( สําเนา )
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ ินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เรือง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบํารุ งรักษาต้นไม้ สวนหย่อมและสนามหญ้า ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ นิ ธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต มีความประสงค์จะ ประกวด
ราคาจ้างเหมาบริการดูแลบํารุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อมและสนามหญ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครังนีเป็ นเงินทังสิน ๘๖๑,๖๐๐.๗๕ บาท (แปดแสนหกหมืน
หนึงพันหกร้อยบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)
ผูย้ ืนข้อเสนอจะต้องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยูร่ ะหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็ นบุคคลซึงอยูร่ ะหว่างถูกระงับการยืนข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชวคราว
ั
เนืองจากเป็ นผูท้ ีไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูป้ ระกอบการตามระเบียบทีรัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงการคลังกําหนดตามทีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็ นบุคคลซึงถูกระบุชือไว้ในบัญชีรายชือผูท้ ิงงานและได้แจ้งเวียนชือให้เป็ นผูท้ ิงงานของหน่วย
งานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึงรวมถึงนิตบิ คุ คลทีผูท้ ิงงานเป็ นหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ
กรรมการ ผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอาํ นาจในการดําเนินงานในกิจการของนิตบิ คุ คลนันด้วย
๖. มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามทีคณะกรรมการนโยบายการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็ นบุคคลธรรมดาหรือนิตบิ คุ คลผูม้ ีอาชีพรับจ้างงานทีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
๘. ไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์รว่ มกันกับผูย้ ืนข้อเสนอราคารายอืนทีเข้ายืนข้อเสนอให้แก่สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสริ นิ ธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็ น
ผูก้ ระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครังนี
๙. ไม่เป็ นผูไ้ ด้รบั เอกสิทธิหรือความคุม้ กัน ซึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผูย้ ืน
ข้อเสนอได้มีคาํ สังให้สละเอกสิทธิและความคุม้ กันเช่นว่านัน
๑๐. ผูย้ ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๑. ผูย้ ืนข้อเสนอต้องมีผลงานจ้างประเภทเดียวกันกับงานทีประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่นอ้ ยกว่า
๔๓๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สีแสนสามหมืนหนึงพันบาทถ้วน) ต่อสัญญาหนึงฉบับและต้องเป็ นผลงานในระยะเวลาไม่
เกิน ๕ ปี ย้อนหลังหรือกําลังดําเนินการอยู่ และเป็ นผลงานทีเป็ นคูส่ ญ
ั ญาโดยตรงกับราชการหน่วยงานตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถินหน่วยงานอืน ซึงกฎหมายบัญญัตใิ ห้มีฐานะเป็ นราชการบริหาร
ส่วนท้องถิน รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนทีสถาบันเชือถือ

ผูย้ ืนข้อเสนอต้องยืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที ๙
กรกฎาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผูส้ นใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซือ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตงแต่
ั วนั ทีประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผูส้ นใจสามารถดูรายละเอียดได้ทีเว็บไซต์ www.siit.tu.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๙๘๖๙๐๐๙ ต่อ ๑๔๒๒-๒๖ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที ๒๔ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ดร. พฤทธา ณ นคร
(ศาสตราจารย์ดร. พฤทธา ณ นคร)
ผูอ้ าํ นวยการ

หมายเหตุ ผูป้ ระกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที ๑ และเอกสารส่วนที
๒) ในระบบ e-GP ได้ตงแต่
ั วนั ทีขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
สําเนาถูกต้อง
จันทร์เพ็ญ ฮวบนรินทร์
(นางจันทร์เพ็ญ ฮวบนรินทร์)
หัวหน้าฝ่ ายพัสดุและจัดซือ
ประกาศขึนเว็บวันที ๒๔ มิถนุ ายน ๒๕๖๓
โดย นางจันทร์เพ็ญ ฮวบนรินทร์ หัวหน้าฝ่ ายพัสดุและจัดซือ
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที ๐๐๔/๒๕๖๓

