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ของคณะวิศวกรรมศาสตร 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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----------------------------------------- 

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา  “มหาวิทยาลัยฯ”  มีความประสงคจะ
ประกวดราคาจางกอสรางเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร  1  หลัง  ของคณะวิศวกรรมศาสตร ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส  โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปน้ี          

1. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา 
1.1 แบบรูปรายการละเอียด 
1.2 แบบใบย่ืนขอเสนอการประกวดราคาจาง 
1.3 แบบใบแจงปริมาณงานและราคา 
1.4 หนังสือแสดงเงื่อนไขการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
1.5 แบบสัญญาจาง 
1.6 แบบหนังสือคํ้าประกัน 

(1) หลักประกันซอง 
(2) หลักประกันสัญญา 

  1.7   สูตรการปรับราคา  
  1.8          บทนิยาม 

(1) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน 
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

1.9       แบบบัญชีเอกสาร 
(1) บัญชีเอกสารสวนที่  1 
(2) บัญชีเอกสารสวนที่  2 

      1.10       เอกสารแบงงวดงานและระยะเวลากอสราง 
1.11       แบบหนังสือมอบอํานาจ 
1.12       แบบหนังสือรับรองของวิศวกรผูควบคุมงาน/สถาปตยกรรม 
1.13       แบบบัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ/กรรมการผูจัดการ 
1.14       แบบบัญชีรายช่ือผูมีอํานาจควบคุม 
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                  2.  คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
2.1  ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง 

อิเล็กทรอนิกส 
   2.2   ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียน
ช่ือแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

2.3  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น  และ/ 
หรือตองไมเปนผูมีประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ  วันประกาศ
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรม  ตามขอ 1.8 
                     2.4   ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสทิธ์ิหรือความคุมกัน ซึง่อาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทยเวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสทิธ์ิและความคุมกนัเชนวาน้ัน 
          2.5  ผูเสนอราคาตองมีรายช่ือในการซื้อเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสกบัทาง
มหาวิทยาลัยฯ    
            2.6   ผูเสนอราคาตองแสดงหลักฐานคุณสมบัติของผูควบคุมงานกอสรางดังตอไปน้ี 
   2.6.1  ผูไดรบัใบอนุญาตใหประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมโยธา               
ไมตํ่ากวาระดับสามัญวิศวกรที่มีความชํานาญในการควบคุมการกอสราง  พรอมหนังสือรบัรองของวิศวกรโยธาที่จะ
รับผิดชอบเปนผูควบคุมงานตลอดโครงการกอสรางน้ี 
   2.6.2  ผูไดรบัใบอนุญาตใหประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมไฟฟา  ไมตํ่ากวา
ระดับสามัญวิศวกรที่มีความชํานาญในการควบคุมการกอสราง  พรอมหนังสอืรบัรองของวิศวกรไฟฟาที่จะรับผิดชอบ          
เปนผูควบคุมงานตลอดโครงการกอสรางน้ี 
   2.6.3  ผูไดรบัใบอนุญาตใหประกอบอาชีพสถาปตยกรรมควบคุม  ไมตํ่ากวาระดับสามัญ
สถาปนิกทีม่ีความชํานาญในการควบคุมการกอสราง  พรอมหนังสือรบัรองของสถาปนิกที่จะรบัผิดชอบ  เปนผูควบคุมงาน
ตลอดโครงการกอสรางน้ี 
   2.6.4  ผูไดรบัใบอนุญาตใหประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล            
ไมตํ่ากวาระดับสามัญวิศวกรที่มีความชํานาญในการควบคุมการกอสราง  พรอมหนังสือรบัรองของวิศวกรเครื่องกลทีจ่ะ
รับผิดชอบเปนผูควบคุมงานตลอดโครงการกอสรางน้ี 
                  2.7   ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลที่มีอาชีพในการรับเหมากอสราง  โดยมีผลงานกอสรางอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็กหลังเดียวและไมเปนอาคารช้ันเดียว งานระบบประกอบอาคาร  ไดแก  งานระบบไฟฟา   สุขาภิบาล   
และปรับอากาศ  ระบบลิฟตโดยสาร  (ปลองลิฟต)  ระบบปองกันอัคคีภัย    โดยจะตองแนบบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและ
ราคามาแสดงประกอบการพิจารณาและตองไมเปนอาคารประเภทโรงงาน คลังสินคาและตึกแถว โดยผลงานที่เสนอน้ี
ตองเปนผลงานที่เปนคูสัญญา   โดยตรงกับสวนราชการ  หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวน
ทองถ่ิน  หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ   หรือหนวยงาน
เอกชนที่มหาวิทยาลัยฯ  เช่ือถือ   ซึ่งมีราคางานตามสัญญาเดียวในวงเงินไมตํ่ากวา  87,500,000 บาท  (แปดสิบเจ็ด
ลานหาแสนบาทถวน)   และกอสรางในประเทศไทย และเปนผลงานที่ดําเนินการแลวเสร็จในชวงที่ผานมาไมเกิน 5 ป  
นับถึงวันย่ืนเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ทั้งน้ีตองแนบสําเนาหนังสือรับรองผลงานและ
สําเนาสัญญาคูฉบับ พรอมฉบับจริงเพื่อประกอบการพิจารณา   

