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การจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์  1  หลัง (ครั้งที่ 2) 

ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ลงวันที่           เดือน  เมษายน    พ.ศ.  2554                 9 

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

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “มหาวิทยาลัยฯ”  มีความประสงค์จะ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์  1  หลัง  ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี้          

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา 
1.1 แบบรูปรายการละเอียด 
1.2 แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้าง 
1.3 แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา 
1.4 หนังสือแสดงเงื่อนไขการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1.5 แบบสัญญาจ้าง 
1.6 แบบหนังสือค้ าประกัน 

(1) หลักประกันซอง 
(2) หลักประกันสัญญา 

  1.7   สูตรการปรับราคา  
  1.8          บทนิยาม 

(1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

1.9       แบบบัญชีเอกสาร 
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่  1 
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่  2 

      1.10       เอกสารแบ่งงวดงานและระยะเวลาก่อสร้าง 
1.11       แบบหนังสือมอบอ านาจ 
1.12       แบบหนังสือรับรองของวิศวกรผู้ควบคุมงาน/สถาปัตยกรรม 
1.13       แบบบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ/กรรมการผู้จัดการ 
1.14       แบบบัญชีรายชื่อผู้มีอ านาจควบคุม 
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                  2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

3.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง 
อิเล็กทรอนิกส์ 
   3.2   ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียน
ชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

3.3  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  และ/ 
หรือต้องไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ  วันประกาศ
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม  ตามข้อ 1.8 
                     3.4   ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
          3.5  ผู้เสนอราคาต้องมีรายชื่อในการซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับทาง
มหาวิทยาลัยฯ    
            3.6   ผู้เสนอราคาต้องแสดงหลักฐานคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานก่อสร้างดังต่อไปนี้ 
   3.6.1  ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมโยธา               
ไม่ต่ ากว่าระดับสามัญวิศวกรที่มีความช านาญในการควบคุมการก่อสร้าง  พร้อมหนังสือรับรองของวิศวกรโยธาที่จะ
รับผิดชอบเป็นผู้ควบคุมงานตลอดโครงการก่อสร้างนี้ 
   3.6.2  ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  ไม่ต่ ากว่า
ระดับสามัญวิศวกรที่มีความช านาญในการควบคุมการก่อสร้าง  พร้อมหนังสือรับรองของวิศวกรไฟฟ้าที่จะรับผิดชอบ          
เป็นผู้ควบคุมงานตลอดโครงการก่อสร้างนี้ 
   3.6.3  ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบอาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม  ไม่ต่ ากว่าระดับสามัญ
สถาปนิกที่มีความช านาญในการควบคุมการก่อสร้าง  พร้อมหนังสือรับรองของสถาปนิกที่จะรับผิดชอบ  เป็นผู้ควบคุมงาน
ตลอดโครงการก่อสร้างนี้ 
                  3.7   ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่มีอาชีพในการรับเหมาก่อสร้าง  โดยมีผลงานก่อสร้างอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็กหลังเดียวและไม่เป็นอาคารชั้นเดียว งานระบบประกอบอาคาร  ได้แก่  งานระบบไฟฟ้า   สุขาภิบาล   
และปรับอากาศ  ระบบลิฟตโ์ดยสาร  (ปล่องลิฟต)์  ระบบป้องกันอัคคีภัย    โดยจะต้องแนบบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและ
ราคามาแสดงประกอบการพิจารณาและต้องไม่เป็นอาคารประเภทโรงงาน คลังสินค้าและตึกแถว โดยผลงานที่เสนอนี้
ต้องเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา   โดยตรงกับส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น  หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ   หรือหน่วยงาน
เอกชนที่มหาวิทยาลัยฯ  เชื่อถือ   ซึ่งมีราคางานตามสัญญาเดียวในวงเงินไม่ต่ ากว่า  87,500,000 บาท  (แปดสิบเจ็ด
ล้านห้าแสนบาทถ้วน)   และก่อสร้างในประเทศไทย และเป็นผลงานที่ด าเนินการแล้วเสร็จในช่วงที่ผ่านมาไม่เกิน 5 ปี  
นับถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ต้องแนบส าเนาหนังสือรับรองผลงานและ
ส าเนาสัญญาคู่ฉบับ พร้อมฉบับจริงเพื่อประกอบการพิจารณา   

