ร่ างเอกสารประกวดราคาจ้างด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ...........
การจ้างก่อสร้างปรับปรุ งสํานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน 1 หลัง
ของสํานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ลงวันที่
เมษายน 2554
………………………...…………….
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลพระนคร ซึ่งต่อไปนี้ เรี ยกว่า “มหาวิ ทยาลัยฯ”
มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุ งสํานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน 1 หลัง
ด้ว ยวิธีการทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ ณ สํานัก ส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน กรุ งเทพมหานคร
โดยมีขอ้ แนะนําและข้อกําหนด ดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ ายเอกสารประกวดราคา
1.1 แบบรู ปรายการละเอียด
1.2 แบบใบยืน่ ข้อเสนอการประกวดราคาจ้าง
1.3 แบบใบแจ้งปริ มาณงานและราคา
1.4 หนังสื อแสดงเงื่อนไขการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1.5 แบบสัญญาจ้าง
1.6 แบบหนังสื อคํ้าประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
1.7 สูตรการปรับราคา
1.8 บทนิยาม
(1) ผูเ้ สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
1.9 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
1.10 เอกสารแบ่งงวดงานและระยะเวลาก่อสร้าง
1.11 แบบหนังสือมอบอํานาจ
1.12 แบบหนังสือรับรองของวิศวกรผูค้ วบคุมงาน
1.13 แบบบัญชีรายชื่อหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ/กรรมการผูจ้ ดั การ
1.14 แบบบัญชีรายชื่อผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
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2. คุณสมบัตขิ องผู้เสนอราคา
2.1 ผูเ้ สนอราคาต้องเป็ นผูม้ ีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์
2.2 ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ี่ถกู ระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ ิ้งงาน ของทาง
ราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรื อไม่เป็ นผูท้ ี่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรื อบุคคลอื่นเป็ น
ผูท้ ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
2.3 ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น และ/
หรื อต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผูเ้ สนอราคากับผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทําการอันเป็ นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
2.4 ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิทธิ์หรื อความคุม้ กัน ซึ่ งอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผูเ้ สนอราคาได้มีคาํ สัง่ ให้สละสิทธิ์และความคุม้ กันเช่นว่านั้น
2.5 ผูเ้ สนอราคาต้องมีรายชื่อในการซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิ กส์กบั ทางมหาวิทยาลัยฯ และโอนสิทธิให้ผเู้ สนอราคารายอื่นเสนอราคาแทนมิได้
2.6 ผูเ้ สนอราคาต้อ งผ่า นการคัด เลื อ กผูม้ ี คุ ณ สมบัติ เ บื้ อ งต้น ในการจ้า งของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2.7 ผูเ้ สนอราคาต้องเป็ นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่
ประกวดราคาจ้าง ในวงเงินไม่นอ้ ยกว่า 1,385,000 บาท และเป็ นผลงานที่เป็ นคู่สญ
ั ญาโดยตรงกับ
ส่ วนราชการหน่ วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรื อ
หน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยฯ เชื่อถือ ผลงานดังกล่าวต้องเป็ นผลงานในสั ญญาเดียวเท่ านั้นและ
ก่อสร้ างในประเทศไทย เป็ นผลงานที่มอี ายุไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันยืน่ เอกสารประกวดราคาจ้ าง ด้ วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ต้ องแนบสําเนาหนังสือรับรองผลงาน และสําเนาคู่ฉบับ พร้ อมฉบับ
จริง เพือ่ ประกอบการพิจารณา
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็ น 2 ส่วน คือ
3.1 บัญชีเอกสารส่ วนที่ 1 อย่างน้ อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
3.1.1 ในกรณี ผเู้ สนอราคาเป็ นนิ ติบุคคล
