เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ ……./2554
การจางกอสรางปรับปรุงหองสมุดกลาง 1 รายการ
ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ลงวันที่ ………………………….. 2554
………………………...…………….
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลพระนคร ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “มหาวิ ทยาลัยฯ”
มี ความประสงค จ ะประกวดราคาจ า งกอสร างปรั บ ปรุ งห องสมุ ดกลาง 1 รายการ ด ว ยวิ ธี การทาง
อิเล็กทรอนิกส ณ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรุงเทพมหานคร
โดยมี
ขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้
1. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา
1.1 แบบรูปรายการละเอียด
1.2 แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจาง
1.3 แบบใบแจงปริมาณงานและราคา
1.4 หนังสือแสดงเงื่อนไขการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
1.5 แบบสัญญาจาง
1.6 แบบหนังสือค้ําประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
1.7 สูตรการปรับราคา
1.8
บทนิยาม
(1) ผูประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.9 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
1.10
เอกสารแบงงวดงานและระยะเวลากอสราง
1.11
แบบหนังสือมอบอํานาจ
1.12
แบบหนังสือรับรองของวิศวกรผูควบคุมงาน
1.13
แบบบัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ/กรรมการผูจัดการ
1.14
แบบบัญชีรายชื่อผูมีอํานาจควบคุม
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2. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
2.1 ผูประสงคจะเสนอราคาจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวด
ราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
2.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงาน ของ
ทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูท ีไ่ ดรับผลของการสัง่ ใหนิติบุคคลหรือบุคคลอืน่ เปน
ผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
2.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูม ีผลประโยชนรวมกันกับผูป ระสงคจะเสนอ
ราคารายอื่น และ/หรื อต องไม เป นผูมีผ ลประโยชนรว มกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับ ผู
ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
2.4 ผูป ระสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไ ดรับเอกสิทธิห์ รือความคุม กัน ซึง่ อาจ
ปฏิเสธไมยอมขึน้ ศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูป ระสงคจะเสนอราคาไดมีคําสัง่ ใหสละสิทธิแ์ ละความ
คุมกันเชนวานั้น
2.5 ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีรายชื่อในการซื้อเอกสารประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสกับทางมหาวิทยาลัยฯ และโอนสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคารายอื่นเสนอ
ราคาแทนมิได
2.6 ผูประสงคจะเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจาง
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน 2 สวน คือ
3.1 บัญชีเอกสารสวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
3.1.1 ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบี ย นนิ ติบุ คคล หนั งสื อบริ คณหส นธิ บัญ ชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม
และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
3.1.2 ในกรณีผูป ระสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใช
นิติบุคคล ใหยืน่ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงทีแ่ สดงถึงการเขาเปนหุน สวน
(ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
3.1.3 ในกรณีผูป ระสงคจะเสนอราคาเปนผูป ระสงคจะเสนอราคารวมกันใน
ฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา
พรอมใหยื่นเอกสารการแสดงเปนนิติบุคคลของผูเขารวมคา ตามที่ระบุไวใน (1)
3.1.4 สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม , สําเนาใบทะเบียนพาณิชย
3.1.5 บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.9 (1)
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3.2 บัญชีเอกสารสวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
3.2.1 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซือ้ และการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
โดยตองลงนาม พรอมประทับตรา (ถามี)
3.2.2 หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณีที่ผูป ระสงคจะ
เสนอราคามอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน
3.2.2 หลักประกันซอง ตามขอ 5

ตามขอ 4.5
ดังตอไปนี้

3.2.3 บัญชีรายการกอสราง (บัญชีแสดงปริมาณงาน)
3.2.4 บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมด ที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.9 (2)
3.2.5 แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
3.2.6 สําเนาใบอนุญาตของสภาวิศวกร และสภาสถาปนิก ไมต่ํากวาประเภท

ก. วุฒิวิศวกรโยธา
จํานวน…………-………………
คน
ข. สามัญวิศวกรโยธา
จํานวน…………-………………
คน
ค. ภาคีวศิ วกรโยธา
จํานวน…………1…………….
คน
ง. ภาคีสถาปนิก
จํานวน…………-…………….
คน
จ. ภาคีวิศวกรไฟฟา
จํานวน…………-……………
คน
ฉ. …………………
จํานวน…………………………
คน
โดยนําหลักฐานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพดังกลาว (หากจะใชสําเนาหรือภาพถาย
จากเครือ่ งถายเอกสาร ตองรับรองสําเนาถูกตองในสําเนานัน้ โดยผูรับอนุญาต) และใบรับรองการเปน
วิศวกรและสถาปนิกประจําของนิติบุคคลนั้น ๆ
4. การเสนอราคา
4.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบทีก่ ําหนดไวในเอกสารประกวด
ราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนรวมทัง้
ลงลายมือชื่อของผูประสงคจะเสนอราคาใหชัดเจน
4.2 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการกอสรางให
ครบถวน
4.3 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 120 วัน
นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอ
ราคาจะตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
4.4 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจางให
แลวเสร็จไมเกิน......120.......วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจาง
4.5 ผู ป ระสงค จ ะเสนอราคาตองสง แคตตาล็อกและหรื อแบบรูป และรายละเอีย ด
คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ ไปพรอมเอกสารสวนที่ 1 และเอกสารสวนที่ 2 เพือ่ ประกอบการ
พิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้มหาวิทยาลัยฯ จะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ
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4.6 กอนยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูป ระสงคจะ
เสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถีถ่ วนและเขาใจเอกสารประกวด
ราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส
4.7
ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ในวันที่.................................................. 2554.......ระหวางเวลา...10.00.......น.