3.8   ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของมหาวิทยาลัยฯ 
3.9   ผู้เสนอราคาต้องได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานการด าเนินการ ระบบจัดการคุณภาพงานก่อสร้าง 

ส าหรับงานโยธา  งานอาคาร  งานวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ภายใต้ข้อก าหนดตามมาตรฐาน ISO : 2000 
จากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ 
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 3.  หลักฐานการเสนอราคา 
  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน  แยกเป็น  2  ส่วน  คือ 

3.1 ส่วนที่  1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
 3.1.1   ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

      (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด   ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ            
จดทะเบียนนิติบุคคล   บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม  (ถ้ามี)  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

  (ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม  (ถ้าม)ี  และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
   3.1.2  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ         
ผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
   3.1.3  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าให้ยื่นส าเนาสัญญาของ
การเข้าร่วมค้า  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่
สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน(1) 
   3.1.4 ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม,  ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์   

3.1.5   บัญชีเอกสารส่วนที่  1  ทัง้หมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ  1.9(1) 

  3.2   ส่วนที่  2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
       3.2.1   หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจ
ให้บุคคลอื่นท าแทน     
                        3.2.2    หลกัประกันซอง  ตามข้อ 5 
           3.2.3   ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง  (ให้ใช้ในกรณีที่มี
การก าหนดผลงานตามข้อ  2.7  เท่านั้น 
     3.2.3.1    หนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง  ซึ่งระบุวัน เดือน ปี ที่ท าสัญญา และท างานแล้ว
เสร็จผู้ออกหนังสือรับรอง  ผู้ลงชื่อจะต้องมีต าแหน่งดังนี้ คือ 
        3.2.3.1.1  ส่วนราชการ  (ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค)  ต้องมีต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับ
อธิบดีหรือเทียบเท่า 
        3.2.3.1.2  ส่วนราชการ (ส่วนท้องถิ่น)  ต้องมีต าแหน่งดังนี้ คือ 
  (1)     กรุงเทพมหานคร   -     ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
  (2)     เมืองพัทยา    -     นายกเมืองพัทยา 
  (3)     องค์การบริหารส่วนจังหวัด  (อบจ.) -     นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  (4)     เทศบาล     -     นายกเทศมนตรี 
  (5)     องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) -     ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
  (6)     สภาต าบล    -     ประธานสภาต าบล 
        3.2.3.1.3  องค์กรอิสระตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  :  ผู้ลงชื่อต้องเป็นผู้มีอ านาจท า
การแทนองค์กรนั้น ๆ  เช่น 
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                   (1)  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  -   ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
         (2)  คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม -   เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ               
                            การทุจริตแห่งชาติ                                          ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
         (3)  ศาลปกครอง    -   เลขาธิการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
 

