ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทาวารสารแม่โจ้ปริทัศน์ ประจาปี พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
----------------------------มหาวิท ยาลั ยแม่โจ้ ตาบลหนองหาร อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์
จะสอบราคาจ้างเหมาทาวารสารแม่โจ้ปริทัศน์ ประจาปี พ.ศ. 2561 จานวน 5 ฉบับ ๆ ละ 7,500 เล่ม
รวมเป็น 37,500 เล่ม
ผูม้ ีสทิ ธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นนิติบุคคล ผูม้ ีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างเหมาดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ งิ้ งานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มคี าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่ เ ป็ น ผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น กั บ ผู้ เ สนอราคารายอื่ น ที่ เ ข้ า เสนอราคาให้ แ ก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็น การขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
5. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานจ้างเหมาทาหนังสือ หรือวารสาร ในวงเงิน
ไม่น้อยกว่า 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) โดยเป็นสัญญาเดียวย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันยื่นซอง
สอบราคา ซึ่งได้ดาเนินการแล้วเสร็จบริบูรณ์ จนถึงวันที่ยื่นซองเสนอราคา และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา
โดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น,รัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชนที่เชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้
6. เป็นผู้มีคุณสมบัติอยู่ในเงื่อนไขตามหนังสือสานักงาน ป.ป.ช. ด่วนที่สุด ป.ป.ช.0028/ว
0009 ลงวันที 23 มีนาคม พ.ศ. 2555 กาหนดให้คู่สัญญาต้องปฏิบัติดังนี้
6.1 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญ ญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญ ชี
รายรับ รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
6.2 นิติบุคคลที่จะเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็ กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็ก ทรอนิก ส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ
6.3 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่
ละครัง้ ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

-2ก าหนดยื่ น ซองสอบราคาในวั น ที่ 11 สิ ง หาคม 2560 ถึ ง วั น ที่ 5 กั น ยายน พ.ศ. 2560
ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ณ งานพัสดุ สานักงานเลขานุการ สานักวิจัยและส่งเสริมวิชาการ
การเกษตร อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ชั้น 3 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ก าหนดเปิ ด ซองสอบราคา ในวัน ที่ 7 กั น ยายน พ.ศ. 2560 ตั้ งแต่ เวลา 13.30 น.
เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 301 อาคารเฉลิมพระเกีย รติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สานักวิจัยและ
ส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่งานพัสดุ สานักงานเลขานุการ สานักวิจัยและ
ส่งเสริมวิชาการการเกษตร อาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จรพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิท ยาลัย แม่โจ้
ต าบลหนองหาร อ าเภอสั น ทราย จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ระหว่ า งวั น ที่ 11 สิ ง หาคม พ.ศ. 2560 ถึ ง วั น ที่
5 กันยายน พ.ศ. 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5387 3402 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559
(รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ข้ามสี)่
ผูอ้ านวยการสานักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ มจ.(วส.) 31/2560
การจ้างเหมาทาวารสารแม่โจ้ปริทัศน์ ประจาปี พ.ศ. 2561
ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2560
________________________________
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตาบลหนองหาร อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งต่อไปนี้
เรียกว่า“มหาวิทยาลัยฯ” มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาทาวารสารแม่โจ้ปริทัศน์ ประจาปี
พ.ศ. 2561 จานวน 5 ฉบับ ๆ ละ 7,500 เล่ม รวมเป็น 37,500 เล่ม ตามรายละเอียดประกอบแบบ
แนบท้ายเอกสารสอบราคาจ้างนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาจ้าง
1.4 แบบหนังสือค้าประกัน (หลักประกันสัญญา)
1.5 บทนิยม
(1) ผู้เสนอราคาที่มผี ลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