( สําเนา )
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที ๐๐๔/๒๕๖๓
การจ้างเหมาบริการดูแลบํารุ งรักษาต้นไม้ สวนหย่อมและสนามหญ้า
ตามประกาศ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ ินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ลงวันที ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ นิ ธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต ซึงต่อไปนีเรียกว่า "สถาบัน"
มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบํารุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อมและสนามหญ้า ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ นิ ธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์
รังสิตและบางกะดี โดยมีขอ้ แนะนําและข้อกําหนดดังต่อไปนี
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดและขอบเขตของงาน
๑.๒ แบบใบเสนอราคาทีกําหนดไว้ในระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญาจ้างทําของ
๑.๔ แบบหนังสือคําประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผูท้ ีมีผลประโยชน์รว่ มกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสารทีกําหนดไว้ในระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที ๒
๑.๗ แบบรูปและรายการละเอียด
๑.๘ ใบแสดงปริมาณงานและราคา
๑.๙ ใบแสดงปริมาณงานและราคา (ฺBlank BOQ)
๒. คุณสมบัตขิ องผู้ยนข้
ื อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
๒.๓ ไม่อยูร่ ะหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็ นบุคคลซึงอยูร่ ะหว่างถูกระงับการยืนข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชัวคราว เนืองจากเป็ นผูท้ ีไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูป้ ระกอบการตามระเบียบทีรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลังกําหนดตามทีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไม่เป็ นบุคคลซึงถูกระบุชือไว้ในบัญชีรายชือผูท้ ิงงานและได้แจ้งเวียนชือให้เป็ นผูท้ ิงงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึงรวมถึงนิตบิ คุ คลทีผูท้ ิงงานเป็ นหุน้ ส่วน