ฯ ล ฯ 
       3.2.3.1.4  รัฐวิสาหกิจ,  องค์การมหาชน :  ผู้ลงชื่อต้องเป็นผู้มีอ านาจท าการแทน
นิติบุคคลดังกล่าว 
      3.2.3.1.5   เอกชน บริษัท  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือนิติบุคคลอ่ืน ซึ่งเป็นผู้ว่าจ้าง  
เป็นผู้ออกหนังสือรับรอง  ผู้ลงชื่อจะต้องเป็นผู้มีอ านาจตามกฎหมายของบริษัท  ห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคล  และตรา
ประทับของบริษัท  หรือห้างหุ้นส่วนนั้นๆ 
     3.2.3.2   ส าเนาสัญญาก่อสร้างฉบับตัวจริง (คู่สัญญา)  ที่ถูกต้องตรงกับหนังสือรับรอง
ผลงานพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  1  ชุด   
     3.2.3.3   ผู้ที่น าใบรับรองผลงานของเอกชนมาใช้เป็นผลงานตามข้อ  3.1  นั้นจะต้องน า
เอกสารการเสียภาษีของผลงานดังกล่าวมาแสดงด้วย  
       3.2.4    ส าเนาใบอนุญาตของสภาวิศวกรและสภาสถาปนิก ไม่ต่ ากว่าประเภท  ดังต่อไปนี้ 
     ก.    วุฒิวิศวกรโยธา   จ านวน         -          คน 
     ข.    สามัญวิศวกรโยธา       จ านวน         1         คน 
     ค.    ภาคีวิศวกรโยธา   จ านวน         -          คน 
     ง.    สามัญสถาปนิก   จ านวน         1         คน 
     จ.    สามัญวิศวกรไฟฟ้า     จ านวน         1         คน 
     ฉ.    สามัญวิศวกรสุขาภิบาล     จ านวน         1         คน 
     ช.    สามัญวิศวกรเครื่องกล        จ านวน         1         คน 
     โดยน าหลักฐานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพดังกล่าว  (หากจะใช้ส าเนาหรือภาพถ่ายจาก
เครื่องถ่ายเอกสารผู้รับอนุญาต  ต้องรับรองส าเนาถูกต้องในส าเนานั้น)  และใบรับรองการเป็นวิศวกรและสถาปนิก
ประจ าของนิติบุคคลนั้นๆ  
                 3.2.5   ให้ผู้เสนอราคาเสนอระบบการจัดการความปลอดภัยในการท างานก่อสร้าง ส าหรับ
งานก่อสร้างประเภท 
     -   งานอาคารขนาดใหญ่  ที่มีพ้ืนที่อาคารรวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกัน
เกิน  2,000  ตารางเมตร  หรืออาคารที่มีความสูงตั้งแต่  15.00  เมตร  ขึ้นไป  และมีพ้ืนที่อาคารรวมกันทุกชั้นหรือ
ชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน  1,000  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  2,000  ตารางเมตร 
     -    งานสะพานที่มีความยาวช่วงเกิน  30.00  เมตร  หรืองานสะพานข้ามทางแยกหรือทาง
ยกระดับ  หรือสะพานกลับรถยนต์  หรือทางแยกต่างระดับ   
     -    งานขุด หรือซ่อมแซม  หรือรื้อถอนระบบสาธารณูปโภค  ที่ลึกเกิน  3.00  เมตร 
     -    งานอุโมงค์  หรือ  ทางลอด   เพ่ือป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นตาม
มาตรฐานความปลอดภัยของกระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคมและกฎหมายอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้อง   แนบมาในบัญชี
เอกสารส่วนที่ 2  พร้อมกับการยื่นเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   
       3.2.6  บัญชีรายการก่อสร้าง (บัญชีแสดงปริมาณงาน) 
       3.2.7   บัญชีเอกสารส่วนที่  2  ทั้งหมด  ที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ  1.9  (2) 
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 4.   การเสนอราคา 
  4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้าง  ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์นี้  โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ  ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนลงลายมือชื่อของ            
ผู้เสนอราคาให้ชัดเจน 