(ก) ห้างหุ ้นส่ ว นสามัญหรื อห้างหุ ้น ส่ วนจํากัด ให้ยื่น สําเนาหนังสื อ
รั บรองการจดทะเบียนนิ ติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ ้นส่ วนผูจ้ ดั การ ผูม้ ี
อํานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(ข) บริ ษทั จํากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจํากัด ให้ยนื่ สําเนาหนังสื อรับรอง

-3-

การจดทะเบี ยนนิ ติบุคคล หนังสื อบริ คณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจ้ ัดการ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุ ม
(ถ้ามี) และบัญชีผถู ้ ือหุ น้ รายใหญ่ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
3.1.2 ในกรณี ผเู ้ สนอราคาเป็ นบุคคลธรรมดา หรื อคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
ให้ยนื่ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ ้ นั สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็ นหุ ้นส่ วน (ถ้ามี)
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเ้ ป็ นหุ น้ ส่วน พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
3.1.3 ในกรณี ผเู้ สนอราคาเป็ นผูเ้ สนอราคาร่ วมกันในฐานะเป็ นผูร้ ่ วมค้า ให้ยนื่
สําเนาสัญญาของการเข้าร่ วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูร้ ่ วมค้า พร้อมให้ยื่นเอกสาร
การแสดงเป็ นนิ ติบุคคลของผูเ้ ข้าร่ วมค้า ตามที่ระบุไว้ใน (1)
3.1.4 สําเนาใบทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม , สําเนาใบทะเบียนพาณิ ชย์
3.1.5 บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยนื่ ตามแบบในข้อ 1.9 (1)
3.2 บัญชีเอกสารส่ วนที่ 2 อย่างน้ อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
3.2.1 หนังสื อมอบอํานาจซึ่ งปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมาย ในกรณี ที่ผเู ้ สนอ
ราคามอบอํานาจให้บุคคลอื่นทําการแทน
3.2.2 หลักประกันซอง ตามข้อ 5
3.2.3 สําเนาหนังสื อรับรองผลงานก่อสร้าง และสําเนาคู่สัญญาก่อสร้าง พร้อมทั้ง
รับรองสําเนาถูกต้อง
3.2.3.1 สําหรับหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง จะต้องมีรายละเอียดของ
วัน เดือน ปี ชื่ องานก่ อสร้างและวันที่ งานแล้ว เสร็ จของสัญญาที่ นาํ มาใช้รับรองผลงาน ผูอ้ อก
หนังสือรับรองผลงาน ผูล้ งชื่อจะต้องมีตาํ แหน่งดังนี้ คือ
3.2.3.1.1 ส่ ว นราชการ (ส่ ว นกลาง , ส่ ว นภู มิ ภ าค) ต้อ งมี
ตําแหน่งไม่ต่าํ กว่าระดับอธิบดีหรื อเทียบเท่า
3.2.3.1.2 ส่วนราชการ (ส่ วนท้องถิ่น) ต้องมีตาํ แหน่งดังนี้ คือ
(1) กรุ งเทพมหานคร ผูว้ ่าราชการกรุ งเทพมหานคร
(2) เมืองพัทยา นายกเมืองพัทยา
(3) องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด (อบจ.) - นายกองค์การบริ หารส่วนจังหวัด
(4) เทศบาล นายกเทศมนตรี
(5) องค์การบริ หารส่ วนตําบล (อบต.) - ประธานกรรมการบริ หารองค์การ
บริ หารส่ วนตําบล
(6) สภาตําบล ประธานสภาตําบล

อํานาจทําการแทนนิ ติบุคคลดังกล่าว

3.2.3.1.3 รัฐวิสาหกิจ , องค์การมหาชน : ผูล้ งชื่อต้องเป็ นผูม้ ี
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3.2.3.1.4 เอกชน บริ ษทั ห้างหุ ้นส่ ว นจํากัด หรื อนิ ติบุคคลอื่น
ซึ่งเป็ นผูว้ ่าจ้าง เป็ นผูอ้ อกหนังสือรับรอง ผูล้ งชื่ อจะต้องเป็ นผูม้ ีอาํ นาจตามกฎหมายของบริ ษทั ห้าง
หุน้ ส่วนหรื อนิ ติบุคคล และตราประทับของบริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่วนนั้น ๆ
3.2.3.2 สําเนาสัญญาก่ อสร้ างฉบับตัวจริ ง (คู่สัญญา) ที่ ถูกต้องตรงกับหนังสื อ
รับรองผลงานพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 1 ชุด
3.2.3.3 ผูท้ ี่ นาํ ใบรั บรองผลงานของเอกชนมาใช้เป็ นผลงาน ตามข้อ 2.5 นั้น
จะต้องนําเอกสารการเสี ยภาษีของผลงานดังกล่าวมาแสดงด้วย
3.2.4 สําเนาใบอนุ ญาตของสภาวิศวกร และสภาสถาปนิ ก ไม่ต่าํ กว่าประเภท
ดังต่อไปนี้
ก. วุฒิวิศวกรโยธา
จํานวน…………-……………… คน
ข. สามัญวิศวกรโยธา
จํานวน…………-……………… คน
ค. ภาคีวิศวกรโยธา
จํานวน…………1……………. คน
ง. ภาคีสถาปนิ ก
จํานวน…………1……………. คน
จ. ภาคีวิศวกรไฟฟ้ า
จํานวน…………-…………… คน
ฉ. …………………
จํานวน………………………… คน
โดยนําหลักฐานใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพดังกล่าว (หากจะใช้สาํ เนาหรื อภาพถ่าย
จากเครื่ องถ่ายเอกสาร ต้องรั บรองสําเนาถูกต้องในสําเนานั้น โดยผูร้ ับอนุ ญาต) และใบรั บรองการ
เป็ นวิศวกรและสถาปนิกประจําของนิ ติบุคคลนั้น ๆ
3.2.6 บัญชีรายการก่อสร้าง (บัญชีแสดงปริ มาณงาน)
3.2.7 บัญชีเอกสารส่ วนที่ 2 ทั้งหมด ที่ได้ยนื่ ตามแบบในข้อ 1.9 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผูเ้ สนอราคาต้องยืน่ เสนอราคาตามแบบที่กาํ หนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้ น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผูเ้ สนอราคาให้ชดั เจน
4.2 ผูเ้ สนอราคาจะต้องกรอกปริ มาณวัสดุ ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
4.3 ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอกําหนดยืน ราคาไม่น้อยกว่า 120 วัน นับแต่ว นั
ยืนยันราคาสุ ดท้าย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเ้ สนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้และจะ
ถอนการเสนอราคามิได้
4.4 ผู ้ เ สนอราคาจะต้ อ งเสนอกํ า หนดเวลาดํา เนิ นการก่ อสร้ า งแล้ว เสร็ จ
ไม่เกิน......120.......วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง
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4.5 ก่อนยืน่ เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผูเ้ สนอราคาควร
ตรวจดูร่างสัญญา แบบรู ป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถว้ นและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมด
เสียก่อนที่จะตกลงยืน่ ข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
4.6 ผูเ้ สนอราคาจะต้องยืน่ เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่................. เมษายน 2554............ระหว่างเวลา......10.00.......น. ถึง.......11.00.......น.
ณ ห้องประชุมสํานักงานอธิการบดี ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เมื่อพ้นกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์
แล้ว จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคา จะดําเนิ นการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเ้ สนอราคา
แต่ ละรายว่า เป็ นผูเ้ สนอราคารายอื่ น หรื อเป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่ ว มกันระหว่างผูเ้ สนอราคากับผู้
ให้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 1.8 (1) ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์หรื อไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ 3.2 และแจ้งผูเ้ สนอราคาแต่ละรายทราบ
ผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตอบรับ หรื อวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่าผูเ้ สนอ
ราคารับทราบแล้ว
หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ก่อนหรื อในขณะที่มกี ารเสนอราคา
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ว่า มีผเู ้ สนอราคากระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็ นธรรม ตามข้อ 1.8 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเ้ สนอราคารายนั้น ออกจากการเป็ นผูเ้ สนอ
ราคา และมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาลงโทษผูเ้ สนอราคาดังกล่าวเป็ นผูท้ ้ิงงาน
ผูเ้ สนอราคาที่ ไ ม่ ผ่า นการคัด เลื อกเบื้ องต้น เพราะเหตุ เ ป็ นผูเ้ สนอราคาที่ มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น หรื อเป็ นผูม้ ีประโยชน์ร่วมกันระหว่างผูเ้ สนอราคากับ
ผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์
หรื อเป็ นผูเ้ สนอราคาที่ ก ระทําการอันเป็ นการขัด ขวางการแข่ งขัน ราคาอย่างเป็ นธรรม หรื อเป็ น
ผูเ้ สนอราคาที่ ไม่ ผ่านคุ ณสมบัติ ทางด้านเทคนิ ค อาจอุทธรณ์ ค าํ สั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่ วยงานที่
จัดหาพัสดุภายใน 3 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์
ของหัวหน้าหน่วยงานที่จดั หาให้ถือเป็ นที่สุด
หากปรากฏต่ อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาจ้า ง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ประสบข้อขัดข้อง จนไม่อาจดําเนิ นการต่ อไปให้แล้วเสร็ จภายในเวลา