2.8   ผูเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางของมหาวิทยาลัยฯ 
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 3.  หลักฐานการเสนอราคา 
  ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน  แยกเปน  2  สวน  คือ 

3.1 สวนท่ี  1  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 
 3.1.1   ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 

      (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด   ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการ            
จดทะเบียนนิติบุคคล   บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม  (ถามี)  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

  (ข)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม  (ถามี)  และบัญชีผูถือหุนรายใหญ 
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
   3.1.2  ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหย่ืนสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูน้ัน สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ         
ผูเปนหุนสวน  พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
   3.1.3  ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคาใหย่ืนสําเนาสัญญาของ
การเขารวมคา  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา  และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใช
สัญชาติไทย ก็ใหย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหย่ืนเอกสารตามที่ระบุไวใน(1) 
   3.1.4 สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม,  สําเนาใบทะเบียนพาณิชย   

3.1.5   บัญชีเอกสารสวนที่  1  ทั้งหมดที่ไดย่ืนตามแบบในขอ  1.9(1) 

  3.2   สวนท่ี  2  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 
       3.2.1   หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจ
ใหบุคคลอื่นทําแทน     
                        3.2.2    หลักประกันซอง  ตามขอ 5 
           3.2.3   สําเนาหนังสือรบัรองผลงานกอสราง พรอมทั้งรบัรองสําเนาถูกตอง  (ใหใชในกรณีที่มี
การกําหนดผลงานตามขอ  2.7  เทาน้ัน 
     3.2.3.1    หนังสือรับรองผลงานกอสราง  ซึ่งระบุวัน เดือน ป ที่ทําสัญญา และทํางานแลว
เสร็จผูออกหนังสือรับรอง  ผูลงช่ือจะตองมีตําแหนงดังน้ี คือ 
        3.2.3.1.1  สวนราชการ  (สวนกลาง, สวนภูมิภาค)  ตองมีตําแหนงไมตํ่ากวาระดับ
อธิบดีหรือเทียบเทา 
        3.2.3.1.2  สวนราชการ (สวนทองถ่ิน)  ตองมีตําแหนงดังน้ี คือ 
  (1)     กรุงเทพมหานคร   -     ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
  (2)     เมืองพัทยา    -     นายกเมืองพัทยา 
  (3)     องคการบริหารสวนจังหวัด  (อบจ.) -     นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
  (4)     เทศบาล     -     นายกเทศมนตรี 
  (5)     องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) -     ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล 
  (6)     สภาตําบล    -     ประธานสภาตําบล 
        3.2.3.1.3  องคกรอิสระตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  :  ผูลงช่ือตองเปนผูมีอํานาจทํา
การแทนองคกรน้ัน ๆ  เชน 
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                   (1)  คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  -   ผูวาการตรวจเงินแผนดิน 
         (2)  คณะกรรมการปองกันและปราบปราม -   เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและ               
                            การทุจริตแหงชาติ                                          ปราบปรามการทจุริตแหงชาติ 
         (3)  ศาลปกครอง    -   เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
 