4.2  ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ  ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 
  4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า    120    วัน  นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย
โดยภายในก าหนดยืนราคา  ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
  4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จไม่เกิน  
 700   วัน   (เจ็ดร้อยวัน)   นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง   
                   4.5    ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เสนอราคาควรตรวจร่างสัญญา  
แบบรูป  และรายละเอียด ฯลฯ  ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตาม
เงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  4.6 ผู้ เ ส นอราค าจะต้ อ งยื่ น เ อกส ารประกวดร าคาจ้ า งด้ ว ย วิ ธี ก า รท า ง อิ เ ล็ กท รอนิ ก ส์                            
ในวันที่............................................................. ระหว่างเวลา    10.00    น. ถึง  11.00   น.   ณ   ห้องประชุมชั้น 4  
อาคารส านักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  จะไม่รับเอกสาร
เพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด 
  คณะกรรมการประกวดราคา  จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็น              
ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ เสนอราคากับ          
ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ตามข้อ 1.8 (1) ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
หรือไม่  พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ  3.2  และแจ้งผู้เสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน  
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  หรือวิธีอ่ืนใดที่มีหลักฐานว่า  ผู้เสนอราคารับทราบแล้ว  
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา   ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาว่าด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ว่า  มีผู้เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.8 (2) คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา  และมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาลงโทษผู้
เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  
  ผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น  เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ           
ผู้เสนอราคารายอ่ืน   หรือเป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์              
ณ  วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   หรือเป็นผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิคอาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อ
หัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์
ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาให้ถือเป็นที่สุด 
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่ากระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประสบข้อขัดข้อง  จนไม่อาจด าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้ คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพัก
กระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืน  และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้อง
แล้ว จะให้ด าเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป  จากข้ันตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่ง
พักกระบวนการเสนอราคา  แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน  เว้นแต่คณะกรรมการประกวด
ราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้  ประธานคณะกร รมการ
ประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา  และก าหนดวัน เวลาและสถานที่  เพ่ือเริ่มต้นกระบวนการเสนอ
ราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ 
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  คณะกรรมการประกวดราคาสงวนลิขสิทธิ์ในการตัดสินใจด าเนินการใดๆ ระหว่างการประกวดราคาฯ   
เพ่ือให้การประกวดราคาฯ   เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

4.7 ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังนี้ 
                         4.7.1   ผู้เสนอราคาจะต้องลงนามในหนังสือแสดงเงื่อนไขการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   
      4.7.2   ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่                                                                        
177,499,223.08  บาท  (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยยี่สิบสามบาทแปดสตางค์) 
                         4.7.3   ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม  และภาษีอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย           
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
 4.7.4   ราคาที่เสนอในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องต่ ากว่าราคา
สูงสุดในการประกวดราคาฯ 
 4.7.5   หา้มผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา  และเม่ือการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล้วจะต้อง
ยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาท่ีเสนอหลังสุด 
     4.7.6   ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  120  วัน   นับแต่วันยืนยันราคา
สุดท้าย  โดยภายในก าหนดยืนราคา   ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่เสนอไว้   และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
     4.7.7   ผู้เสนอราคาที่เข้าร่วมประกวดราคาฯ  จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดราคาฯ  
และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์    ทัง้นี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา 
                            4.8   การยึดหลักประกันซองของผู้เสนอราคาให้ด าเนินการในกรณีดังต่อไปนี้ 
                                4.8.1   ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวัน  
เวลา  และสถานที่ที่ก าหนด 
                                4.8.2   ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแล้วไม่  LOG IN  เข้าสู่ระบบ 
                                4.8.3   ผู้มีสิทธิเสนอราคา  LOG IN  แล้ว  แต่ไม่มีการเสนอราคา   หรือเสนอราคาผิด
เงื่อนไขท่ีก าหนดโดยการเสนอราคาสูงกว่า  หรือเท่ากับราคาเริ่มต้นการประมูล 
                               4.8.4   ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ลงลายมือชื่อในแบบ  บก.008   แบบยืนยันราคาสุดท้ายในการ
เสนอราคา 

5. หลักประกันซอง 
                   ผู ้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซอง เอกสารทางด้านเทคนิค   จ านวน 
8,750,000   บาท   (แปดล้านเจ็ดแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน)   โดยใช้หลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาค้ าประกัน  
ตั้งแต่วันยื่นซองเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา  โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด  
ดังต่อไปนี้ 