ที่กาํ หนดไว้ คณะกรรมการประกวดราคาจะสัง่ พักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผแู ้ ทนผูม้ ีสิทธิ
เสนอราคาพบปะหรื อ ติ ด ต่ อ สื่ อสารกับ บุ ค คลอื่ น และเมื่ อ แก้ไขข้อ ขัด ข้องแล้ว จะให้ด ํา เนิ น
กระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนที่คา้ งอยูภ่ ายในเวลาของการเสนอราคาที่ยงั เหลือก่อนจะ
สั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ ต ้องสิ้ นสุ ดกระบวนการเสนอราคาภายในวัน เดี ยวกัน เว้นแต่
คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็ จโดยง่าย หรื อข้อขัดข้องไม่
อาจแก้ไขได้ ประธานกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน
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เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่ มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผมู้ ีสิทธิเสนอราคาทุกราย
ที่อยูใ่ นสถานที่น้ นั ทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหว่าง
การประกวดราคาฯ เพื่อให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
4.7 ผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจะต้องปฏิบตั ิดงั นี้
(1) ผูเ้ สนอราคาจะต้องลงนามในหนังสื อแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์
(2) ราคาสูงสุ ดของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ครั้ งนี้
จะต้องเริ่ มต้นที่ 5,535,827 บาท (ห้าล้านห้าแสนสามหมื่นห้าพันแปดร้อยยีส่ ิบเจ็ดบาทถ้วน)
(3) ราคาที่เสนอจะต้องเป็ นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ดว้ ยแล้ว
(4) ราคาที่ เสนอในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีก ารทางอิเล็ก ทรอนิ กส์ครั้ งนี้
จะต้องตํ่ากว่าราคาสูงสุ ดในการประกวดราคาฯ
(5) ห้ามผูเ้ สนอราคาถอนการเสนอราคาและเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็ จสิ้ น
แล้ว จะต้องยืนยันราคาต่อผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิ กส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่
เสนอหลังสุด
(6) ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่นอ้ ยกว่า 120 วัน นับแต่วนั
ยืนยันราคาสุดท้าย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเ้ สนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้และจะ
ถอนการเสนอราคามิได้
(7) ผูเ้ สนอราคาที่เข้าร่ วมประกวดราคาฯ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัด
ประกวดราคาฯ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ จะแจ้ง
ให้ทราบในวันเสนอราคา
4.8 การยึดหลักประกันซองของผูเ้ สนอราคาให้ดาํ เนินการในกรณี ดงั ต่อไปนี้
4.8.1 ผูม้ ีสิทธิเสนอราคาไม่ส่งผูแ้ ทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ กระบวนการเสนอราคา
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาํ หนด
4.8.2 ผูม้ ีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแล้วไม่ LOG IN เข้าสู่ระบบ
4.8.3 ผูม้ ีสิทธิเสนอราคา LOG IN แล้ว แต่ไม่มีการเสนอราคา หรื อเสนอราคาผิด
เงื่อนไขที่กาํ หนด โดยการเสนอราคาสูงกว่า หรื อเท่ากับราคาเริ่ มต้นการประมูล
4.8.4 ผูม้ ีสิทธิเสนอราคาไม่ลงลายมือชื่อในแบบ บก.008 แบบยืนยันราคาสุ ดท้ายใน
การเสนอราคา
5. หลักประกันซอง
ผูเ้ สนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยืน่ ซองเอกสารทางด้านเทคนิค
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จํานวน 277,000 บาท (สองแสนเจ็ ดหมื่น เจ็ ดพันบาทถ้ว น) โดยใช้หลัก ประกันซองจะต้องมี
ระยะเวลาการคํ้าประกัน ตั้งแต่วนั ยืน่ ซองข้อเสนอทางด้านเทคนิ คครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้ นสุ ดการ
ยืนราคา โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่ งอย่างใดดังต่อไปนี้

5.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารสัง่ จ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยฯ โดยเป็ นเช็คลงวันที่ที่ยนื่ ซองประกวด
ราคาหรื อก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทําการของทางราชการ
5.3 หนังสื อคํ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุใน
ข้อ 1.6 (1)
5.4 หนังสื อคํ้าประกัน ของบริ ษ ัทเงิ นทุ น หรื อบริ ษ ัทเงิน ทุ นหลักทรัพย์ ที่ ได้รั บ
อนุ ญาตให้ประกอบกิ จ การเงิ นทุ นเพื่อการพาณิ ชย์และประกอบธุ รกิจคํ้าประกันตามประกาศของ
ธนาคารแห่ งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่ าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุ โลมให้ใช้
ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข้อ 1.6 (1)
5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามข้อนี้ มหาวิทยาลัยฯ จะคืนให้ผเู้ สนอราคาหรื อผูค้ ้ าํ ประกัน
ภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรี ยบร้อยแล้ว เว้นแต่ผเู้ สนอราคารายที่คดั เลือก
ไว้ซ่ึงเสนอราคาตํ่าสุ ดจะคืนให้ต่อเมื่อได้ทาํ สัญญาหรื อข้อตกลง หรื อเมื่อผูเ้ สนอราคาได้พน้ จากข้อ
ผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันซองไม่ว่ากรณี ใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑ์และสิ ทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์น้ ี มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณา
ตัดสินด้วยราคารวม
6.2 หากผูเ้ สนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถกู ต้องตามข้อ 2 หรื อยืน่ หลักฐานการ
เสนอราคาไม่ถูก ต้องหรื อไม่ค รบถ้ว นตามข้อ 3 หรื อยื่น ซองประกวดราคาจ้างด้ว ยวิธีก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ถกู ต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการฯ จะไม่รับพิจารณาราคาของผูเ้ สนอราคา
รายนั้น เว้นแต่เป็ นข้อผิดพลาดหรื อผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรื อที่ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสาร
ประกวดราคาจ้างด้ว ยวิธีการทางอิเล็ก ทรอนิ กส์ในส่ วนที่มิใช่ สาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณี ที่
พิจารณาเห็นว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯ เท่านั้น
6.3 มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผูเ้ สนอราคา โดยไม่มีการ
ผ่อนผัน ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
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(1) ไม่ปรากฏชื่ อผูเ้ สนอราคารายนั้น ในบัญชีผรู้ ับเอกสารประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ หรื อในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัยฯ
(2) เสนอรายละเอียดแตกต่ างหรื อไม่ต รงตามเงื่ อนไข ที่ กาํ หนดในเอกสาร
ประกวดราคาที่เป็ นสาระสําคัญ หรื อมีผลทําให้เกิดความได้เปรี ยบเสียเปรี ยบแก่ ผูเ้ สนอราคารายอื่น
6.4 ในการตัด สิ นการประกวดราคาด้ว ยวิธีการทางอิเล็ก ทรอนิ กส์หรื อในการทํา
สัญญา คณะกรรมการประกวดราคา หรื อมหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิให้ผเู้ สนอราคาชี้ แจงข้อเท็จจริ ง
สภาพ ฐานะ หรื อข้อเท็จจริ งอื่นใดที่ เกี่ ยวข้องกับผูเ้ สนอราคาได้ มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิที่จะไม่รับ
ราคาหรื อไม่ทาํ สัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรื อไม่ถกู ต้อง
6.5 มหาวิทยาลัยฯ ทรงไว้ซ่ึ งสิ ทธิ ที่จ ะไม่รั บราคาตํ่าสุ ด หรื อราคาหนึ่ งราคาใด
ที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวน หรื อขนาด หรื อเฉพาะรายการหนึ่ งรายการ
ใด หรื ออาจจะยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็
ได้สุด แต่ จะพิจ ารณา ทั้งนี้ เพื่ อประโยชน์ของทางราชการเป็ นสําคัญ และให้ถือว่าการตัด สิ น ของ
มหาวิทยาลัยฯ เป็ นเด็ ดขาด ผูเ้ สนอราคาจะเรี ยกร้องค่าเสี ยหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งมหาวิทยาลัย ฯ
จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์และลงโทษผูเ้ สนอราคาเป็ น
ผูท้ ิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็ นผูเ้ สนอราคาที่ ได้รับการคัดเลือกหรื อไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอ
ราคากระทําการโดยไม่สุจริ ต เช่น การเสนอราคาอันเป็ นเท็จหรื อใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรื อนิ ติบุคคล