ผูจ้ ดั การ กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอาํ นาจในการดําเนินงานในกิจการของนิตบิ คุ คลนันด้วย
๒.๖ มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามทีคณะกรรมการนโยบายการจัดซือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป็ นบุคคลธรรมดาหรือนิตบิ คุ คลผูม้ ีอาชีพรับจ้างงานทีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดัง
กล่าว
๒.๘ ไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์รว่ มกันกับผูย้ ืนข้อเสนอรายอืนทีเข้ายืนข้อเสนอให้แก่สถาบัน ณ
วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็ นผูก้ ระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครังนี
๒.๙ ไม่เป็ นผูไ้ ด้รบั เอกสิทธิหรือความคุม้ กัน ซึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทยเว้นแต่รฐั บาล
ของผูย้ ืนข้อเสนอได้มีคาํ สังให้สละเอกสิทธิและความคุม้ กันเช่นว่านัน
๒.๑๐ ผูย้ ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๒.๑๑ ผูย้ ืนข้อเสนอต้องมีผลงานจ้างประเภทเดียวกันกับงานทีประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่
น้อยกว่า ๔๓๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สีแสนสามหมืนหนึงพันบาทถ้วน) ต่อสัญญาหนึงฉบับและต้องเป็ นผลงานในระยะ
เวลาไม่เกิน ๕ ปี ย้อนหลังหรือกําลังดําเนินการอยู่ และเป็ นผลงานทีเป็ นคูส่ ญ
ั ญาโดยตรงกับราชการหน่วยงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถินหน่วยงานอืน ซึงกฎหมายบัญญัตใิ ห้มีฐานะเป็ นราชการ
บริหารส่วนท้องถิน รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนทีสถาบันเชือถือ
๓. หลักฐานการยืนข้อเสนอ
ผูย้ ืนข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยืนมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซือจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็ น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี
(๑) ในกรณีผยู้ ืนข้อเสนอเป็ นนิตบิ คุ คล
(ก) ห้างหุน้ ส่วนสามัญหรือห้างหุน้ ส่วนจํากัด ให้ยืนสําเนาหนังสือรับรอง การจด
ทะเบียนนิตบิ คุ คล บัญชีรายชือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทังรับรองสําเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยืนสําเนาหนังสือรับรอง
การจด
ทะเบียนนิตบิ คุ คล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชือกรรมการผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชี ผู้
ถือหุน้ รายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทังรับรองสําเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผยู้ ืนข้อเสนอเป็ นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลทีมิใช่นิตบิ คุ คล ให้ยืนสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ นั สําเนาข้อตกลงทีแสดงถึงการเข้าเป็ นหุน้ ส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วนทีมิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทังรับรอง
สําเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผยู้ ืนข้อเสนอเป็ นผูย้ ืนข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็ นผูร้ ว่ มค้า ให้ยืนสําเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามทีระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผูร้ ว่ มค้า แล้วแต่กรณี
(๔) เอกสารเพิมเติมอืนๆ
(๔.๑) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมประทับตราและลงนาม (ถ้ามี)
(๔.๒) สําเนาใบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิม พร้อมประทับตราและลงนาม (ถ้ามี)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที ๑ ทังหมดทีได้ยืนพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซือ จัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ตอ้ งแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทังนี เมือผูย้ ืนข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที ๑ ครบ
ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที ๑ ตามแบบใน ข้อ
๑.๖ (๑) ให้โดยผูย้ ืนข้อเสนอไม่ตอ้ งแนบบัญชีเอกสารส่วนที ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๓.๒ ส่วนที ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี
(๑) ในกรณีทีผูย้ ืนข้อเสนอมอบอํานาจให้บคุ คลอืนกระทําการแทนให้แนบหนังสือ มอบ
อํานาจซึงติดอากรแสตมป์ ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูม้ อบอํานาจและผูร้ บั มอบอํานาจ ทังนี
หากผูร้ บั มอบอํานาจเป็ นบุคคลธรรมดาต้องเป็ นผูท้ ีบรรลุนิตภิ าวะตามกฎหมายแล้วเท่านัน
(๒) เอกสารเพิมเติมอืนๆ
(๒.๑) ขอบเขตของงาน (ฉบับของสถาบัน) พร้อมประทับตราและลงนาม
(๒.๒) แบบรูปและรายการละเอียด (ฉบับของสถาบัน) พร้อมประทับตราและลง
นาม
(๒.๓) สําเนาหนังสือรับรองผลงาน และสําเนาสัญญาจ้างของงานจ้างประเภท
เดียวกันกับงานทีประกวดราคาจ้าง พร้อมประทับตราและลงนาม