5.1  เงินสด 
5.2  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยฯ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองเอกสารทางด้านเทคนิค

หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  3  วันท าการของทางราชการ 
                         5.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ1.6 (1) 
                         5.4 หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งได้แจ้งชื่อเวียน
ให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.6 (1) 
                          5.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                         หลักประกันซองตามข้อนี้มหาวิทยาลัยฯ  จะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ าประกัน ภายใน 15 วันนับ
ถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว   เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุดจะคืนให้
ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลงหรือเม่ือผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 
           การคืนหลักประกันซองไม่ว่ากรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
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 6.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
             6.1   ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ นี้   มหาวิทยาลัยฯ   จะพิจารณาตัดสิน 
ด้วยราคารวม 
                6.2  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ  2   หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่
ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3   หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตาม  
ข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการด าเนินการประมูลจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อ ผิดพลาด  
หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย  หรือที่ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง 
อิเล็กทรอนิกส์  ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯ  
เท่านั้น 
          6.3   มหาวิทยาลัยฯ  สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี    
ดังต่อไปนี้ 
       6.3.1 ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจา้งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยฯ   
                      6.3.2 เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธี 
การทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ   หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 

6.4  ในการตัดสินการประกวดราคาจา้งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการท าสัญญา คณะ  
กรรมการประกวดราคา   หรือมหาวิทยาลัยฯ  มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพ ฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอ่ืน
ใดที่เก่ียวข้องกับผู้เสนอราคาได้  มหาวิทยาลัยฯ  มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความ
เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
  6.5 มหาวิทยาลัยฯ  ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใด  หรือราคาที่ เสนอ
ทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้                
เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยฯ  เป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอราคาจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งมหาวิทยาลัยฯ  จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุ
ที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จหรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา  หรือ             
นิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน   เป็นต้น 
  ในกรณีที่ผู้ เสนอราคาต่ าสุ ด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได้   
คณะกรรมการการประกวดราคาหรือมหาวิทยาลัยฯ  จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่า            
ผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์                   
หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ มหาวิทยาลัยฯ  มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 
                         6.6  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า 
ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้ มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา กับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
ตามข้อ 1.8 มหาวิทยาลัยฯ  มีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าว  และมหาวิทยาลัยฯ  
จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
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 7.  การท าสัญญาจ้าง 
       ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (ผู้รับจ้าง)  จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบ
สัญญา  ดังระบุในข้อ 1.5   กับมหาวิทยาลัยฯ  ภายใน   7  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกัน
สัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับ  ร้อยละห้า  ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิ เล็กทรอนิกส์ ได้               
ให้มหาวิทยาลัยฯ  ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

7.1 เงินสด 
7.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้มหาวิทยาลัยฯ  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน           

3  วันท าการของทางราชการ 
7.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ     ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ 1.6 (2) 

  7.4 หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน  ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซ่ึงได้แจ้งชื่อ
เวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.6 (2) 

7.5   พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                        หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพัน 
ตามสัญญาจ้างแล้ว 
                         การท าสัญญาให้ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (ผู้รับจ้าง)  น าส าเนา
ใบเสร็จรับเงินค่าบริการของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์มาประกอบการท าสัญญาจ้างด้วย 

8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
มหาวิทยาลัยฯ    จะจ่ายเงินค่าจ้างโดยแบ่งออกเป็น    17    งวด   ดังนี้  โดยมีรายละเอียดตาม  

เอกสารแบ่งงวดงานและระยะเวลาก่อสร้าง  ดังแนบ 

9.  อัตราค่าปรับ 
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 15  จะก าหนดในอัตราร้อยละ   0.10  ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน

แต่ไม่ต่ ากว่าวันละ  100  บาท 

10.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท า 

สัญญาจ้าง  ตามแบบดังระบุในข้อ 1.5  แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้น 
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า      2      ปี    -     เดือน  นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยฯ  ได้รับมอบงาน  โดยผู้รับจ้าง
ต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน    30   วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
 

11. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ  
11.1 เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้ งนี้  ได้มาจาก เงินงบประมาณแผ่นดินประจ าปี   2554   

การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อมหาวิทยาลัยฯ  ได้รับอนุมัติ เงินค่าก่อสร้างจากส านักงบประมาณ                
แล้วเท่านั้น 
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   ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ครั้งนี้   เป็นเงิน
ทั้งสิ้น  177,499,223.08  บาท  (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยยี่สิบสามบาทแปดสตางค์) 
  11.2 เมื่อมหาวิทยาลัยฯ ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตามการประกวด
ราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าว  เข้ามาจาก
ต่างประเทศ  และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนดผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี   ดังนี้ 
   11.2.1  แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  ต่อส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ภายใน  7  วัน  นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่ง  หรือซื้อของจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได ้
   11.2.2  จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย           
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ให้บรรทุก
สิ่งของนั้น  โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
   11.2.3  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม  11.2.1 หรือ  11.2.2  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
  11.3 ผู้เสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ต่อมหาวิทยาลัยฯ  แล้ว
จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ  มิได้  และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาแล้วต้องเข้าร่วมเสนอราคา
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ตามเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อ  4.7.3,  4.7.4  และ  4.7.5  มิฉะนั้น  มหาวิทยาลัยฯ   จะ
ริบหลักประกันซองทันที  และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้ง
งานได้  หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
  11.4 ผู้เสนอราคาซึ่ง  มหาวิทยาลัยฯ  ไดค้ัดเลือกแล้ว  ไม่ไปท าสัญญา  หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ  7  มหาวิทยาลัยฯ  จะริบหลักประกันซอง  หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกัน
ซองทันที  และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน  (ถ้ามี)  รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ   
  11.5    มหาวิทยาลัยฯ  สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข  หรือข้อก าหนดในแบบสัญญา                   
ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 

12.  การปรับราคาค่าก่อสร้าง 
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามหลักสูตรการปรับราคาได้ดังระบุในข้อ 1.7   จะน ามาใช้ในกรณีที่ 

ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพ่ิมข้ึน  โดยวิธีการต่อไปนี้ 
  สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K)  จะต้องคงที่ที่ระดับที่ก าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา   
หรือภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ  ได้ขยายออกไป  โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ 1.7 
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13. มาตรฐานฝีมือช่าง 
เมื่อ มหาวิทยาลัยฯ  ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศ

นี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ ผ่านการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือช่างจากคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน  สถาบันของทางราชการหรือสถาบัน
เอกชนที่ทางราชการรับรอง  หรือผู้มีวุฒิบัตร ระดับ ปวช.  ปวส.  และ ปวท.  หรือเทียบเท่าจากสถาบันศึกษาที่ ก.พ. 
รับรองให้เข้ารับราชการได้  ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ  10   ของแต่ละสาขาช่าง จ านวนอย่างน้อย  1  คน  ในแต่ละ
สาขาช่าง  ดังต่อไปนี้ 
  13.1         ช่างเชื่อมไฟฟ้า                                                                              9 
  13.2         ช่างเชื่อมแก๊ส                                                                               9 
  13.3         ช่างติดตั้งและเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร                                              9  
  13.4         ช่างเครื่องท าความเย็นและเครื่องปรับอากาศ                                           9 
  13.5         ช่างไม้  (ก่อสร้าง)                                                                           9 
  13.6         ช่างท่อและสุขภัณฑ์                                                                         9 
  13.7          ช่างก่ออิฐ                                                                                    9  
  13.8          ช่างฉาบปูน                                                                                  9 
  13.9          ช่างเหล็กเสริมคอนกรีต                                                                    .                                                            
  13.10         ช่างสี                                                                                         9 
  13.11         ช่างส ารวจ               .                                                                                                          
.    
  ผู้รับจ้างจะต้องเสนอรายชื่อผู้ที่มีมาตรฐานฝีมือช่างดังกล่าว ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงานในแต่ละส่วนงาน 