อื่นมาเสนอราคาแทน เป็ นต้น
ในกรณี ที่ผเู ้ สนอราคาตํ่าสุ ด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดําเนิ นงาน
ตามสัญญาได้ คณะกรรมการประกวดราคาหรื อมหาวิทยาลัยฯ จะให้ผเู ้ สนอราคานั้นชี้ แจงและ
แสดงหลักฐานที่ทาํ ให้เชื่อได้ว่าผูเ้ สนอราคาสามารถดําเนินงานตามประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ให้แล้วเสร็ จสมบูรณ์ หากคําชี้แจงไม่เป็ นที่รับฟังได้ มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิที่จะไม่รับ
ราคาของผูเ้ สนอราคารายนั้น
6.6 ในกรณี ที่ปรากฏข้อเท็จจริ งภายหลังจากการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิ กส์ว่า ผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็ นผูเ้ สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ
ผูเ้ สนอราคารายอื่น หรื อเป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผูเ้ สนอราคากับผูใ้ ห้บริ การตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรื อเป็ นผูเ้ สนอราคาที่
กระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ตามข้อ 1.8 มหาวิทยาลัยฯ มีอาํ นาจที่
จะตัดรายชื่อผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าว และมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาลงโทษ
ผูเ้ สนอราคารายนั้นเป็ นผูท้ ้ิงงาน
7. การทําสั ญญาจ้ าง
ผูช้ นะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผูร้ ับจ้าง) จะต้องทําสัญญา
จ้างตามแบบสัญญา ดังระบุ ในข้อ 1.5 กับมหาวิทยาลัยฯ ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ ได้รับแจ้ง
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และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็ นจํานวนเงินเท่ากับร้ อยละห้ า ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคา
จ้า งด้ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไ ด้ ให้ม หาวิท ยาลัย ฯ ยึด ถื อ ไว้ใ นขณะทํา สัญ ญา โดยใช้
หลักประกันอย่างหนึ่ งอย่างใด ดังต่อไปนี้
7.1 เงินสด
7.2 เช็คที่ธนาคารสัง่ จ่ายให้มหาวิทยาลัยฯ โดยเป็ นเช็คลงวันที่ที่ทาํ สัญญาหรื อก่อน
หน้านั้นไม่เกิน 3 วันทําการของทางราชการ
7.3 หนังสื อคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดัง
ระบุในข้อ 1.6 (2)
7.4 หนังสื อคํ้า ประกัน ของบริ ษ ัทเงิ น ทุ น หรื อ บริ ษ ัทเงิ น ทุ น หลัก ทรั พย์ ที่ ได้รั บ
อนุ ญาตให้ประกอบกิ จ การเงิ นทุ นเพื่อการพาณิ ชย์และประกอบธุ รกิจคํ้าประกันตามประกาศของ
ธนาคารแห่ งประเทศไทย ซึ่ งได้แจ้งชื่ อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุ โลมให้ใช้
ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข้อ 1.6 (2)
7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ค่สู ญ
ั ญา
พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
8. ค่ าจ้ างและการจ่ ายเงิน
มหาวิทยาลัยฯ จะจ่ายเงินค่าจ้างโดยแบ่งออกเป็ น…….2..…..งวด
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแบ่งงวดงานและระยะเวลาก่อสร้าง ดังแนบ
9. อัตราค่ าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 15 จะกําหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้าง
ตามสัญญาต่อวันแต่ไม่ต่าํ กว่าวันละ 100 บาท
10. การรับประกันความชํารุ ดบกพร่ อง
ผูช้ นะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทาํ ข้อตกลงเป็ น
หนังสือ หรื อทําสัญญาจ้างตามแบบ ดังระบุในข้อ 1.5 แล้วแต่ กรณี จะต้องรั บประกันความชํารุ ด
บกพร่ องของงานจ้างที่ เกิ ดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ……2…..ปี ……-………เดือน นับถัด
จากวันที่มหาวิทยาลัยฯ ได้รับมอบงาน โดยผูร้ ั บจ้างต้องรี บจัด การซ่ อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดี
ดังเดิมภายใน……30………วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุ ดบกพร่ อง
11. ข้ อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอืน่ ๆ
11.1 เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจําปี เงินกู้ จาก
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……-…………………. . และเงินช่วยเหลือจาก…………………-…….………..……….
การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่ อเมื่อมหาวิทยาลัยฯ ได้รับอนุ มตั ิเงิ นค่ า
ก่ อ สร้ า งจากงบประมาณประจํา ปี จาก………สํา นั ก งบประมาณ………..และเงิ น ช่ ว ยเหลื อ
จาก……………………………-…………………….………………………………................
ราคากลางของงานก่ อ สร้ า งในการประกวดราคาจ้ า งด้ ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิ กส์ครั้ งนี้ เป็ นเงิ นทั้งสิ้ น 5,535,827 บาท (ห้าล้านห้าแสนสามหมื่นห้าพันแปดร้อย
ยีส่ ิบเจ็ดบาทถ้วน)
11.2 เมื่อ มหาวิทยาลัยฯ ได้คดั เลือกผูเ้ สนอราคารายใดให้เป็ นผูร้ ับจ้างและได้ตกลง
จ้างตามประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์แล้ว ถ้าผูร้ ั บจ้างจะต้องสั่งหรื อนําสิ่ งของมา
เพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรื อในเส้นทางที่ มีเรื อ
ไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริ การรับขนได้ตามที่รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด
ผูเ้ สนอราคาซึ่งเป็ นผูร้ ับจ้างจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริ มการพาณิ ชยนาวี ดังนี้
(1) แจ้งการสัง่ หรื อนําสิ่ งของดังกล่าวเข้ามาจากต่ างประเทศต่ อสํานักงาน
คณะกรรมการส่ งเสริ มการพาณิ ชยนาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ ผรู ้ ั บจ้างสั่งหรื อซื้ อของจาก
ต่างประเทศ เว้นแต่เป็ นของที่รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื อ
อื่นได้
(2) จัด การให้ ส่ิ ง ของดัง กล่ า วบรรทุ ก โดยเรื อไทย หรื อเรื อที่ มี สิ ท ธิ
เช่ น เดี ย วกับ เรื อไทยจากต่ า งประเทศมายัง ประเทศไทย เว้น แต่ จ ะได้รั บ อนุ ญ าตจากสํา นั ก
คณะกรรมการส่ งเสริ มการพาณิ ชยนาวี ให้บรรทุกสิ่ งของนั้นโดยเรื ออื่นที่มิใช่เรื อไทย ซึ่ งจะต้อง
ได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรื ออื่น หรื อเป็ นของที่ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออื่น
(3) ในกรณี ที่ไม่ปฏิบตั ิตาม (1) หรื อ (2) ผูร้ ับจ้างจะต้องรั บผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่ งเสริ มการพาณิ ชยนาวี
11.3 ผูเ้ สนอราคาซึ่งได้ยนื่ เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์
ต่อมหาวิทยาลัย แล้วจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เข้า
เสนอราคาแล้ว จะต้องเข้าร่ วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ไว้ในเงื่อนไขที่กาํ หนด ในข้อ
4.7 (3) (4) และ (5) มิฉะนั้น มหาวิทยาลัยฯ จะริ บหลักประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรี ยกร้อง
ให้ชดใช้ความเสี ยหายอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็ นผูท้ ิ้ งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็ นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
11.4 ผูเ้ สนอราคาซึ่ งมหาวิทยาลัยฯ ได้คดั เลือกแล้ว ไม่ไปทําสัญญา หรื อข้อตกลง
ภายในเวลาที่ ทางราชการกําหนดดังระบุ ไว้ในข้อ 7 มหาวิทยาลัยฯ จะริ บหลัก ประกันซองหรื อ
เรี ยกร้องจากผูอ้ อกหนังสือคํ้าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรี ยกร้ องให้ชดใช้ความเสี ยหายอื่น
(ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็ นผูท้ ้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ
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11.5 มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรื อข้อกําหนดในแบบ