(๓) บัญชีเอกสารส่วนที ๒ ทังหมดทีได้ยืนพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซือ จัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ตอ้ งแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทังนี เมือผูย้ ืนข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที ๒ ครบ
ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที ๒ ตามแบบใน ข้อ
๑.๖ (๒) ให้โดยผูย้ ืนข้อเสนอไม่ตอ้ งแนบบัญชีเอกสารส่วนที ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูย้ ืนข้อเสนอต้องยืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามทีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี โดยไม่มีเงือนไขใดๆ ทังสิน และจะต้อง
กรอกข้อความให้ถกู ต้องครบถ้วน พร้อมทังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูย้ ืนข้อเสนอโดยไม่
ต้องแนบ ใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็ นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครังเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงือนไขทีระบุไว้ทา้ ยใบเสนอราคาให้ถกู
ต้อง ทังนี ราคารวมทีเสนอจะต้องตรงกันทังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัว
หนังสือ เป็ นสําคัญ โดยคิดราคารวมทังสินซึงรวมค่าภาษี มลู ค่าเพิม ภาษี อากรอืน และค่าใช้จา่ ยอืนๆ ทังปวงไว้
แล้ว
ราคาทีเสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่นอ้ ยกว่า ๑๘๐ วัน ตังแต่วนั เสนอราคาโดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผูย้ ืนข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาทีตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผูย้ ืนข้อเสนอจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๓๖๕ วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันทีได้รบั หนังสือแจ้งจาก สถาบัน ให้เริมทํางาน
๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผูย้ ืนข้อเสนอควรตรวจดูรา่ งสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้
ถีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทงหมดเสี
ั
ยก่อนทีจะตกลงยืนเสนอราคาตามเงือนไข
ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์
๔.๕ ผูย้ ืนข้อเสนอจะต้องยืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคา
ให้ถือตามเวลาของระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็ นเกณฑ์
เมือพ้นกําหนดเวลายืนข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รบั เอกสารการยืนข้อเสนอและ
เสนอราคาใด ๆ โดยเด็ดขาด
๔.๖ ผูย้ ืนข้อเสนอต้องจัดทําเอกสารสําหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูย้ ืนข้อเสนอต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนทีจะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพือเป็ น
การเสนอราคาให้แก่สถาบันผ่านทางระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัตขิ องผูย้ ืนข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็ นผูย้ ืนข้อเสนอทีมีผลประโยชน์รว่ มกันกับผูย้ ืนข้อเสนอรายอืนตาม
ข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผูย้ ืนข้อเสนอรายใดเป็ นผูย้ ืนข้อเสนอทีมีผลประโยชน์รว่ มกันกับผูย้ ืนข้อเสนอ
รายอืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชือผูย้ ืนข้อเสนอทีมีผลประโยชน์รว่ มกันนันออกจากการเป็ นผูย้ ืนข้อเสนอ
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์วา่ ก่อนหรือในขณะที
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผยู้ ืนข้อเสนอรายใดกระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมตามข้อ ๑.๕
(๒) และคณะกรรมการฯ เชือว่ามีการกระทําอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชือผูย้ ืนข้อเสนอรายนันออกจากการเป็ นผูย้ ืนข้อเสนอ และสถาบันจะพิจารณาลงโทษผูย้ ืนข้อเสนอดังกล่าว
เป็ นผูท้ ิงงาน เว้นแต่สถาบันจะพิจารณาเห็นว่าผูย้ ืนข้อเสนอรายนันมิใช่เป็ นผูร้ เิ ริมให้มีการกระทําดังกล่าวและได้
ให้ความร่วมมือเป็ นประโยชน์ตอ่ การพิจารณาของสถาบัน
๔.๘ ผูย้ ืนข้อเสนอจะต้องปฏิบตั ิ ดังนี
(๑) ปฏิบตั ติ ามเงือนไขทีระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาทีเสนอจะต้องเป็ นราคาทีรวมภาษี มลู ค่าเพิม และภาษี อืนๆ (ถ้ามี) รวม ค่า
ใช้จา่ ยทังปวงไว้ดว้ ยแล้ว
(๓) ผูย้ ืนข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพือเข้าสูก่ ระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที
กําหนด
(๔) ผูย้ ืนข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาทีเสนอแล้วไม่ได้
(๕) ผูย้ ืนข้อเสนอต้องศึกษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วย วิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางทีแสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
๕.๑ ในการพิจารณาผลการยืนข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครังนี สถาบันจะ
พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