ถึง.......11.00.......น. ณ หองประชุมสํานักงานอธิการบดี ชัน้ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร
เมือ่ พนกําหนดเวลายืน่ เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
แลว จะไมรับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูป ระสงคจะ
เสนอราคาแตละรายวาเปนผูป ระสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูป ระสงคจะเสนอราคา
รายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกัน ระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ตามขอ 1.8 (1) ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม
พร อมทั ้งตรวจสอบข อเสนอตามข อ 3.2 และแจ งผู ป ระสงคจ ะเสนอราคาแตล ะรายทราบผลการ
พิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานวาผูป ระสงคจะเสนอ
ราคารับทราบแลว
หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคากอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคา
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธืเสนอราคา กระทําการอันเปน
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.8 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชือ่ ผูป ระสงค
จะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูมีสืทธิเสนอราคา และมหาวิทยาลัยฯ
จะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน
ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูป ระสงคจะ
เสนอราคาทีม่ ีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอืน่ หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกัน
ระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใ หบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคา
จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาทีก่ ระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิคอาจ
อุทธรณ คําสั ่งดั งกล าวต อหั ว หนา หนว ยงานที่จัดหาพัส ดุ ภายใน 3 วัน นับ แตวันที่ไดรับ แจงจาก
คณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานที่จัดหาใหถือเปนที่สุด
หากปรากฏต อ คณะกรรมการประกวดราคาว า กระบวนการเสนอราคาจ า ง
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของ จนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่
กําหนดไว คณะกรรมการประกวดราคาจะสัง่ พักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอ
ราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอ
ราคาตอไป จากขั้นตอนที่คางอยูภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการ
เสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการประกวด
ราคาเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จโดยงาย หรือขอขัดของไมอาจแกไขได ประธาน
กรรมการประกวดราคาจะสัง่ ยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อ
เริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกราย ที่อยูในสถานที่นั้นทราบ
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คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวาง
การประกวดราคาฯ เพื่อใหการประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ
4.7 ผูป ระสงคจ ะเสนอราคาที่ ไดรับการคัดเลือกใหเปน ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตอง
ปฏิบัติ ดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค
(2) ราคาสู งสุ ดของการประกวดราคาจางดว ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ครั้งนี้
จะตองเริ่มตนที่ 13,004,378.09 บาท (สิบสามลานสี่พันสามรอยเจ็ดสิบแปดบาทเกาสตางค)
(3) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาทีร่ วมภาษีมูลคาเพิม่ และภาษีอื่น ๆ (ถามี) รวม
คาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
(4) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทน จะตองมาลงทะเบียนเพื่อเขากระบวนการเสนอ
ราคา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด
(5) ผูมสี ทิ ธิเสนอราคาหรือผูแทนที่มาลงทะเบียนแลว ตอง LOG IN เขาสูระบบ
(6) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแ ทนที่ LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา
โดยราคาในการประกวดราคาจ างด ว ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาสูงสุดในการ
ประกวดราคาฯ
(7) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จ
สิ้นแลว
(7) ผู มี สิ ท ธิ เ สนอราคาที ่ไ ด รั บ คั ด เลื อ กให เ ป น ผู ช นะราคา ต อ งรั บ ผิ ด ชอบ
ค า ใช จ า ยในการให บ ริ ก ารเสนอราคาและค า ใช จ า ยในการเดิ น ทางของผู ใ ห บ ริ ก ารตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้ จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา
5. หลักประกันซอง
ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองเอกสารทางดาน
เทคนิคจํานวน 650,000 บาท (หกแสนหาหมืน่ บาทถวน) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลา
การค้ําประกัน ตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิน้ สุดการยืนราคา โดย
หลักประกันใหใชอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
5.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกมหาวิทยาลัยฯ โดยเปนเช็คลงวันทีท่ ีย่ ื่นซองประกวด
ราคาหรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
5.3 หนังสือค้าํ ประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้าํ ประกันดังระบุในขอ
1.6 (1)
5.4 หนั ง สื อ ค้ ํา ประกั น ของบริ ษั ท เงิ น ทุ น หรื อ บริ ษั ท เงิ น ทุ น หลั ก ทรั พ ย ที่ ไ ด รั บ
อนุ ญาตให ประกอบกิ จการเงิ น ทุน เพื ่อการพาณิช ยและประกอบธุร กิจ ค้ําประกัน ตามประกาศของ
ธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชือ่ เวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตาม
แบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.6 (1)
5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนี้มหาวิทยาลัยฯ จะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรือผู
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ค้ําประกันภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคา
รายทีค่ ัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุดจะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูป ระสงคเสนอ
ราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันซอง ไมวากรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณา
ตัดสินดวยราคารวม