3
2
9
1
2

จานวน 2
จานวน 1

หน้า
หน้า
หน้า
หน้า
หน้า

หน้า
หน้า

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ผูเ้ สนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผูม้ ีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
2.2 ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ งิ้ งานของทางราชการ และได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นติ ิบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผูท้ งิ้ งานตามระเบียบของ
ทางราชการ
2.3 ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็นผู้มผี ลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น
ณ วัน
ประกาศสอบราคา
หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ 1.6
2.4 ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ ศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มคี าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
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2.5. ผูเ้ สนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานจ้างเหมาทาหนังสือ หรือวารสาร ในวงเงิน
ไม่น้อยกว่า 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) โดยเป็นสัญญาเดียวย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี นับถึงวัน
ยื่นซองสอบราคา ซึ่งได้ดาเนินการแล้วเสร็จบริบูรณ์ จนถึงวันที่ยื่นซองเสนอราคา และเป็นผลงานที่
เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น,รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนที่เชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้
2.6. เป็นผู้มคี ุณสมบัติอยู่ในเงื่อนไขตามหนังสือสานักงาน ป.ป.ช. ด่วนที่สุด ป.ป.ช.0028/ว
0009 ลงวันที 23 มีนาคม พ.ศ. 2555 กาหนดให้คู่สัญญาต้องปฏิบัติดังนี้
2.6.1 บุคคลหรือนิตบิ ุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผูไ้ ม่
แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
2.6.2 นิติบุคคลที่จะเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
2.6.3 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้
นอกซองใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุน้ ส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุน้ ส่วนผูจ้ ัดการ ผู้มีอานาจควบคุม พร้อมทั้งรับรองสาเนา
ถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม
และบัญชีผถู้ ือหุน้ รายใหญ่ พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่น
สาเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่
ผูเ้ ข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มใิ ช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วม
ค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)

-3(3) สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์, สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
(4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ
1.6(1)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคา
มอบอานาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(2) สาเนาหนังสือรับรองผลงานพร้อมสัญญาจ้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบ
ราคาจ้าง พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(3) บัญชีแสดงรายการเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา
และบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง ตามแบบในข้อ 1.6(2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผูเ้ สนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิน้ และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้
ชัดเจน จานวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร
โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข
หากมีการขูด ลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา
(ถ้ามี) กากับไว้ทุกแห่ง
4.2 ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียวให้ครบถ้วน
โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอ
ราคาให้ถูกต้อง ทั้งนีร้ าคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ
ถ้าตัวเลขและ
ตัวหนังสือไม่ตรงกัน
ให้ถือตัวหนังสือเป็นสาคัญโดยคิดราคารวมทั้งสิน้ ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันเปิดซอง
ใบเสนอราคา โดยภายในกาหนดยืนราคา ผูเ้ สนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และ
จะถอนการเสนอราคามิได้
4.3 ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน 60 วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัยฯ ให้เริ่มทางาน

-44.4 ก่อนยื่นซองสอบราคาผูเ้ สนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญาแบบรูป และรายละเอียด
ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไข
ในเอกสารสอบราคา
4.5 ผูเ้ สนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา
จ้าง เลขที่ มจ.(วส.) 31/2560 ” ยื่นต่อเจ้าหน้าที่พัสดุ ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง
วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2560 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ณ งานพัสดุ สานักงาน
เลขานุการ สานักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ชั้น 3 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเ้ สนอ
ราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น ตามข้อ 1.5 (1)
ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่
และจะประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกก่อนการเปิดซองสอบราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบ
เสนอราคาว่า ผูเ้ สนอราคากระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ
1.5 (2) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเ้ สนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา
และประกาศ
รายชื่อผูเ้ สนอราคาที่มีสทิ ธิได้รับการคัดเลือก และมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาลงโทษผูเ้ สนอราคา
ดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้วา่ ผูเ้ สนอราคารายนั้นเป็นผูท้ ี่ให้ความ
ร่วมมือเป็น
ประโยชน์ตอ่ การพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผูร้ ิเริ่มให้มกี ารกระทาดังกล่าว
ผูเ้ สนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผูเ้ สนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอ
ราคาที่มีผล-ประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอ
ราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าว
ต่อเลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษาภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิด
ซองสอบราคา การวินจิ ฉัยอุทธรณ์เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษาให้ถือเป็นที่สุด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่
มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

-5สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สานักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ในวันที่ 7
กันยายน พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 5 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มกี ารขยายระยะเวลาการเปิดซองใบ
เสนอราคา เว้นแต่เลขาธิการฯ พิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่
ทางราชการอย่างยิ่ง
และในกรณีที่ปลัดทบวงฯ พิจารณาเห็นด้วยกับคาคัดค้านของผูอ้ ุทธรณ์
และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทาง
ราชการอย่างยิ่ง ให้ปลัดทบวงฯ มีอานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม
5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคา ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะ
กรรมการฯ จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลง
เพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มใิ ช่สาระสาคัญ ทั้งนี้
เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯ เท่านั้น
5.3 มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิไม่พจิ ารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันใน
กรณีดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผูเ้ สนอราคารายนั้น
ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือใน
หลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของมหาวิทยาลัยฯ
(2) ไม่กรอกชื่อนิตบิ ุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผูเ้ สนอราคาอย่างหนึ่ง
อย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น
สาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้
ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทาสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
หรือมหาวิทยาลัยฯ มีสทิ ธิให้ผเู้ สนอราคาชีแ้ จงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่
เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้
มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทาสัญญา หาก
หลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

-65.5 มหาวิทยาลัยฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง
รายการใด
หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยฯ เป็น
เด็ดขาด
ผูเ้ สนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณา
ยกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเ้ สนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน
ไม่ว่าจะเป็นผูเ้ สนอราคาที่ได้รับการ
คัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้วา่ การเสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอ
ราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่าสุด
เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดาเนินงาน
ตามสัญญาได้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือมหาวิทยาลัยฯ จะให้ผเู้ สนอราคานั้นชีแ้ จง
และแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อได้ว่าผูเ้ สนอราคาสามารถดาเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จ
สมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ มหาวิทยาลัยฯ มีสทิ ธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคาราย
นั้น
5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผูเ้ สนอราคาที่มี
สิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.5 เป็นผู้เสนอราคาที่มผี ลประโยชน์
ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.6 มหาวิทยาลัยฯ มีอานาจที่จะตัดรายชื่อผู้
เสนอราคาที่มสี ิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ
ตามข้อ 4.5
และ
มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาลงโทษผูเ้ สนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
ในกรณีน้หี ากปลัดทบวงฯ พิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่
ได้ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดทบวงฯ มีอานาจยกเลิกการเปิด
ซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
6. การทาสัญญาจ้าง
ผูช้ นะการสอบราคาจะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.4 กับมหาวิทยาลัย
ฯภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงิน
เท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้มหาวิทยาลัยฯ ยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา
โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
6.1 เงินสด
6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยฯ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญาหรือก่อน
หน้านั้น ไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ

-76.3 หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ
1.5
6.4 หนังสือค้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และ
ประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้สว่ น
ราชการต่าง ๆ ทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.5
6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบีย้ ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา
(ผูร้ ับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน มหาวิทยาลัยฯ จะจ่ายเงินค่าจ้างตามราคาจ้างทั้งสิ้นตามสัญญา โดย
จ่ายเป็น 5 งวด โดยผูร้ ับจ้างจะต้องมีหนังสือแจ้งส่งงานหรือใบส่งของด้วย จะจ่ายเงินค่าจ้าง
ต่อเมื่อได้รับอนุมัติในหลักการจะมีผลเพื่อ พรบ.งบประมาณเงินรายได้ผ่านที่ประชุมสภาแล้ว
8. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 1.3 จะกาหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญา
ต่อวัน
9. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผูช้ นะการสอบราคาซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ
1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้น
10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
10.1 เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณหมวดเงินรายได้ ปี 2560
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ตอ่ เมื่อมหาวิทยาลัยฯ ได้อนุมัติเงินประจางวดจากมหาวิทยาลัย
แล้วเท่านัน้
10.2 ผูเ้ สนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการกาหนดดังระบุไว้ในข้อ 6 มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ
10.3 มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกาหนดในแบบสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

-811. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผูร้ ับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบ
ได้กาหนดไว้โดยเคร่งครัด
งานพัสดุ สานักงานเลขานุการ
สานักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
11 สิงหาคม พ.ศ. 2560