ราคารวม

๕.๒ การพิจารณาผูช้ นะการยืนข้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผูช้ นะการยืนข้อเสนอ สถาบัน จะพิจารณาจาก

๕.๓ หากผูย้ ืนข้อเสนอรายใดมีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ถกู ต้องตามข้อ ๒ หรือยืนหลักฐานการยืน ข้อ
เสนอไม่ถกู ต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยืนข้อเสนอไม่ถกู ต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รบั พิจารณาข้อเสนอของผูย้ ืนข้อเสนอรายนัน เว้นแต่ ผูย้ ืนข้อเสนอรายใด
เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุทีจะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียด
แตกต่าง ไปจากเงือนไขทีสถาบันกําหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนทีมิใช่สาระ
สําคัญและความแตกต่างนันไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผูย้ ืนข้อเสนอรายอืน หรือเป็ นการผิด
พลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผยู้ ืนข้อเสนอรายนัน
๕.๔ สถาบันสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผูย้ ืนข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี
(๑) ไม่ปรากฏชือผูย้ ืนข้อเสนอรายนันในบัญชีผรู้ บั เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซือจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชือผูซ้ ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบ
การจัดซือจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบัน
(๒) ไม่กรอกชือผูย้ ืนข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซือจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงือนไขทีกําหนดในเอกสารเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทีเป็ นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผยู้ ืนข้อเสนอรายอืน
๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือสถาบัน มีสทิ ธิให้ผยู้ ืนข้อเสนอชีแจงข้อเท็จจริงเพิมเติมได้
สถาบัน มีสทิ ธิทีจะไม่รบั ข้อเสนอ ไม่รบั ราคา หรือไม่ทาํ สัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือ
ไม่ถกู ต้อง
๕.๖ สถาบันทรงไว้ซงสิ
ึ ทธิทีจะไม่รบั ราคาตําสุด หรือราคาหนึงราคาใด หรือราคาทีเสนอ
ทังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทังนี เพือประโยชน์ของทาง
ราชการเป็ นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของสถาบันเป็ นเด็ดขาด ผูย้ ืนข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จา่ ย หรือค่าเสีย
หายใด ๆ มิได้ รวมทังสถาบันจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผูย้ ืนข้อเสนอเป็ นผูท้ ิง
งาน ไม่วา่ จะเป็ นผูย้ ืนข้อเสนอทีได้รบั การคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุทีเชือถือได้วา่ การยืนข้อเสนอกระทํา
การโดยไม่สจุ ริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็ นเท็จ หรือใช้ชือบุคคลธรรมดา หรือนิตบิ คุ คลอืนมายืนข้อเสนอแทน
เป็ นต้น
ในกรณีทีผูย้ ืนข้อเสนอรายทีเสนอราคาตําสุด เสนอราคาตําจนคาดหมายได้วา่ ไม่อาจ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือสถาบัน จะให้ผยู้ ืนข้อเสนอนันชีแจงและแสดงหลักฐานทีทําให้เชือได้วา่ ผูย้ ืนข้อเสนอสามารถดําเนินงานตาม
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคําชีแจงไม่เป็ นทีรับฟั งได้ สถาบัน มีสทิ ธิทีจะไม่รบั ข้อ
เสนอหรือไม่รบั ราคาของผูย้ ืนข้อเสนอรายนัน ทังนี ผูย้ ืนข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสทิ ธิเรียกร้องค่าใช้จา่ ยหรือค่าเสีย
หายใด ๆ จากสถาบัน

