ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง ประกวดราคาจ้ างก่ อสร้ างอาคารเรียนและเอนกประสงค์ คณะเศรษฐศาสตร์
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
-----------------------------------------------------------

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จ ะประกวดราคาจ้า งเหมาก่อสร้า งอาคารเรี ยนและ
เอนกประสงค์ค ณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ด้ว ยวิธีก ารทางอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ (e-Auction)
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ราคากลางของงานก่อสร้างครั้งนี้ เป็ นเงิ น 59,975,000.00 บาท (ห้า สิ บเกา้ ล้า น
เกา้ แสนเจ็ด หมื่นห้า พันบาทถ้ว น)
คุณสมบัติผู้เสนอราคา
ผูเ้ สนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
1. ผูเ้ สนอราคาต้องเป็ นนิติบุคคลผูม้ ีอาชี พรับจ้างงานที่ ประกวดราคาจ้างดังกล่าวด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2. ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุ ชื่อไว้ในบัญชี รายชื่ อผูท้ ิ้ งงานของทางราชการ
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิทธิ์หรื อความคุม้ กนั ซึ่ งอาจปฏิ เสธไม่ยอมขึ้ น
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผูเ้ สนอราคาได้มีคาํ สัง่ ให้สละสิ ทธิ์ความคุม้ กนั เช่ นว่านั้น
4. ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่ว มกนั กบั ผูเ้ สนอราคารายอื่นที่ เข้า เสนอ
ราคาให้แ ก่มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่แ ละไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่ว มกนั ระหว่า งผู ้
เสนอราคาก ับผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิ กส์ ณ วันประกาศประกวดราคา
จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทําการอันเป็ นการขัด ขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมในการประกวดราคาครั้งนี้
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5. ผูเ้ สนอราคาต้องอยูภ่ ายใต้พระราชบัญญัติ ว่า ด้ว ยความผิด เกีย่ วกบั การเสนอราคา
ต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542
6. เป็ นนิติบุคคลผูม้ ีอาชีพรับจ้าง งานที่ ประกวดราคาจ้า งดังกล่า ว และมีผลงานการ
ก่อสร้างอาคารที่มีระบบพื้น Post-Tension พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,000 ตรม. อาคารมี
ความสูงไม่นอ้ ยกว่า 3 ชั้นและวงเงิ นไม่น้อยกว่า 30,000,000.-บาท (สามสิ บล้า น
บาทถ้วน) ต่อหนึ่งสัญญาภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับถัด จากวันส่ งมอบงาน
งวดสุดท้ายและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ต รวจรับงานไว้เรี ยบร้อยแล้ว ถึง
วันยืน่ เอกสารประกวดราคาจ้างด้ว ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ในครั้งนี้ และเป็ น
ผลงานที่ เป็ นคู่ สัญญาโดยตรง กบั ส่ ว นราชการ หน่ ว ยงานตามกฎหมายว่า ด้ว ย
ระเบี ย บบริ ห ารราชการส่ ว นท้องถิ่น หน่ ว ยงานอื่ น ซึ่ งมี กฎหมายบัญ ญัติ ให้ มี
ฐานะเป็ นราชการบริ ห ารส่ ว นท้องถิ่น หรื อรัฐ วิสาหกิจ โดยให้แ จ้งคู่ สัญญาและ
หลักฐานการเสียภาษีมาแสดงต่อคณะกรรมการ
7. ผูเ้ สนอราคาต้องมีบุคลากรหลักที่จะเข้า ทํา งานเต็มเวลาตลอดโครงการ ซึ่ งบุ ค คล
หลักประกอบด้วย
1. วิศวกรโยธา (ระดับสามัญ)
จํานวน 1 คน
2. วิศวกรไฟฟ้ า (ระดับภาคี) ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี จํานวน 1 คน
3. วิศวกรเครื่ องกล (ระดับภาคี) ประสบการณ์อย่างน้อย3 ปี จํานวน 1 คน
4. สถาปนิก
จํานวน 1 คน
5. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
จํานวน 1 คน
ทั้งนี้ บุ ค ลากรหลัก ต้องมีคุ ณ สมบัติ เป็ นบุ ค ลากรประจํา ของผู ้เสนอราคา
มาแล้ว ไม่ น้อยกว่า 1 ปี (เป็ นวิ ศวกรหรื อ สถาปนิ กมี ใบอนุ ญาตเป็ นผูป้ ระกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมหรื อสถาปนิ กเป็ นไปตามกฏหมาย) โดยบุ ค ลากรหลักทั้งหมด
