
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   เลขท่ี  ...........   
การจ้างปรับภูมิทัศน์คณะศิลปศาสตร์  1  รายการ  

ของคณะศิลปศาสตร์  
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ลงวันที ่            มิถุนายน  2554 
………………………...……………. 

 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า    “มหาวิทยาลัยฯ”                 
มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับภูมิทัศน์คณะศิลปศาสตร์  1  รายการ  ของคณะศิลปศาสตร์ 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ณ   คณะศิลปศาสตร์  กรุงเทพมหานคร    โดยมีข้อแนะน าและ
ข้อก าหนด ดงัต่อไปนี้ 

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 
1.13       แบบบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ/กรรมการผู้จัดการ 
1.14       แบบบัญชีรายชื่อผู้มีอ านาจควบคุม 
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2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
 2.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง 

อิเล็กทรอนิกส์ 
 2.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน  ของทาง    

ราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็น  
ผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
  2.3  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน และ/
หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 
ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
   2.4  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ้นศาลไทย   เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
             2.5  ผู้เสนอราคาต้องมีรายชื่อในการซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์กับทางมหาวิทยาลัยฯ  และโอนสิทธิให้ผู้เสนอราคารายอ่ืนเสนอราคาแทนมิได้ 
   2.6  ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่
ประกวดราคาจ้าง  (อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว)  ในวงเงินไม่น้อยกว่า   500,000  บาท  และเป็นผลงานที่
เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยฯ  เชื่อถือ ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงาน
ในสัญญาเดียวเท่านั้นและก่อสร้างในประเทศไทย   เป็นผลงานท่ีมีอายุไม่เกิน 5 ปี  นับถึงวันยื่น
เอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ท้ังนี้ ต้องแนบส าเนาหนังสือรับรอง
ผลงาน และส าเนาคู่ฉบับ พร้อมฉบับจริง เพื่อประกอบการพิจารณา   
 

 3.  หลักฐานการเสนอราคา 
  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น    2  ส่วน  คือ 

3.1 บัญชีเอกสารส่วนที่  1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
 3.1.1  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด   ให้ยื่นส าเนาหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มี
อ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

(ข)    บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรอง 
การจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม   
(ถ้ามี)  และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
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   3.1.2  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล 
ให้ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) 
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
   3.1.3  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า  ให้ยื่น
ส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  พร้อมให้ยื่นเอกสาร
การแสดงเป็นนิติบุคคลของผู้เข้าร่วมค้า ตามที่ระบุไว้ใน (1) 
   3.1.4   ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  ,  ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์  
   3.1.5  บัญชีเอกสารส่วนที่  1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.9 (1) 

 
  3.2  บัญชีเอกสารส่วนที่  2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
   3.2.1  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอ
ราคามอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนท าการแทน 
   3.2.2  หลักประกันซอง  ตามข้อ 5 
   3.2.3  ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง และส าเนาคู่สัญญาก่อสร้าง  พร้อมทั้ง
รับรองส าเนาถูกต้อง 

3.2.3.1  ส าหรับหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง   จะต้องมีรายละเอียดของ 
 วัน เดือน ปี  ชื่องานก่อสร้างและวันที่งานแล้วเสร็จของสัญญาที่น ามาใช้รับรองผลงาน   ผู้ออก
หนังสือรับรองผลงาน ผู้ลงชื่อจะต้องมีต าแหน่งดังนี้ คือ 
                  3.2.3.1.1  ส่วนราชการ (ส่วนกลาง , ส่วนภูมิภาค) ต้องมี
ต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับอธิบดีหรือเทียบเท่า 
                  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.) -   ประธานกรรมการบริหารองค์การ 

    บริหารส่วนต าบล 
  (6)  สภาต าบล    -   ประธานสภาต าบล 
                    3.2.3.1.3  รัฐวิสาหกิจ , องค์การมหาชน : ผู้ลงชื่อต้องเป็นผู้มี 
อ านาจท าการแทนนิติบุคคลดังกล่าว 
       3.2.3.1.4  เอกชน บริษัท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือนิติบุคคลอ่ืน 
ซึ่งเป็นผู้ว่าจ้าง เป็นผู้ออกหนังสือรับรอง ผู้ลงชื่อจะต้องเป็นผู้มีอ านาจตามกฎหมายของบริษัท ห้าง
หุ้นส่วนหรือนิติบุคคล และตราประทับของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนั้น ๆ 
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       3.2.3.2  ส าเนาสัญญาก่อสร้างฉบับตัวจริง (คู่สัญญา) ที่ถูกต้องตรงกับหนังสือ
รับรองผลงานพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 1 ชุด 
       3.2.3.3  ผู้ที่น าใบรับรองผลงานของเอกชนมาใช้เป็นผลงาน ตามข้อ 2.5 นั้น 
จะต้องน าเอกสารการเสียภาษีของผลงานดังกล่าวมาแสดงด้วย 
  3.2.4  ส าเนาใบอนุญาตของสภาวิศวกร  และสภาสถาปนิก ไม่ต่ ากว่าประเภท
ดังต่อไปนี้  
 ก.   วุฒิวิศวกรโยธา     จ านวน…………-……………… คน 
 ข.    สามัญวิศวกรโยธา    จ านวน…………-……………… คน 
 ค. ภาคีวิศวกรโยธา จ านวน…………1……………. คน 
 ง.     ภาคีสถาปนิก     จ านวน…………1……………. คน 
 จ.     ภาคีวิศวกรไฟฟ้า    จ านวน…………-…………… คน 
 ฉ. ………………… จ านวน………………………… คน 
 