ฯ ล ฯ 
       3.2.3.1.4  รัฐวิสาหกิจ,  องคการมหาชน :  ผูลงช่ือตองเปนผูมีอํานาจทําการแทน
นิติบุคคลดังกลาว 
      3.2.3.1.5   เอกชน บริษัท  หางหุนสวนจํากัด หรือนิติบุคคลอื่น ซึ่งเปนผูวาจาง  
เปนผูออกหนังสือรับรอง  ผูลงช่ือจะตองเปนผูมีอํานาจตามกฎหมายของบริษัท  หางหุนสวนหรือนิติบุคคล  และตรา
ประทับของบริษัท  หรือหางหุนสวนน้ันๆ 
     3.2.3.2   สําเนาสัญญากอสรางฉบับตัวจริง (คูสัญญา)  ที่ถูกตองตรงกับหนังสือรับรอง
ผลงานพรอมรับรองสําเนาถูกตอง  1  ชุด   
     3.2.3.3   ผูที่นําใบรับรองผลงานของเอกชนมาใชเปนผลงานตามขอ  3.1  น้ันจะตองนํา
เอกสารการเสียภาษีของผลงานดังกลาวมาแสดงดวย  
       3.2.4    สําเนาใบอนุญาตของสภาวิศวกรและสภาสถาปนิก ไมตํ่ากวาประเภท  ดังตอไปน้ี 
     ก.    วุฒิวิศวกรโยธา   จํานวน         -          คน 
     ข.    สามัญวิศวกรโยธา       จํานวน         1         คน 
     ค.    ภาคีวิศวกรโยธา   จํานวน         -          คน 
     ง.    สามัญสถาปนิก   จํานวน         1         คน 
     จ.    สามัญวิศวกรไฟฟา     จํานวน         1         คน 
     ฉ.    สามัญวิศวกรสุขาภิบาล     จํานวน         -         คน 
     ช.    สามัญวิศวกรเครื่องกล        จํานวน         1         คน 
     โดยนําหลักฐานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพดังกลาว  (หากจะใชสําเนาหรือภาพถายจาก
เครื่องถายเอกสารผูรับอนุญาต  ตองรับรองสําเนาถูกตองในสําเนาน้ัน)  และใบรับรองการเปนวิศวกรและสถาปนิก
ประจําของนิติบุคคลน้ันๆ  
                 3.2.5   ใหผูเสนอราคาเสนอระบบการจัดการความปลอดภัยในการทํางานกอสราง สําหรับ
งานกอสรางประเภท 
     -   งานอาคารขนาดใหญ  ที่มีพื้นที่อาคารรวมกันทุกช้ันหรือช้ันหน่ึงช้ันใดในหลังเดียวกัน
เกิน  2,000  ตารางเมตร  หรืออาคารที่มีความสูงต้ังแต  15.00  เมตร  ข้ึนไป  และมีพื้นที่อาคารรวมกันทุกช้ันหรือ
ช้ันหน่ึงช้ันใดในหลังเดียวกันเกิน  1,000  ตารางเมตร  แตไมเกิน  2,000  ตารางเมตร 
     -    งานสะพานที่มีความยาวชวงเกิน  30.00  เมตร  หรืองานสะพานขามทางแยกหรือทาง
ยกระดับ  หรือสะพานกลับรถยนต  หรือทางแยกตางระดับ   
     -    งานขุด หรือซอมแซม  หรือรื้อถอนระบบสาธารณูปโภค  ที่ลึกเกิน  3.00  เมตร 
     -    งานอุโมงค  หรือ  ทางลอด   เพื่อปองกันและควบคุมอุบัติเหตุที่จะเกิดข้ึนตาม
มาตรฐานความปลอดภัยของกระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคมและกฎหมายอื่นๆ  ที่เกี่ยวของ  แนบมาในบัญชี
เอกสารสวนที่ 2  พรอมกับการย่ืนเอกสารประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส   
       3.2.6  บัญชีรายการกอสราง (บัญชีแสดงปริมาณงาน) 
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       3.2.7   บัญชีเอกสารสวนที่  2  ทั้งหมด  ที่ไดย่ืนตามแบบในขอ  1.9  (2) 
 
