก
การเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได

/๕.  หลักเกณฑ...
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๕. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคาครั้งน้ี มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
๕.๒ หากผู เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติ ไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐาน              

การเสนอราคาไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ ๔  แลวคณะกรรมการ
เปดซองสอบราคาจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น  เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียง
เล็กนอย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ  ทั้งนี้  เฉพาะในกรณีที่
พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย เทานั้น

๕.๓ มหาวิทยาลัย  สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันใน
กรณีดังตอไปนี้

(๑) ไมปรากฏชื่ อผู เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู รั บเอกสารสอบราคาหรือ              
ในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของมหาวิทยาลัย

(๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา ) หรือลงลายมือชื่อผู เสนอราคา            
อยางหนึ่งอยางใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา

(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เปน
สาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น

(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง  โดยผูเสนอราคามิได    
ลงลายมือชื่อพรอมประทับตรา (ถาม)ี กํากับไว

๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา  คณะกรรมการเปดซอง           
สอบราคาหรือมหาวิทยาลัย  มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง  สภาพ  ฐานะ  หรือขอเท็จจริงอื่นใด          
ที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได มหาวิทยาลัย มีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา  หากหลักฐานดังกลาว        
ไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง

๕.๕ มหาวิทยาลัย  ทรงไวซึ่ งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใด          
หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได  และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  
หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา  ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทาง
ราชการเปนสําคัญ  และใหถือวาการตัดสินของมหาวิทยาลัย เปนเด็ดขาด  ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด 
ๆ มิได  รวมทั้งมหาวิทยาลัย จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูทิ้งงาน  ไมวา
จะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต  
เชน  การเสนอราคาอันเปนเท็จ  หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน

/ในกรณี…
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ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงาน ตามสัญญา
ได คณะกรรมการเปดซองสอบราคาพิจารณาผลการสอบราคาหรือมหาวิทยาลัยจะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและ
แสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณหากคําชี้แจง   
ไมเปนที่รับฟงได  มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายน้ัน 

๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา ผูเสนอราคา          
ที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไว ตามขอ ๔.๕ เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับ   
ผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรม  ตามขอ ๑.๕  มหาวิทยาลัย  มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก
ดังกลาวออกจากประกาศรายชื่อ  ตามขอ ๔.๕  และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปน     
ผูทิ้งงาน

ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคา           
ที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางย่ิง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซอง ใบเสนอ
ราคาดังกลาวได

๖. การทําสัญญาจาง
ผู ชนะการสอบราคาจะต อ งทํ าสัญญาจ า งตามแบบสัญญาดั ง ระบุ ในข อ  ๑ .๓                 

กับมหาวิทยาลัย ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับ
รอยละ ๕  ของราคาจางที่ประกาศสอบราคาได ใหมหาวิทยาลัย ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกัน
อยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้

๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกมหาวิทยาลัย (แคชเชียรเช็ค) โดยเปนเช็คลงวันที่           

ที่ทําสัญญาหรือกอนหนานั้นไมเกิน  ๓  วันทําการของทางราชการ
๖.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน

ขอ ๑.๔
๖.๔ หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน

หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย และประกอบธุรกิจ      
ค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดย
อนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ  ๑.๔

/๖.๕  พันธบัตร…
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๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา 

(ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว

๗. คาจางและการจายเงิน
มหาวิทยาลัย จะจายเงินคาจางดังระบุในขอ  ๑.๗  

๘. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ ๑๕ ใหคิดในอัตรารอยละ  ๐.๑  ของคาจางตามสัญญา    

ตอวัน

๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ 

๑.๓  แลวแตกรณี  จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา  ๒  ป  
นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัย รับมอบงาน  โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน   
๒  วัน  นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

๑๐.ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๐.๑ เมื่อมหาวิทยาลัย  ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตาม

สอบราคาจางแลว  ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้น
ตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู  และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาวี ดังนี้      

(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมการขนสงทางน้ําและ
พาณิชยนาวี ภายใน  ๗  วัน นับถัดจากวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของ                
ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได

(๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีใหบรรทุกสิ่งของ
นั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย   ซึ่ งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น  หรือเปนของ              
ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น

(๓)  ในกรณี…



- ๘ -

(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม  (๑) หรือ (๒)  ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย         
การสงเสริมการพาณิชยนาวี

๑๐.๒ ผูเสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัย   ไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการกําหนด ดังระบุในขอ ๖  มหาวิทยาลัย  อาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) 
รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๑๐.๓ มหาวิทยาลัย  สงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญา    
ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถาม)ี

๑๑.การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ  
ในระหวางระยะเวลาการปฏิบัติงานผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมาย                

และระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

๒ กันยายน  ๒๕๕๖













ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เรื่อง  ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณ จำนวน ๑ งาน