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาสถาบัน อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หากปรากฏว่ามีการกระทําทีเข้าลักษณะผูย้ ืนข้อเสนอทีชนะการประกวดราคาหรือทีได้รบั การคัดเลือกมีผล
ประโยชน์รว่ มกัน หรือมีสว่ นได้เสียกับผูย้ ืนข้อเสนอรายอืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม หรือสมยอมกัน
กับผูย้ ืน ข้อเสนอรายอืน หรือเจ้าหน้าทีในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทําการทุจริตอืนใดในการเสนอราคา
๖. การทําสัญญาจ้าง
ผูช้ นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุใน
ข้อ ๑.๓ หรือทําข้อตกลงเป็ นหนังสือกับสถาบัน ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันทีได้รบั แจ้ง และจะต้องวางหลัก
ประกันสัญญาเป็ นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างทีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้สถาบันยึดถือ
ไว้ในขณะ ทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึงอย่างใดดังต่อไปนี
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คหรือดราฟท์ทีธนาคารสังจ่ายให้แก่สถาบัน โดยเป็ นเช็คลงวันทีทีทําสัญญา หรือ
ก่อนหน้านัน ไม่เกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ
๖.๓ หนังสือคําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคําประกัน ดังระบุใน ข้อ
๑.๔ (๑) หรือจะเป็ นหนังสือคําประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการทีกรมบัญชีกลางกําหนด
๖.๔ หนังสือคําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทีได้รบั อนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคําประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชือบริษัทเงินทุนทีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํา
ประกันของธนาคารทีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑)
๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนีจะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบียภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันทีผูช้ นะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผูร้ บั จ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
หลักประกันนีจะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบีย ตามอัตราส่วนของงานจ้างซึงสถาบัน ได้รบั มอบไว้แล้ว
๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
สถาบันจะจ่ายค่าจ้างซึงได้รวมภาษี มลู ค่าเพิม ตลอดจนภาษี อืน ๆ และค่าใช้จา่ ยทังปวงแล้ว
โดยถือราคาเหมารวมเป็ นเกณฑ์ และกําหนดการจ่ายเงินเป็ น จํานวน ๑๒ งวด ดังนี
งวดที ๑ เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้าง เมือผูร้ บั จ้างได้ปฏิบตั งิ าน ตาม
ขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการดูแลบํารุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อมและสนามหญ้าทีสถาบันกําหนด ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓๑ วัน
งวดที ๒ เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้าง เมือผูร้ บั จ้างได้ปฏิบตั งิ าน ตาม
ขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการดูแลบํารุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อมและสนามหญ้าทีสถาบันกําหนด ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓๐ วัน
งวดที ๓ เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้าง เมือผูร้ บั จ้างได้ปฏิบตั งิ าน ตาม
ขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการดูแลบํารุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อมและสนามหญ้าทีสถาบันกําหนด ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓๑ วัน
งวดที ๔ เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้าง เมือผูร้ บั จ้างได้ปฏิบตั งิ าน ตาม
ขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการดูแลบํารุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อมและสนามหญ้าทีสถาบันกําหนด ให้แล้วเสร็จ

ภายใน ๓๐ วัน

งวดที ๕ เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้าง เมือผูร้ บั จ้างได้ปฏิบตั งิ าน ตาม
ขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการดูแลบํารุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อมและสนามหญ้าทีสถาบันกําหนด ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓๑ วัน
งวดที ๖ เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้าง เมือผูร้ บั จ้างได้ปฏิบตั งิ าน ตาม
ขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการดูแลบํารุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อมและสนามหญ้าทีสถาบันกําหนด ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓๑ วัน
งวดที ๗ เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้าง เมือผูร้ บั จ้างได้ปฏิบตั งิ าน ตาม
ขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการดูแลบํารุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อมและสนามหญ้าทีสถาบันกําหนด ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๒๘ วัน
งวดที ๘ เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้าง เมือผูร้ บั จ้างได้ปฏิบตั งิ าน ตาม
ขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการดูแลบํารุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อมและสนามหญ้าทีสถาบันกําหนด ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓๑ วัน
งวดที ๙ เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้าง เมือผูร้ บั จ้างได้ปฏิบตั งิ าน ตาม
ขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการดูแลบํารุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อมและสนามหญ้าทีสถาบันกําหนด ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓๐ วัน
งวดที ๑๐ เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้าง เมือผูร้ บั จ้างได้ปฏิบตั งิ าน ตาม
ขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการดูแลบํารุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อมและสนามหญ้าทีสถาบันกําหนด ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓๑ วัน
งวดที ๑๑ เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้าง เมือผูร้ บั จ้างได้ปฏิบตั งิ าน ตาม
ขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการดูแลบํารุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อมและสนามหญ้าทีสถาบันกําหนด ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓๐ วัน
งวดสุดท้าย เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๗ ของค่าจ้าง เมือผูร้ บั จ้างได้ปฏิบตั งิ านทังหมด
ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา หรือข้อตกลงจ้างเป็ นหนังสือ หรือข้อตกลงจ้างเป็ นหนังสือ และสถาบัน ได้ตรวจ
รับมอบงานจ้าง
๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี หรือข้อตกลงจ้าง
เป็ นหนังสือจะกําหนด ดังนี
๘.๑ กรณีทีผูร้ บั จ้างนํางานทีรับจ้างไปจ้างช่วงให้ผอู้ ืนทําอีกทอดหนึงโดยไม่ได้รบั อนุญาตจาก
สถาบัน จะกําหนดค่าปรับสําหรับการฝ่ าฝื นดังกล่าวเป็ นจํานวนร้อยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนัน
๘.๒ กรณีทีผูร้ บั จ้างปฏิบตั ผิ ิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะกําหนดค่าปรับเป็ นรายวัน
ในอัตราร้อยละ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้าง
๙. การรับประกันความชํารุ ดบกพร่อง
ผูช้ นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซงได้
ึ ทาํ ข้อตกลงเป็ นหนังสือ หรือทําสัญญาจ้าง ตามแบบ
ดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างทีเกิดขึนภายในระยะเวลาไม่นอ้ ย