 
 

 4.   การเสนอราคา 
  4.1 ผูเสนอราคาตองย่ืนเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาจาง  ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสน้ี  โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ  ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนลงลายมือช่ือของ            
ผูเสนอราคาใหชัดเจน 

4.2  ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุ  ในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน 
  4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา    120    วัน  นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย
โดยภายในกําหนดยืนราคา  ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 
  4.4 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจางใหแลวเสรจ็ไมเกิน  
 700   วัน   (เจ็ดรอยวัน)   นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง   
                   4.5    กอนย่ืนเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูเสนอราคาควรตรวจรางสัญญา  
แบบรูป  และรายละเอียด ฯลฯ  ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงย่ืนขอเสนอตาม
เงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
  4.6 ผู เ ส นอ ราคาจะต อ ง ย่ืน เอกส าร ประกวดร าคาจ า งด วย วิ ธี ก า รท างอิ เ ล็ กท รอ นิกส                            
ในวันที่..........................................ระหวางเวลา 10.00  น. ถึง  11.00 น.  ณ  หองประชุมช้ัน 4  อาคารสํานักงาน
อธิการบดี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  เมื่อพนกําหนดเวลาย่ืนซองประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว  จะไมรับเอกสาร
เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 
  คณะกรรมการประกวดราคา  จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวา เปน              
ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับ          
ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ตามขอ 1.8 (1) ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
หรือไม  พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตามขอ  3.2  และแจงผูเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน  
ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ  หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานวา  ผูเสนอราคารับทราบแลว  
  หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคา   กอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาวาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสวา  มีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.8 (2)                
คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูเสนอราคารายน้ันออกจากการเปนผูเสนอราคา  และมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาลงโทษ
ผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน  
  ผูเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน  เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับ           
ผูเสนอราคารายอื่น   หรือเปนผูมีประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส              
ณ  วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวาง
การแขงขันราคาอยางเปนธรรม   หรือเปนผูเสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิคอาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอ
หัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุภายใน 3 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ
ของหัวหนาหนวยงานที่จัดหาใหถือเปนที่สุด 
  หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวากระบวนการเสนอราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ประสบขอขัดของ  จนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพัก
กระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น  และเมื่อแกไขขอขัดของ
แลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป  จากข้ันตอนที่คางอยูภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่ง
พักกระบวนการเสนอราคา  แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน  เวนแตคณะกรรมการประกวด
ราคาเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงาย หรือขอขัดของไมอาจแกไขได  ประธานคณะกรรมการ
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ประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา  และกําหนดวัน เวลาและสถานที่  เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอ
ราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่น้ันทราบ 
 
 
  คณะกรรมการประกวดราคาสงวนลิขสิทธ์ิในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ ระหวางการประกวดราคาฯ   
เพื่อใหการประกวดราคาฯ   เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 