รายละเอียด การจางเหมาการจัดทําวารสารแมโจปริทัศน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
1. รายละเอียดการจัดทําวารสารแมโจปริทัศน
กรณี 2 เดือน ตอ 1 ฉบับ (เดือนกันยายน – ตุลาคม ) (เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม)
1.1 ขนาดของหนังสือ 21x 29.70 ซม. จํานวนไมนอยกวา 84 หนา
1.2 ปก
- ปกพิมพ 4 สี กระดาษอารตมัน 210 แกรม (พิมพ 2 หนา ปกนอก,ปกใน)
- เคลือบ ลามิเนตดาน ปกนอก
- เขาเลมแบบใสสันกาว
1.3 เนื้อใน
- กระดาษอารตดาน 105 แกรม พิมพ 4 สี จํานวนไมนอยกวา 4 หนา
- กระดาษอารตปอนด 80 แกรม พิมพ 1 สี จํานวนไมนอยกวา 80 หนา
กรณี 3 เดือน ตอ 1 ฉบับ (เดือนมกราคม – มีนาคม) (เดือนเมษายน – มิถุนายน)
(เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม)
1.4 ขนาดของหนังสือ 21x 29.70 ซม. จํานวนไมนอยกวา 92 หนา
1.5 ปก
- ปกพิมพ 4 สี กระดาษอารตมัน 210 แกรม (พิมพ 2 หนา ปกนอก,ปกใน)
- เคลือบ ลามิเนตดาน ปกนอก
- เขาเลมแบบใสสันกาว
1.6 เนื้อใน
- กระดาษอารตดาน 105 แกรม พิมพ 4 สี จํานวนไมนอยกวา 4 หนา
- กระดาษอารตปอนด 80 แกรม พิมพ 1 สี จํานวนไมนอยกวา 88 หนา

-22. รายละเอียดอื่นๆ
2.1 จัดพิมพวารสารแมโจปริทัศน จํานวน 5 ฉบับ
- 2 เดือน ตอ 1 ฉบับ (เดือนกันยายน – ตุลาคม ) (เดือนพฤศจิกายน –
ธันวาคม)
- 3 เดือน ตอ 1 ฉบับ (เดือนมกราคม – มีนาคม) (เดือนเมษายน – มิถุนายน)
(เดือนกรกฎาคม – กันยายน)
2.2 จัดพิมพวารสารแมโจปริทัศน จํานวนฉบับละ 7,500 เลม รวมเปน 37,500 เลม
2.3 ผูที่รับจัดพิมพจะตองทําการจัดพิมพ ออกแบบตนฉบับและจัดพิมพเขาเลมใหเสร็จ
ภายใน 15 วันหลังจากไดรับตนฉบับ
2.4 ผูที่รับจัดพิมพจะตองจัดพิมพวารสารฯ ใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลาในขอ 2.1
2.5 การจัดสง โดยแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้
- สงที่หอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยแมโจ จํานวน 3,200 เลม โดยประมาณ
- สงที่ฝายนวัตกรรมและถายทอดเทคโนโลยี อาคารธรรมศักดิ์มนตรี สํานักวิจัยและ
สงเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ จํานวน 1,000 เลม โดยประมาณ
- สง ปณ.แมโจ จํานวน 3,300 เลม โดยประมาณ และทางผูรับจางจัดพิมพจะตองทํา
การบรรจุซองและติดรายชื่อผูรับ โดยฝายนวัตกรรมและถายทอดเทคโนโลยีจะ
จัดเตรียมให
3. ในการจัดพิมพวารสารฯ ดังกลาว สามารถเพิ่มจํานวนการจัดพิมพไดตามที่ผูวาจางกําหนด
โดยไมเปลี่ยนแปลงราคา
4. ใหผูเสนอราคาออกแบบปกนอกและออกแบบเนื้อในพรอมกราฟฟก แนบมาพรอมกับใบเสนอ
ราคา เพื่อประกอบการพิจารณา หากไมนําสงจะถือวาผิดเงื่อนไขในสาระสําคัญ

-35. ผูรับจางจะตองรับผิดชอบคาใชจายในการจัดทําถายภาพปกวารสาร ทั้งนี้ตองปฏิบัติตาม
ขอเสนอแนะและมติของคณะกรรมการกองบรรณาธิการวารสารแมโจปริทัศน
ลงชื่อ

ผูกําหนดรายละเอียด

(รองศาสตราจารย ดร.ยงยุทธ ขามสี่)
ผูอํานวยการสํานักวิจยั และสงเสริมวิชาการการเกษตร
ประธานคณะกรรมการดําเนินการงานวารสารแมโจปริทัศน