กว่า ๑ ปี นับถัดจากวันทีสถาบันได้รบั มอบงาน โดยผูร้ บั จ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดงั เดิม
ภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันทีได้รบั แจ้งความชํารุดบกพร่อง
๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการยืนข้อเสนอและอืน ๆ
๑๐.๑ เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครังนี ได้มาจากเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓
การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ตอ่ เมือ สถาบันได้รบั อนุมตั เิ งินค่าจ้างจากเงินงบ
ประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้วเท่านัน
๑๐.๒ เมือสถาบันได้คดั เลือกผูย้ ืนข้อเสนอรายใด ให้เป็ นผูร้ บั จ้าง และได้ตกลงจ้างตาม
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผูร้ บั จ้างจะต้องสังหรือนําสิงของมาเพืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่าง
ประเทศ และของนันต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางทีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูย้ ืนข้อเสนอซึงเป็ นผูร้ บั จ้างจะต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริม การพาณิชยนาวี ดังนี
(๑) แจ้งการสังหรือนําสิงของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗
วัน นับตังแต่วนั ทีผูร้ บั จ้างสังหรือซือของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็ นของทีรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออืนได้
(๒) จัดการให้สงของดั
ิ
งกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือทีมีสทิ ธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิงของนัน โดยเรืออืนทีมิใช่
เรือไทย ซึงจะต้องได้รบั อนุญาตเช่นนันก่อนบรรทุกของลงเรืออืน หรือเป็ นของทีรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออืน
(๓) ในกรณีทีไม่ปฏิบตั ติ าม (๑) หรือ (๒) ผูร้ บั จ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผูย้ ืนข้อเสนอซึงสถาบันได้คดั เลือกแล้ว ไม่ไปทําสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาทีทาง
ราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ ๖ สถาบันจะริบหลักประกันการยืนข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผูอ้ อกหนังสือคํา
ประกันการยืนข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอืน (ถ้ามี) รวมทังจะพิจารณาให้เป็ น
ผูท้ ิงงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๐.๔ สถาบันสงวนสิทธิทีจะแก้ไขเพิมเติมเงือนไข หรือข้อกําหนดในแบบสัญญาให้เป็ นไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑๐.๕ ในกรณีทีเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี มีความขัดหรือแย้งกัน
ผูย้ ืนข้อเสนอจะต้องปฏิบตั ติ ามคําวินิจฉัยของสถาบัน คําวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็ นทีสุด และผูย้ ืนข้อเสนอไม่มีสทิ ธิ
เรียกร้องค่าใช้จา่ ยใดๆ เพิมเติม
๑๐.๖ สถาบัน อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีตอ่ ไปนีได้ โดยทีผูย้ ืนข้อเสนอจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ จากสถาบันไม่ได้
(๑) ไม่ได้รบั การจัดสรรเงินทีจะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รบั จัดสรรแต่ไม่เพียงพอ
ที
จะทําการจัดจ้างครังนีต่อไป
(๒) มีการกระทําทีเข้าลักษณะผูย้ ืนข้อเสนอทีชนะการจัดจ้างหรือทีได้รบั การคัดเลือกมี
ผลประโยชน์รว่ มกัน หรือมีสว่ นได้เสียกับผูย้ ืนข้อเสนอรายอืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม หรือสมยอม
กันกับผูย้ ืนข้อเสนอรายอืน หรือเจ้าหน้าทีในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทําการทุจริตอืนใดในการเสนอราคา