4.7 ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาจะตองปฏิบัติดังน้ี 
                         4.7.1   ผูเสนอราคาจะตองลงนามในหนังสือแสดงเงื่อนไขการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส   
      4.7.2   ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองเริม่ตนที่                                                                        
177,499,223.08  บาท  (หน่ึงรอยเจ็ดสิบเจ็ดลานสี่แสนเกาหมื่นเกาพันสองรอยย่ีสบิสามบาทแปดสตางค) 
                         4.7.3   ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาทีร่วมภาษีมูลคาเพิม่  และภาษีอื่น ๆ  (ถามี) รวมคาใชจาย           
ทั้งปวงไวดวยแลว 
 4.7.4   ราคาที่เสนอในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกสจะตองตํ่ากวาราคา
สูงสุดในการประกวดราคาฯ 
 4.7.5   หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา  และเมื่อการประกวดราคาฯ เสรจ็สิ้นแลวจะตอง
ยืนยันราคาตอผูใหบรกิารตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาทียื่นยันจะตองตรงกบัราคาทีเ่สนอหลังสุด 
     4.7.6   ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา  120  วัน   นับแตวันยืนยันราคา
สุดทาย  โดยภายในกําหนดยืนราคา   ผูเสนอราคาตองรับผดิชอบราคาที่เสนอไว   และจะถอนการเสนอราคามิได 
     4.7.7   ผูเสนอราคาทีเ่ขารวมประกวดราคาฯ  จะตองรบัผิดชอบคาใชจายในการจัดประกวดราคาฯ  
และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอเิลก็ทรอนิกส    ทั้งน้ีจะแจงใหทราบในวันเสนอราคา 
                            4.8   การยึดหลักประกันซองของผูเสนอราคาใหดําเนินการในกรณีดังตอไปน้ี 
                                4.8.1   ผูมีสิทธิเสนอราคาไมสงผูแทนมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคาตามวัน  
เวลา  และสถานทีท่ี่กําหนด 
                                4.8.2   ผูมีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแลวไม  LOG IN  เขาสูระบบ 
                                4.8.3   ผูมีสิทธิเสนอราคา  LOG IN  แลว  แตไมมีการเสนอราคา   หรือเสนอราคาผิด
เงื่อนไขที่กําหนดโดยการเสนอราคาสูงกวา  หรือเทากบัราคาเริ่มตนการประมูล 
                               4.8.4   ผูมีสิทธิเสนอราคาไมลงลายมือช่ือในแบบ  บก.008   แบบยืนยันราคาสุดทายในการ
เสนอราคา 

5. หลักประกันซอง 
                   ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองเอกสารทางดานเทคนิค   จํานวน 
8,750,000   บาท   (แปดลานเจ็ดแสนหาหมื่นบาทถวน)   โดยใชหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาคํ้าประกัน  
ต้ังแตวันย่ืนซองเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา  โดยหลักประกันใหใชอยางหน่ึงอยางใด  
ดังตอไปน้ี 

5.1  เงินสด 
5.2  เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกมหาวิทยาลัยฯ โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ย่ืนซองเอกสารทางดานเทคนิค

หรือกอนหนาน้ันไมเกิน  3  วันทําการของทางราชการ 
                         5.3 หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ1.6 (1) 
                         5.4 หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทนุ  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย  ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการเงินทุนเพือ่การพาณิชยและประกอบธุรกจิคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยซึ่งไดแจงช่ือเวียน
ใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ 1.6 (1) 
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                          5.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                         หลักประกันซองตามขอน้ีมหาวิทยาลัยฯ  จะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูคํ้าประกัน ภายใน 15 วันนับ
ถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว   เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาตํ่าสุดจะคืนให
ตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลงหรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว 
           การคืนหลักประกันซองไมวากรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 
 
 6.  หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
             6.1   ในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส น้ี   มหาวิทยาลัยฯ   จะพิจารณาตัดสิน 
ดวยราคารวม 
                6.2  หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ  2   หรือย่ืนหลักฐานการเสนอราคาไม
ถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ 3   หรือย่ืนเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไมถูกตองตาม  
ขอ 4 แลว คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคารายน้ัน เวนแตเปนขอ ผิดพลาด  
หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย  หรือที่ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง 
อิเล็กทรอนิกส  ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยฯ  
เทาน้ัน 
          6.3   มหาวิทยาลัยฯ  สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณี    
ดังตอไปน้ี 
       6.3.1 ไมปรากฏช่ือผูเสนอราคารายน้ัน  ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเลก็ทรอนิกส  หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอเิลก็ทรอนิกสของมหาวิทยาลัยฯ   
                      6.3.2 เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาจาง ดวยวิธี 
การทางอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ   หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 