14. จัดท าและติดตั้งแผ่นป้าย   
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการด าเนินการจัดท า  และติดตั้งแผ่นป้ายขนาดไม่ต่ ากว่า 1.20  x  240

เมตร   อย่างน้อย     1    จุด  แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างไว้  ณ  บริเวณสถานที่ก่อสร้าง  โดยมีรายละเอียด
ในการประกาศ   ดังนี้คือ 

14.1 ชื่อหน่วยงาน  เจ้าของโครงการ  สถานที่ติดต่อ  และหมายเลขโทรศัพท์พร้อมดวงตรา  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ 

14.2 ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง 
14.3 ปริมาณงานก่อสร้าง 
14.4 ชื่อ  ที่อยู่  ผู้รับจ้างพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 
14.5 ระยะเวลาเริ่มต้นและระยะเวลาสิ้นสุด 
14.6 วงเงินค่าก่อสร้าง 
14.7 ชื่อเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการผู้ควบคุมงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์และต้องเสนอแบบป้ายให้ผู้

ว่าจ้างให้ความเห็นชอบก่อน 
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15. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
15.1 การก าหนดให้ผู้เสนอราคางานก่อสร้างที่จะยื่นซองประกวดราคา   จัดท าเอกสารแนบท้าย 

เอกสารประกวดราคาเก่ียวกับ    “ระบบจัดการความปลอดภัยในการท างานก่อสร้าง”   เพ่ือป้องกันและควบคุม 
อุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นตามมาตรฐานความปลอดภัยฯ   ของกระทรวงมหาดไทย,  กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
และกฎหมาย-มาตรฐานอ่ืนฯ  ที่เกี่ยวข้อง 
  15.2     ก าหนดให้ผู้เสนอราคางานก่อสร้าง  ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างตามข้อ  
15.1  จัดท าแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยในการท างานอย่างละเอียดและชัดเจนให้สอดคล้องกับระบบการจัดการ
ความปลอดภัยในการท างานก่อสร้าง  แล้วยื่นต่อผู้ว่าจ้าง  หรือเจ้าของโครงการฯ  ก่อนการด าเนินการก่อสร้างภายใน  
30  วัน  นับแต่วันท าสัญญาว่าจ้าง  (แผนปฏิบัติงานตามข้อ  15.2  ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา) 
  15.3     ก าหนดให้ผู้คุมงานของผู้ว่าจ้าง  หรือเจ้าของโครงการฯ  เป็นผู้ควบคุมดูแลและตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานให้หน่วยงานก่อสร้าง  โดยให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยฯ  ตามข้อ  15.2  หรือผู้ว่า
จ้างสามารถด าเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาที่มีความสามารถควบคุม  ดูแลรับผิดชอบงานความปลอดภัยฯ  ในการท างาน
ความปลอดภัยฯ   ในการท างานก่อสร้างโดยตรง 
  15.4     ก าหนดให้ผู้รับจ้าง  หรือผู้รับเหมาก่อสร้างต้องปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานดังกล่าว  อย่าง
เคร่งครัด  และสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่ก าหนดไว้  พร้อมรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน
ความปลอดภัยฯ  ดังกล่าว  ให้ผู้ว่าจ้าง  หรือ  เจ้าของโครงการฯ  รับทราบอย่างน้อยเดือนละ  1  ครั้ง 
  ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้
โดยเคร่งครัด 

 
                                              

                                                            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
                                                                      วันที่            เดือน   เมษายน    พ.ศ.  2554    9 

  
ลงชื่อ.............................................................. 
                  (นายออน     ศิริธนากิจ) 
                       นักวิชาการพัสดุ  6        
                    หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
 