ประโยชน์สาธารณะ

(๓) การทําการจัดจ้างครังนีต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สถาบัน หรือกระทบต่อ

(๔) กรณีอืนในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามทีกําหนดในกฎกระทรวง ซึงออก
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๑. การปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผูย้ ืนข้อเสนอทีได้รบั การคัดเลือกให้เป็ นผูร้ บั จ้างต้องปฏิบตั ติ าม
หลักเกณฑ์ทีกฎหมายและระเบียบได้กาํ หนดไว้โดยเคร่งครัด
๑๒. การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผู้ประกอบการ
สถาบัน สามารถนําผลการปฏิบตั งิ านแล้วเสร็จตามสัญญาของผูย้ ืนข้อเสนอทีได้รบั การคัดเลือก
ให้เป็ นผูร้ บั จ้างเพือนํามาประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูป้ ระกอบการ
ทังนี หากผูย้ ืนข้อเสนอทีได้รบั การคัดเลือกไม่ผา่ นเกณฑ์ทีกําหนดจะถูกระงับการยืนข้อเสนอหรือ
ทําสัญญากับสถาบัน ไว้ชวคราว
ั
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ นิ ธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต
๒๔ มิถนุ ายน ๒๕๖๓

ใบแสดงปริมาณงานและราคา (ราคากลาง)
โครงการงานจ้ างเหมาบริ การดูแลบารุ งรั กษาต้ นไม้ สวนหย่อมและสนามหญ้ า ระยะเวลา 12 เดือน (1 สิ งหาคม 2563 - 31 กรกฎาคม 2564)
สถานที่ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต และ บางกะดี
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

รายการ
ค่าแรงงานคนสวน 26 วัน/เดือน (คนสวน 4 คน)
ค่าน้ ามันเครื่ องตัดหญ้า (70 ลิตร x 12 = 840 ลิตร)
ค่าปุ๋ ยบารุ งดิน
ค่ายารักษาโรค+ค่ายาปราบศัตรู พืช
ค่าไม้ค้ายันต้นไม้
ค่าเคลียร์พ้นื ที่ต่อเดือน
ค่าขนขยะใบไม้ ใบหญ้า และต้นไม้ ออกนอกสถาบัน
ค่าดูแลพื้นที่โซน หอพัก
รวม
ค่าดาเนิ นการ 12 %
รวมก่อนภาษี
ภาษีมูลค่าเพิม่ 7%
รวมทั้งสิ้น
คิดเป็ นต่ อเดือน

จานวน

หน่ วย

12
840
24
24
12
12
12
12

เดือน
ลิตร
กระสอบ
ชุด
เหมา
เดือน
เดือน
เดือน

ค่าวัสดุ
ต่ อหน่ วย
รวม
25.361 21,303.24
1,200.000 28,800.00
1,000.000 24,000.00
1,500.000 18,000.00
2,500.000 30,000.00
2,500.000 30,000.00
4,870.000 58,440.00
210,543.24

ค่ าแรง
ต่ อหน่ วย
รวม
42,368.00 508,416.00
508,416.00

ราคารวม
508,416.00
21,303.24
28,800.00
24,000.00
18,000.00
30,000.00
30,000.00
58,440.00
718,959.24
86,275.11
805,234.35
56,366.40
861,600.75
71,800.06

ลงชื่ อ
ประธานกรรมการ
( นายกิติพล สุ ตยสรณาคม )
ลงชื่ อ
กรรมการ
( นายแสงจันทร์ กว้างขวาง )
ลงชื่ อ
(

นายธี รศักดิ์ งอกศักดา

กรรมการและเลขานุ การ
)