จะต้ อ งมี ห ลัก ฐานเป็ นห นั ง สื อ รั บ รองการหั ก ภา ษี ณ ที่ จ่ า ย และกองทุ น
ประก ันสังคมที่ถูกต้องมาแสดงด้วย
ส่ ว นเจ้า หน้า ที่ ค วามปลอดภัยระดับ วิชาชี พ ต้อ งเป็ นผูท้ ี่ ได้รั บการขึ้ น
ทะเบียนเป็ นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชี พ ที่ มีเอกสารรับรองการจบ
หลักสูตรปริ ญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรื อประกาศนี ยบัต ร
ที่ผ่านการฝึ กอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํา งาน ระดับวิชาชี พ
ของกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
8. ผู ้เ สนอราคาต้ อ งจัด ทํ า แผนงานการดํา เนิ น งานก่อ สร้ า งอาคารเรี ยนและ
เอนกประสงค์ค ณะเศรษฐศาสตร์ แ นบมาพร้อมในวัน ยื่นขอเสนอการประกวด
ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
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9. ผูเ้ สนอราคาต้องเป็ นผูท้ ี่ ผ่า นการคัด เลื อกผูม้ ีคุ ณ สมบัติ เบื้ อ งต้นในการประกวด
ราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรี ยนและเอนกประสงค์คณะเศรษฐศาสตร์ ด้ว ยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์
10. ผูเ้ สนอราคาต้องปฏิ บัติ ต ามประกาศคณะกรรมการป้ องกนั และปราบปรามการ
ทุจริ ตแห่ งชาติ เรื่ อง หลักเกณฑ์แ ละวิธีการจัด ทํา และแสดงบัญชี รายการรับจ่ า ย
ของโครงการที่บุคคลหรื อนิติบุคคลเป็ นคู่สญั ญากบั หน่ ว ยงานของรัฐ พ. ศ. 2555
ข้อ 15 ดังนี้
(1) บุ ค คลหรื อนิ ติ บุค คลที่ จ ะเข้า เป็ นคู่ สัญญาต้องไม่อ ยู่ในฐานะเป็ นผูไ้ ม่แ สดง
บัญชีรายรับรายจ่ า ย หรื อแสดงบัญชี รายรับรายจ่ า ยไม่ถูกต้องครบถ้ว นใน
สาระสําคัญ
(2) บุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ จ ะเข้า เป็ นคู่ สัญ ญาก บั หน่ ว ยงานของรั ฐ ซึ่ งได้
ดํ า เนิ น กา รจั ด ซื้ อจั ด จ้ า งด้ ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ (e-Government
Procurement : e-GP) ตามข้อ 16 ต้องลงทะเบี ยนในระบบอิเล็กทรอนิ กส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ขอ้ มูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
(3) คู่ สัญ ญาต้อ งรั บ จ่ า ยเงิ น ผ่ า นบัญ ชี เงิ น ฝากกระแสรายวัน เว้น แต่ การรั บ
จ่ายเงินแต่ ละครั้งซึ่ งมีมูลค่ า ไม่เกินสามหมื่นบาท คู่ สัญญาอาจรับจ่ า ยเป็ น
เงินสดก็ได้
ก ําหนดดูสถานที่และชี้แจงแบบรู ปรายการละเอียด ในวันที่ 12 มีนาคม 2555 เวลา 14.00 น.
ณ ห้ องประชุ มสัมมนา ชั้น 2 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ก ําหนดยืน่ เอกสารประมูลด้ว ยวิธี ก ารทางอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ และเสนอแผนงานการดํา เนิ นงาน
ก่อสร้างอาคารเรี ยนและเอนกประสงค์คณะเศรษฐศาสตร์ ในวันที่ 15 มีนาคม 2555 ระหว่ า งเวลา 09.30 –
11.00 น. ณ ห้องประชุมคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ก ําหนดประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่ 19 มีนาคม 2555
เวลา 15.00 น.
ก ําหนดวันเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 22 มีนาคม 2555 ระหว่ า งเวลา
10.00 – 10.30 น. ณ สถานบริ การเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ผูส้ นใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้า งก่อสร้า งอาคารเรี ยนและเอนกประสงค์ค ณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิท ยาลัย เชี ย งใหม่ ด้ว ยระบบอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ (e-Auction) ในราคาชุ ด ละ
5,000.- บาท (ห้ า พั นบาทถ้ ว น) ได้ที่ห น่ ว ยพัสดุ งานการเงิ นการคลัง และพัสดุ คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บดั นีเ้ ป็ นต้นไป จนถึงวันที่ 9 มีนาคม 2555 ระหว่ างเวลา 10.00 – 15.00 น.
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.econ.cmu.ac.th หรื อสอบถามทางโทรศัพท์ห มายเลข 053-942211 ใน
วันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2555