6.4  ในการตัดสินการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในการทําสัญญา คณะ  
กรรมการประกวดราคา   หรือมหาวิทยาลัยฯ  มีสิทธิใหผูเสนอราคาช้ีแจงขอเท็จจริง  สภาพ ฐานะ  หรือขอเท็จจริงอื่น
ใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได  มหาวิทยาลัยฯ  มีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความ
เหมาะสมหรือไมถูกตอง 
  6.5 มหาวิทยาลัยฯ  ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด  หรือราคาหน่ึงราคาใด  หรือราคาที่ เสนอ
ทั้งหมดก็ได  และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด  หรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา  ทั้ง น้ี                
เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของมหาวิทยาลัยฯ  เปนเด็ดขาด  ผูเสนอราคาจะ
เรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งมหาวิทยาลัยฯ  จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงานไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุ
ที่เช่ือไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จหรือใชช่ือบุคคลธรรมดา  หรือ             
นิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน   เปนตน 
  ในกรณีที่ผู เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได   
คณะกรรมการการประกวดราคาหรือมหาวิทยาลัยฯ  จะใหผูเสนอราคาน้ันช้ีแจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเช่ือไดวา            
ผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใหแลวเสร็จสมบูรณ                   
หากคําช้ีแจงไมเปนที่รับฟงได มหาวิทยาลัยฯ  มีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายน้ัน 
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                         6.6  ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสวา 
ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมี
ผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคา กับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ณ  วันประกาศประกวดราคาจาง
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
ตามขอ 1.8 มหาวิทยาลัยฯ  มีอํานาจที่จะตัดรายช่ือผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาว  และมหาวิทยาลัยฯ  
จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายน้ันเปนผูทิ้งงาน 
 
 7.  การทําสัญญาจาง 
       ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  (ผูรับจาง)  จะตองทําสัญญาจางตามแบบ
สัญญา  ดังระบุในขอ 1.5   กับมหาวิทยาลัยฯ  ภายใน   7  วัน  นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกัน
สัญญาเปนจํานวนเงินเทากับ  รอยละหา  ของราคาคาจางที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ได               
ใหมหาวิทยาลัยฯ  ยึดถือไวในขณะทําสัญญา  โดยใชหลักประกันอยางหน่ึงอยางใด ดังตอไปน้ี 

7.1 เงินสด 
7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหมหาวิทยาลัยฯ  โดยเปนเช็คลงวันทีท่ี่ทําสญัญาหรือกอนหนาน้ัน ไมเกิน           

3  วันทําการของทางราชการ 
7.3 หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ     ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในขอ 1.6 (2) 

  7.4 หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกัน  ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย  ซึ่งไดแจงช่ือ
เวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ 1.6 (2) 

7.5   พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                        หลักประกันน้ีจะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจากขอผูกพัน 
ตามสัญญาจางแลว 
                         การทําสัญญาใหผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  (ผูรับจาง)  นําสําเนา
ใบเสร็จรับเงินคาบริการของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสมาประกอบการทําสัญญาจางดวย 

8. คาจางและการจายเงิน 
มหาวิทยาลัยฯ    จะจายเงินคาจางโดยแบงออกเปน    17    งวด   ดังน้ี  โดยมีรายละเอียดตาม  

เอกสารแบงงวดงานและระยะเวลากอสราง  ดังแนบ 

9.  อัตราคาปรับ 
คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ 15  จะกําหนดในอัตรารอยละ   0.10  ของคาจางตามสัญญาตอวัน

แตไมตํ่ากวาวันละ  100  บาท 

10.  การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสอื หรอืทํา 

สัญญาจาง  ตามแบบดังระบุในขอ 1.5  แลวแตกรณี  จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดข้ึน 
ภายในระยะเวลาไมนอยกวา      2      ป    -     เดือน  นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยฯ  ไดรบัมอบงาน  โดยผูรบัจาง
ตองรบีจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน    30   วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
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11. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ  
11.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้ ง นี้  ไดมาจากเงินงบประมาณแผนดินประจําป   2554   

การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อมหาวิทยาลัยฯ  ไดรับอนุมั ติเงินคากอสรางจากสํานักงบประมาณ                
แลวเทาน้ัน 
   ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ครั้งน้ี   เปนเงิน
ทั้งสิ้น  177,499,223.08  บาท  (หน่ึงรอยเจ็ดสิบเจ็ดลานสี่แสนเกาหมื่นเกาพันสองรอยย่ีสิบสามบาทแปดสตางค) 
  11.2 เมื่อมหาวิทยาลัยฯ ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใด ใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางตามการประกวด
ราคาจางดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาว  เขามาจาก
ตางประเทศ  และของน้ันตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู  และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนดผูเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี   ดังน้ี 
   11.2.1  แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ  ตอสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี  ภายใน  7  วัน  นับต้ังแตวันที่ผูรับจางสั่ง  หรือซื้อของจากตางประเทศ  เวนแตเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 
   11.2.2  จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย           
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี  ใหบรรทุก
สิ่งของน้ัน  โดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย  ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น 
   11.2.3  ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม  11.2.1 หรือ  11.2.2  ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี 
  11.3 ผูเสนอราคาซึ่งไดย่ืนเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ตอมหาวิทยาลัยฯ  แลว
จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ  มิได  และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาแลวตองเขารวมเสนอราคา
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ตามเงื่อนไขที่กําหนดในขอ  4.7.3,  4.7.4  และ  4.7.5  มิฉะน้ัน  มหาวิทยาลัยฯ   จะ
ริบหลักประกันซองทันที  และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้ง
งานได  หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
  11.4 ผูเสนอราคาซึ่ง  มหาวิทยาลัยฯ  ไดคัดเลือกแลว  ไมไปทําสัญญา  หรือขอตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกําหนดดังระบุไวในขอ  7  มหาวิทยาลัยฯ  จะริบหลักประกันซอง  หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกัน
ซองทันที  และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น  (ถามี)  รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ   
  11.5    มหาวิทยาลัยฯ  สงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเ ติมเงื่อนไข  หรือขอกําหนดในแบบสัญญา                   
ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 
 

12.  การปรับราคาคากอสราง 
การปรับราคาคางานกอสรางตามหลักสูตรการปรับราคาไดดังระบุในขอ 1.7   จะนํามาใชในกรณีที่ 

คางานกอสรางลดลงหรือเพิ่มข้ึน  โดยวิธีการตอไปน้ี 
  สูตรการปรับราคา (สูตรคา K)  จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไวในสัญญา   
หรือภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ  ไดขยายออกไป  โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุในขอ 1.7 
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13. มาตรฐานฝมือชาง 
เมื่อ มหาวิทยาลัยฯ  ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตามประกาศ

น้ีแลว ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูเสนอราคาจะตองมีและใชผูผานการทดสอบ
มาตรฐานฝมือชางจากคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานและทดสอบฝมือแรงงาน  สถาบันของทางราชการหรือสถาบัน
เอกชนที่ทางราชการรับรอง  หรือผูมีวุฒิบัตร ระดับ ปวช.  ปวส.  และ ปวท.  หรือเทียบเทาจากสถาบันศึกษาที่ ก.พ. 
รับรองใหเขารับราชการได  ในอัตราไมตํ่ากวารอยละ  10   ของแตละสาขาชาง จํานวนอยางนอย  1  คน  ในแตละ
สาขาชาง  ดังตอไปน้ี 
  13.1         ชางเช่ือมไฟฟา                                                                              9 
  13.2         ชางเช่ือมแกส                                                                               9 
  13.3         ชางติดต้ังและเดินสายไฟฟาภายในอาคาร                                              9  
  13.4         ชางเครื่องทําความเย็นและเครื่องปรบัอากาศ                                           9 
  13.5         ชางไม  (กอสราง)                                                                           9 
  13.6         ชางทอและสุขภัณฑ                                                                         9 
  13.7          ชางกออิฐ                                                                                    9  
  13.8          ชางฉาบปูน                                                                                  9 
  13.9          ชางเหลก็เสรมิคอนกรีต                                                                    .                                                            
  13.10         ชางสี                                                                                         9 
  13.11         ชางสํารวจ               .                                                                                                          
.    
  ผูรบัจางจะตองเสนอรายช่ือผูทีม่ีมาตรฐานฝมอืชางดังกลาว กอนที่จะเริ่มปฏิบัติงานในแตละสวนงาน 