สัญญาให้เป็ นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
12. การปรับราคาค่ าก่ อสร้ าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาได้ดงั ระบุใน ข้อ 1.7 จะนํา
มาใช้ในกรณี ที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรื อเพิ่มขึ้น
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กาํ หนดไว้ในวันแล้วเสร็ จตามที่
กําหนดไว้ในสัญญา หรื อภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ขยายออกไป โดยใช้สูตรของทาง
ราชการที่ได้ระบุในข้อ 1.7
13. มาตรฐานฝี มือช่ าง
เมื่อมหาวิทยาลัยฯ ได้คดั เลือกผูเ้ สนอราคารายใดให้เป็ นผูร้ ับจ้างและได้ตกลง
จ้างก่อสร้างตามประกาศนี้ แล้ว ผูเ้ สนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบตั ิงานก่อสร้างดังกล่าว ผูเ้ สนอ
ราคาจะต้องมี และใช้ผผู ้ ่านการทดสอบมาตรฐานฝี มือช่างจาก คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานและ
ทดสอบฝี มื อแรงงาน สถาบัน ของทางราชการอื่น หรื อสถาบัน เอกชนที่ ทางราชการรั บรอง หรื อผูม้ ี
วุฒิบตั ร ระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรื อเทียบเท่าจากสถาบันศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการ
ได้ ในอัตราไม่ ต่ าํ กว่าร้ อยละ …10….ของแต่ละสาขาช่ าง แต่จ ะต้องมีช่างจํานวนอย่างน้อย 1 คน
ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้
 13.1……ช่างเชื่อมไฟฟ้ า…………………………………………………
 13.2……ช่างติดตั้งและเดินสายไฟฟ้ าภายในอาคาร.......……..
 13.3……ช่างเครื่ องทําความเย็นและเครื่ องปรับอากาศ……....
 13.4……ช่างไม้ (ก่อสร้าง) …………………………………………….
 13.5……ช่างก่ออิฐ…………………………………………………………..
 13.6……ช่างฉาบปูน…………………………………………………………
 13.7… ช่างสี ………………………………………………………………….
 13.8……ช่างอลูมิเนี ยม………………………………………………………

แต่ละส่วนงาน

ผูร้ ับจ้างจะต้องเสนอรายชื่อผูท้ ี่มีมาตรฐานฝี มือช่างดังกล่าวก่อนที่จะเริ่ มปฏิบตั ิงานใน

14. จัดทําและติดตั้งแผ่ นป้าย
ผูร้ ับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการดําเนินการ จัดทํา และติดตั้งแผ่นป้ ายขนาดไม่ต่าํ
กว่า…1.20 x 2.40 …เมตร อย่างน้อย..…1……จุด แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างไว้
ณ บริ เวณสถานที่ก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดในการประกาศ ดังนี้ คือ
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1. ชื่อหน่ วยงาน เจ้าของโครงการ สถานที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์พร้อม
ดวงตราหน่ วยงานเจ้าของโครงการ
2. ประเภทและชนิดของสิ่ งก่อสร้าง
3. ปริ มาณงานก่อสร้าง
4. ชื่อ ที่อยู่ ผูร้ ับจ้างพร้อมหมายเลขโทรศัพท์
5. ระยะเวลาเริ่ มต้นและระยะเวลาสิ้นสุด
6. วงเงินค่าก่อสร้าง
7. ชื่อเจ้าหน้าที่ ของส่ วนราชการผูค้ วบคุมงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์และต้อง
เสนอแบบป้ ายให้ผวู้ ่าจ้างให้ความเห็นชอบก่อน
15. การปฏิบัตติ ามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาก่อสร้างผูร้ ับจ้างพึงปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและ
ระเบียบได้กาํ หนดไว้โดยเคร่ งครัด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วันที่
เมษายน พ.ศ. 2554

ลงชื่อ...............................................................
(นางสุ มิตรา สมประสงค์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ