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


ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณในส่วนของระบบงาน ๓ ระบบ คือ ระบบงานทะเบียน ระบบงานการเงิน ระบบงานบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ราคากลางของงานจ้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงิน  ๒๐๐,๐๐๐  บาท        (สองแสนบาทถ้วน) ตามรายละเอียดและเอกสารสอบราคา


ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้


๑.
เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกาศสอบราคาจ้างดังกล่าว


๒.
ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว


๓.
ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น


๔.
ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบูรณ์ ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา        อย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้



กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่  ๒  กันยายน  ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๑๒  กันยายน  ๒๕๕๖     เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ทุกวันในเวลาราชการ ที่งานพัสดุ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ยื่นซองโดยตรง  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาปิดผนึกซองให้เรียบร้อยก่อนยื่นต่อทางราชการ จ่าหน้าซองถึง "ประธานกรรมการเปิดซองสอบราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์"


ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่งานพัสดุ  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  มหาวิทยาลัย  ราชภัฏเพชรบูรณ์  ได้ตั้งแต่วันที่  ๒  กันยายน  ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๑๒  กันยายน  ๒๕๕๖  ดูรายละเอียด         ได้ที่เว็บไซต์ www.pcru.ac.th, www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์โดยตรงหมายเลข           ๐-๕๖๗๑-๗๑๑๕  โทรสาร ๐-๕๖๗๑-๗๑๑๐  ทุกวันในเวลาราชการ


กำหนดดูสถานที่จ้างปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณในส่วนของระบบงาน ๓ ระบบ คือ ระบบงานทะเบียน ระบบงานการเงิน ระบบงานบัญชี  ในวันที่  ๑๒  กันยายน  ๒๕๕๖  เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง  ๑๑.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมขันตี (ชั้น ๓)  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

/กำหนดเปิดซอง...

- ๒ -



กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  ๑๓  กันยายน  ๒๕๕๖  เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป               ณ ห้องประชุมขันตี (ชั้น ๓)  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์


ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๖


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วินัย  เชื่อมวราศาสตร์)

                                                                 รองอธิการบดี รักษาการแทน


      อธิการบดี

เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ ๙/๒๕๕๖

การจ้างปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณ จำนวน ๑ งาน 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ลงวันที่  ๒  กันยายน  ๒๕๕๖

..........................……………………………..



มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “มหาวิทยาลัย”   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณในส่วนของระบบงาน ๓ ระบบ คือ ระบบงานทะเบียน ระบบงานการเงิน ระบบงานบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด  ดังต่อไปนี้


๑.
เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา



๑.๑
แบบรูปรายการละเอียด  
จำนวน  ๘   หน้า



๑.๒
แบบใบเสนอราคา  
จำนวน
๑
หน้า



๑.๓
แบบสัญญาจ้าง
จำนวน
๘
หน้า 



๑.๔
แบบหนังสือค้ำประกันหลักประกันสัญญา
จำนวน
๑
หน้า



๑.๕
บทนิยาม   





(๑)
ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  
จำนวน
๑
หน้า




(๒)
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
จำนวน
๑
หน้า



๑.๖
แบบบัญชีเอกสาร   




(๑)
บัญชีเอกสารส่วนที่  ๑
จำนวน
๑
หน้า




(๒)
บัญชีเอกสารส่วนที่  ๒
จำนวน
๑
หน้า



๑.๗
แบ่งงวดงาน
จำนวน  ๑ 
หน้า


๒.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา



๒.๑
ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกาศสอบราคาจ้าง



๒.๒
ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของราชการ         และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน                 ตามระเบียบของทางราชการ

/๒.๓  ผู้เสนอราคา...

- ๒ -



๒.๓
ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น   ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น




๒.๔
ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ  ๑.๕


๓.
หลักฐานการเสนอราคา


ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้          นอกซองใบเสนอราคาเป็น  ๒  ส่วน คือ



๓.๑
ส่วนที่  ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้




(๑)
ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล


(ก)
ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด  ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการ จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง


(ข)
บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการ        จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง




(๒)
ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น  สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  (ถ้ามี)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง




(๓)
ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)





(๔)
สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)





(๕)
บัญชีเอกสารส่วนที่  ๑  ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ    ในข้อ ๑.๖(๑)




๓.๒
ส่วนที่  ๒  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 




(๑)
หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคา   มอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

/(๒)  บัญชีรายการก่อสร้าง…


- ๓ -




(๒)
บัญชีรายการก่อสร้าง ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษี ประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกำไรไว้ด้วย




(๓)
บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒  ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖(๑)



๔.
การเสนอราคา



๔.๑
ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้            โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคา          ให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร  โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข  หากมีการขูดลบ  ตก  เติม  แก้ไข เปลี่ยนแปลง  จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วย   ทุกแห่ง



๔.๒
ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกำไรไว้ด้วยให้ครบถ้วน  โดยบรรจุปิดผนึกไว้ในซองพร้อมกับใบเสนอราคาตาม ข้อ  ๔.๑



ในการเสนอราคาให้เสนอเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น  และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 



ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา โดยภายในกำหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้




๔.๓
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๖๐ วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง  



๔.๔
ก่อนยื่นซองสอบราคา  ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  แบบรูปและรายละเอียดฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสาร สอบราคา  

/๔.๕  ผู้เสนอราคา...

- ๔ -



๔.๕
ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง “ประธานกรรมการเปิดซองสอบราคา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์” โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า "ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ ๙/๒๕๕๖"  ในวันที่  ๒  กันยายน  ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๑๒  กันยายน  ๒๕๕๖  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ทุกวันในเวลาราชการ  ที่งานพัสดุ  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ยื่นซองโดยตรง  เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด



คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา          แต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ ๑.๕(๑)  ณ  วันประกาศ  สอบราคาหรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา




หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซอง ใบเสนอราคาว่ามีผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕(๒)  และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก  และมหาวิทยาลัย  จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็น    ผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าว




ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน  ๓  วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด



คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุมขันตี (ชั้น ๓)  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ในวันที่  ๑๓  กันยายน  ๒๕๕๖  ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป



การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค  ๕  ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซอง          ใบเสนอราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า  การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ให้ปลัดกระทรวงมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

/๕.  หลักเกณฑ์...

- ๕ -


๕.
หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา



๕.๑
ในการสอบราคาครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม



๕.๒
หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐาน              การเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔  แล้วคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ  ทั้งนี้  เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย เท่านั้น



๕.๓
มหาวิทยาลัย  สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้





(๑)
ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือ              ในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของมหาวิทยาลัย




(๒)
ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา            อย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา




(๓)
เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น




(๔)
ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง  โดยผู้เสนอราคามิได้    ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้




๕.๔
ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญา  คณะกรรมการเปิดซอง           สอบราคาหรือมหาวิทยาลัย  มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพ  ฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอื่นใด          ที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ มหาวิทยาลัย มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา  หากหลักฐานดังกล่าว        ไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง



๕.๕
มหาวิทยาลัย  ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใด          หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัย เป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้  รวมทั้งมหาวิทยาลัย จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน  ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต  เช่น  การเสนอราคาอันเป็นเท็จ  หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

/ในกรณี…


- ๖ -




ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงาน ตามสัญญาได้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาพิจารณาผลการสอบราคาหรือมหาวิทยาลัยจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์หากคำชี้แจง   ไม่เป็นที่รับฟังได้  มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 



๕.๖
ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคา          ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๕  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ   ผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ ๑.๕  มหาวิทยาลัย  มีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ  ตามข้อ ๔.๕  และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็น     ผู้ทิ้งงาน


ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา           ที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอำนาจยกเลิกการเปิดซอง ใบเสนอราคาดังกล่าวได้


๖.
การทำสัญญาจ้าง



ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓                 กับมหาวิทยาลัย ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕  ของราคาจ้างที่ประกาศสอบราคาได้ ให้มหาวิทยาลัย ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้




๖.๑
เงินสด



๖.๒
เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัย (แคชเชียร์เช็ค) โดยเป็นเช็คลงวันที่           ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  ๓  วันทำการของทางราชการ




๖.๓
หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๔



๖.๔
หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจ      ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ  ๑.๔

/๖.๕  พันธบัตร…


- ๗ -




๖.๕
พันธบัตรรัฐบาลไทย



หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว


๗.
ค่าจ้างและการจ่ายเงิน



มหาวิทยาลัย จะจ่ายเงินค่าจ้างดังระบุในข้อ  ๑.๗  


๘.
อัตราค่าปรับ



ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๕ ให้คิดในอัตราร้อยละ  ๐.๑  ของค่าจ้างตามสัญญา    ต่อวัน


๙.
การรับประกันความชำรุดบกพร่อง



ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓  แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า  ๒  ปี  นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัย รับมอบงาน  โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน   ๒  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง


๑๐.
ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ



๑๐.๑
เมื่อมหาวิทยาลัย  ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว  ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้      





(๑)
แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ภายใน  ๗  วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของ                ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้



(๒)
จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย   ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น  หรือเป็นของ              ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓)  ในกรณี…

- ๘ -



(๓)
ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม  (๑) หรือ (๒)  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย         การส่งเสริมการพาณิชยนาวี



๑๐.๒
ผู้เสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัย   ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนด ดังระบุในข้อ ๖  มหาวิทยาลัย  อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ



๑๐.๓
มหาวิทยาลัย  สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญา    ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)


๑๑.
การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ  




ในระหว่างระยะเวลาการปฏิบัติงานผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย                และระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด


มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

2 กันยายน  ๒๕๕๖