โดยน าหลักฐานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพดังกล่าว (หากจะใช้ส าเนาหรือภาพถ่าย 
จากเคร่ืองถ่ายเอกสาร ต้องรับรองส าเนาถูกต้องในส าเนานั้น โดยผู้รับอนุญาต) และใบรับรองการ
เป็นวิศวกรและสถาปนิกประจ าของนิติบุคคลนั้น ๆ  
  3.2.6  บัญชีรายการก่อสร้าง (บัญชีแสดงปริมาณงาน) 
  3.2.7  บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมด ที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.9 (2) 
 
 4.   การเสนอราคา 
  4.1  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  โดยไม่มีเงื่อนไขใด  ๆ ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้อง
ครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน 
  4.2  ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน        
  4.3    ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า    120    วัน   นับแต่วัน
ยืนยันราคาสุดท้าย โดยภายในก าหนดยืนราคา  ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้และจะ
ถอนการเสนอราคามิได้ 
  4 .4   ผู้ เสนอราคาจะต้อง เสนอก าหนดเวลาด า เนินการ ก่อสร้างแล้ว เส ร็จ                            
ไม่เกิน......120.......วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง  
  4.5   ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เสนอราคาควร
ตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมด
เสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
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  4.6   ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
ในวันที.่................       มิถุนายน   2554............ระหว่างเวลา......10.00.......น.   ถึง.......11.00.......น.  
 ณ  ห้องประชุมส านักงานอธิการบดี ชั้น  4    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
   เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
แล้ว จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 
   คณะกรรมการประกวดราคา  จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา
แต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้
ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ตามข้อ 1.8 (1)  ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ 3.2 และแจ้งผู้เสนอราคาแต่ละรายทราบ
ผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดที่มีหลักฐานว่าผู้เสนอ
ราคารับทราบแล้ว 
   หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา  ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคา
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม ตามข้อ 1.8 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ออกจากการเป็นผู้เสนอ
ราคา  และมหาวิทยาลัยฯ  จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  
   ผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับ    
ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเป็น         
ผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิคอาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่
จัดหาพัสดุภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์
ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาให้ถือเป็นที่สุด 
   หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาจ้าง      
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้อง จนไม่อาจด าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลา
ที่ก าหนดไว้  คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิ
เสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืน และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ด าเนิน
กระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะ
สั่งพักกระบวนการเสนอราคา  แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน  เว้นแต่
คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จโดยง่าย หรือข้อขัดข้องไม่
อาจแก้ไขได้ ประธานกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และก าหนดวัน 
เวลาและสถานที่  เพื่อเร่ิมต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่  โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกราย   
ที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ 
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   คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจด าเนินการใด ๆ ระหว่าง
การประกวดราคาฯ เพื่อให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
  4.7   ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังน้ี 
   (1)  ผู้เสนอราคาจะต้องลงนามในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้ างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
   (2)  ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์คร้ังนี้
จะต้องเร่ิมต้นที ่ 1,989,626   บาท  (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันหกร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน) 
   (3)  ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษี อ่ืน ๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
   (4)  ราคาที่เสนอในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์คร้ังนี้
จะต้องต่ ากว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ 
   (5)  ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคาและเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้น
แล้ว จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่
เสนอหลังสุด 
   (6)   ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า   120    วัน   นับแต่วัน
ยืนยันราคาสุดท้าย โดยภายในก าหนดยืนราคา  ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้และจะ
ถอนการเสนอราคามิได้ 
   (7)  ผู้เสนอราคาที่เข้าร่วมประกวดราคาฯ  จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัด
ประกวดราคาฯ  และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์   ทั้งนี้ จะแจ้ง
ให้ทราบในวันเสนอราคา 
 4.8  การยึดหลักประกันซองของผู้เสนอราคาให้ด าเนินการในกรณีดังต่อไปนี้ 
  4.8.1  ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด 
  4.8.2  ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแล้วไม่ LOG IN เข้าสู่ระบบ 
  4.8.3  ผู้มีสิทธิเสนอราคา LOG IN แล้ว  แต่ไม่มีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิด
เงื่อนไขที่ก าหนด  โดยการเสนอราคาสูงกว่า หรือเท่ากับราคาเร่ิมต้นการประมูล 
  4.8.4  ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ลงลายมือชื่อในแบบ  บก.008  แบบยืนยันราคาสุดท้ายใน
การเสนอราคา 
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5. หลักประกันซอง 

ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองเอกสารทางด้านเทคนิค 
จ านวน  100,000 บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  โดยใช้หลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ า
ประกัน ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดย
หลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

5.1 เงินสด 
  5.2    เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยฯ  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองประกวด
ราคาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  3  วันท าการของทางราชการ 
  5.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุใน
ข้อ 1.6  (1) 
  5.4 หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  ที่ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ   ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้
ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.6 (1) 

5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
หลักประกันซองตามข้อน้ีมหาวิทยาลัยฯ  จะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ าประกัน 

ภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือก
ไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุดจะคืนให้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อ
ผูกพันแล้ว 
   การคืนหลักประกันซองไม่ว่ากรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
 
 6.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 

6.1  ในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้  มหาวิทยาลัยฯ  จะพิจารณา   
ตัดสินด้วยราคารวม 

6.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2   หรือยื่นหลักฐานการ 
เสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว   คณะกรรมการฯ   จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคา
รายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสาร
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่
พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯ  เท่านั้น 
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6.3  มหาวิทยาลัยฯ  สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการ             

ผ่อนผัน  ในกรณีดังต่อไปนี้ 
   (1)  ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  ของมหาวิทยาลัยฯ   
   (2) เสนอรายละเอียดแตกต่างหรือไม่ตรงตามเงื่อนไข ที่ก าหนดในเอกสาร
ประกวดราคาที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ ผู้เสนอราคารายอื่น 
  6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท า
สัญญา  คณะกรรมการประกวดราคา  หรือมหาวิทยาลัยฯ  มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง 
สภาพ ฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้  มหาวิทยาลัยฯ  มีสิทธิที่จะไม่รับ
ราคาหรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
  6.5 มหาวิทยาลัยฯ  ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด                
ที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการ
ใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็
ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ
มหาวิทยาลัยฯ  เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งมหาวิทยาลัยฯ               
จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้เสนอราคาเป็น            
ผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอ
ราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น  การเสนอราคาอันเป็นเท็จหรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
อ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
   ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงาน
ตามสัญญาได้   คณะกรรมการประกวดราคาหรือมหาวิทยาลัยฯ  จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและ
แสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ มหาวิทยาลัยฯ  มีสิทธิที่จะไม่รับ
ราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 
  6.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ
ผู้เสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่
กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.8  มหาวิทยาลัยฯ  มีอ านาจที่
จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าว  และมหาวิทยาลัยฯ  จะพิจารณาลงโทษ
ผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
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 7.  การท าสัญญาจ้าง 
  ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) จะต้องท าสัญญา
จ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 1.5 กับมหาวิทยาลัยฯ  ภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละห้า  ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคา
จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ ให้มหาวิทยาลัยฯ  ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา  โดยใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

7.1 เงินสด 
7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้มหาวิทยาลัยฯ  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือก่อน 

หน้านั้นไม่เกิน 3 วันท าการของทางราชการ 
7.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกันดัง 

 ระบุในข้อ 1.6 (2) 
  7.4 หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย    ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้
ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.6 (2)  

7.5   พันธบัตรรัฐบาลไทย 
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คูส่ัญญา 

พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
 
8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

มหาวิทยาลัยฯ    จะจ่ายเงินค่าจ้างโดยแบ่งออกเป็น…….3..…..งวด       
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแบ่งงวดงานและระยะเวลาก่อสร้าง ดังแนบ 
 

9.  อัตราค่าปรับ 
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 15 จะก าหนดในอัตราร้อยละ   0.10  ของค่าจ้าง 

ตามสัญญาต่อวันแต่ไม่ต่ ากว่าวันละ  100  บาท   
 

10.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็น 

หนังสือ หรือท าสัญญาจ้างตามแบบ   ดังระบุในข้อ 1.5  แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความช ารุด
บกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ……2…..ปี……-………เดือน  นับถัด 
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จากวันที่มหาวิทยาลัยฯ  ได้รับมอบงาน  โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดี
ดังเดิมภายใน……30………วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
 

11. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ  
11.1 เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าปี  เงินกู้ จาก 

……-…………………. .  และเงินช่วยเหลือจาก…………………-…….………..………. 
 

   การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อมหาวิทยาลัยฯ  ได้รับอนุมัติเงินค่า
ก่อสร้างจากงบประมาณประจ าปี   จาก………………….-………………..และเงินช่วยเหลือ
จาก……………………………-…………………….………………………………................     
   ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคา จ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์คร้ังนี้   เป็นเงินทั้งสิ้น  1,989,626  บาท   (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันหกร้อย
ยี่สิบหกบาทถ้วน) 
  11.2 เมื่อ มหาวิทยาลัยฯ  ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลง
จ้างตามประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมา
เพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเ รือ
ไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด   
ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
   (1) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจาก
ต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรือ
อ่ืนได ้
   (2) จัดการให้สิ่ งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านัก
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้อง
ได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
   (3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
  11.3    ผู้เสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ต่อมหาวิทยาลัย แล้วจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เข้า
เสนอราคาแล้ว จะต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ไว้ในเงื่อนไขที่ก าหนด ในข้อ 
4.7  (3) (4) และ (5)  มิฉะนั้น มหาวิทยาลัยฯ จะริบหลักประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้อง 
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ให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน ๆ (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
  11.4 ผู้เสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญา หรือข้อตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 มหาวิทยาลัยฯ จะริบหลักประกันซองหรือ
เรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน 
(ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
  11.5 มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบ
สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 

12.  การปรับราคาค่าก่อสร้าง 
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาได้ดังระบุใน ข้อ 1.7   จะน า 

มาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น  
  สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K)  จะต้องคงที่ที่ระดับที่ก าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่
ก าหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ  ได้ขยายออกไป โดยใช้สูตรของทาง
ราชการที่ได้ระบุในข้อ 1.7 
 

13. มาตรฐานฝีมือช่าง 
เมื่อมหาวิทยาลัยฯ   ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลง                     

จ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอ
ราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานและ
ทดสอบฝีมือแรงงาน สถาบันของทางราชการอ่ืนหรือสถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือผู้มี
วุฒิบัตร ระดับ ปวช.  ปวส.  และ ปวท.  หรือเทียบเท่าจากสถาบันศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการ
ได้  ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ …10….ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจ านวนอย่างน้อย  1  คน               
ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้ 
  13.1……ช่างเชื่อมไฟฟ้า………………………………………………………… 
  13.2……ช่างติดต้ังและเดินสายไฟฟ้าภายนอกอาคาร.......……………………….. 
  13.3……ช่างไม้  (ก่อสร้าง) ………………………………………………………. 
  13.4……ช่างก่ออิฐ……………………………………………………………….. 
  13.5……ช่างฉาบปูน……………………………………………………………… 
  13.6……ช่างเหล็กเสริมคอนกรีต………………………………………………….. 
  13.7……ช่างสี……………………………………………………………………. 
   ผู้รับจ้างจะต้องเสนอรายชื่อผู้ที่มีมาตรฐานฝีมือช่างดังกล่าวก่อนที่จะเร่ิมปฏิบัติงานใน
แต่ละส่วนงาน 
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14. จัดท าและติดตั้งแผ่นป้าย   

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการด าเนินการ จัดท า    และติดต้ังแผ่นป้ายขนาดไม่ต่ า 
กว่า…1.20  x  2.40  …เมตร   อย่างน้อย..…1……จุด  แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างไว้                 
ณ  บริเวณสถานที่ก่อสร้าง  โดยมีรายละเอียดในการประกาศ   ดังนี้คือ 

1.  ชื่อหน่วยงาน  เจ้าของโครงการ  สถานที่ติดต่อ  และหมายเลขโทรศัพท์พร้อม 
       ดวงตราหน่วยงานเจ้าของโครงการ 

2.  ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง 
3.  ปริมาณงานก่อสร้าง 
4.  ชื่อ  ที่อยู่  ผู้รับจ้างพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 
5.  ระยะเวลาเร่ิมต้นและระยะเวลาสิ้นสุด 
6.  วงเงินค่าก่อสร้าง 
7.  ชื่อเจ้าหน้าที่  ของส่วนราชการผู้ควบคุมงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์และต้อง 

       เสนอแบบป้ายให้ผู้ว่าจ้างให้ความเห็นชอบก่อน 
 

15. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหว่างระยะเวลาก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและ 

ระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 
 

                         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
                                   วันที ่                มิถุนายน    พ.ศ.  2554 

  
 
 
 
 
 