14. จัดทําและติดต้ังแผนปาย   
ผูรับจางจะตองรับผิดชอบในการดําเนินการจัดทํา  และติดต้ังแผนปายขนาดไมตํ่ากวา 1.20  x  240

เมตร   อยางนอย     1    จุด  แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานกอสรางไว  ณ  บริเวณสถานที่กอสราง  โดยมีรายละเอียด
ในการประกาศ   ดังน้ีคือ 

14.1 ช่ือหนวยงาน  เจาของโครงการ  สถานที่ติดตอ  และหมายเลขโทรศัพทพรอมดวงตรา 
หนวยงานเจาของโครงการ 

14.2 ประเภทและชนิดของสิ่งกอสราง 
14.3 ปริมาณงานกอสราง 
14.4 ช่ือ  ที่อยู  ผูรับจางพรอมหมายเลขโทรศัพท 
14.5 ระยะเวลาเริ่มตนและระยะเวลาสิ้นสุด 
14.6 วงเงินคากอสราง 
14.7 ช่ือเจาหนาที่ของสวนราชการผูควบคุมงานพรอมหมายเลขโทรศัพทและตองเสนอแบบปายใหผู

วาจางใหความเห็นชอบกอน 
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15. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
15.1 การกําหนดใหผูเสนอราคางานกอสรางที่จะย่ืนซองประกวดราคา   จัดทําเอกสารแนบทาย 

เอกสารประกวดราคาเกี่ยวกับ    “ระบบจัดการความปลอดภัยในการทํางานกอสราง”   เพื่อปองกันและควบคุม 
อุบัติเหตุที่จะเกิดข้ึนตามมาตรฐานความปลอดภัยฯ   ของกระทรวงมหาดไทย,  กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
และกฎหมาย-มาตรฐานอื่นฯ  ที่เกี่ยวของ 
  15.2     กําหนดใหผูเสนอราคางานกอสราง  ที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางงานกอสรางตามขอ  
15.1  จัดทําแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยในการทํางานอยางละเอียดและชัดเจนใหสอดคลองกับระบบการจัดการ
ความปลอดภัยในการทํางานกอสราง  แลวย่ืนตอผูวาจาง  หรือเจาของโครงการฯ  กอนการดําเนินการกอสรางภายใน  
30  วัน  นับแตวันทําสัญญาวาจาง  (แผนปฏิบัติงานตามขอ  15.2  ถือเปนสวนหน่ึงของสัญญา) 
  15.3     กําหนดใหผูคุมงานของผูวาจาง  หรือเจาของโครงการฯ  เปนผูควบคุมดูแลและตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานใหหนวยงานกอสราง  โดยใหผูรับจางปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยฯ  ตามขอ  15.2  หรือผูวา
จางสามารถดําเนินการวาจางที่ปรึกษาที่มีความสามารถควบคุม  ดูแลรับผิดชอบงานความปลอดภัยฯ  ในการทํางาน
ความปลอดภัยฯ   ในการทํางานกอสรางโดยตรง 
  15.4     กําหนดใหผูรับจาง  หรือผูรับเหมากอสรางตองปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานดังกลาว  อยาง
เครงครัด  และสอดคลองกับกฎหมายและระเบียบที่กําหนดไว  พรอมรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน
ความปลอดภัยฯ  ดังกลาว  ใหผูวาจาง  หรือ  เจาของโครงการฯ  รับทราบอยางนอยเดือนละ  1  ครั้ง 
  ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไว
โดยเครงครัด 

 

                                              

                                                            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
                                                                      วันที่         เดือน                   พ.ศ.  2554    9 

  

ลงช่ือ.............................................................. 

                  (นายออน     ศิริธนากิจ) 

                       นกัวิชาการพสัดุ  6        

                    หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ 
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