6.2 หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่น
หลักฐานการเสนอราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยืน่ ซองประกวดราคาจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส ไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับพิจารณาขอเสนอ
ของผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไป
จากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในสวนทีม่ ิใชสาระสําคัญ ทัง้ นี้
เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยฯ เทานั้น
6.3 มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคา โดยไมมี
การผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประกวด
ราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส ของมหาวิทยาลัยฯ
(2) เสนอรายละเอี ย ดแตกต า งหรื อ ไม ต รงตามเงื ่อ นไข ที ่กํ า หนดในเอกสาร
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบ
เสียเปรียบระหวางผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น
6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา
คณะกรรมการประกวดราคา หรือมหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิใหผูป ระสงคจะเสนอราคา ชีแ้ จงขอเท็จจริง
สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูป ระสงคจะเสนอราคาได มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิที่
จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง
6.5 มหาวิ ท ยาลั ย ฯ ทรงไว ซึ ง่ สิ ท ธิ ที จ่ ะไม รั บ ราคาต่ ํา สุ ด หรื อ ราคาหนึ ่ง ราคาใด
หรือทีเ่ สนอทั ้งหมดก็ได และอาจพิจ ารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง
รายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัด
จางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพือ่ ประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสิน
ของมหาวิทยาลัยฯ เปนเด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหาย
ใด ๆ มิ ไ ด รวมทั ้ง มหาวิ ท ยาลั ย ฯ จะพิ จ ารณายกเลิ ก การประกวดราคาจ า งด ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผูท ิ้งงาน ไมวาจะเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการ
คัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจ ริต เชน การเสนอ
เอกสารอันเปนเท็จหรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน

ในกรณีท่ีผูมสี ทิ ธิเสนอราคาทีเ่ สนอราคาต่าํ สุด เสนอราคาต่าํ จนคาดหมายไดวาไม
อาจดําเนินงานตามสัญญาได คณะกรรมการประกวดราคาหรือมหาวิทยาลัยฯ จะใหผูมีสิทธิเสนอ
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ราคารายนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการ
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใหแลวเสร็จสมบูรณ หากคําชีแ้ จงไมเปนที่รับฟงได
มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูมสี ทิ ธิเสนอราคารายนั้น
6.6 ในกรณีที่ป รากฏขอเท็จ จริงภายหลังจากการประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสวา ผูป ระสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอทีม่ ีผลประโยชนรวมกัน
กับผูมีสิทธิเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใ หบริการ
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมี
สิ ท ธิ เ สนอราคาที ่ก ระทํ า การอั น เป น การขั ด ขวางการแข ง ขั น ราคาอย า งเป น ธรรม ตามข อ 1.8
มหาวิทยาลัย ฯ มีอํานาจที่จะตัดรายชือ่ ผูป ระสงคจะเสนอราคาทีม่ ีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาว
และมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
7. การทําสัญญาจาง
ผูช นะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ผูร ับจาง) จะตองทําสัญญา
จางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ 1.5 กับมหาวิทยาลัยฯ ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันทีไ่ ดรับแจง
และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละหา ของราคาคาจางที่ประกวดราคา
จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสได ใหมหาวิทยาลัยฯ ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกัน
อยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
7.1 เงินสด
7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหมหาวิทยาลัยฯ โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอน
หนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
7.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดัง
ระบุในขอ 1.6 (2)
7.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาต
ใหประกอบกิจการเงินทุนเพือ่ การพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหง
ประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ํา
ประกันดังระบุในขอ 1.6 (2)
7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คูสัญญา
พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
8. คาจางและการจายเงิน
มหาวิทยาลัยฯ จะจายเงินคาจางโดยแบงออกเปน…….3.…..งวด
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแบงงวดงานและระยะเวลากอสราง ดังแนบ
9. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ 15 จะกําหนดในอัตรารอยละ 0.10 ของคาจาง
ตามสัญญาตอวันแตไมต่ํากวาวันละ 100 บาท
10. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ
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หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ 1.5 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของ
งานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา ……2…..ป……-………เดือน นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัย
ฯ ไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน……30………วัน
นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
11. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
11.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป 2554 เงินกู
จาก……-…………………. . และเงินชวยเหลือจาก…………………-…….………..……….
การลงนามในสั ญญาจะกระทํ าไดตอเมื่อ มหาวิท ยาลัย ฯ ไดรับ อนุ มัติเงิน ค า
ก อ สร า งจากงบประมาณประจํ า ป จาก………สํ า นั ก งบประมาณ………..และเงิ น ช ว ยเหลื อ
จาก……………………………-…………………….………………………………................
ราคากลางของงานก อ สร า งในการประกวดราคาจ า งด ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ เปนเงินทัง้ สิ้น 13,004,378.09 บาท (สิบสามลานสี่พันสามรอยเจ็ดสิบแปด
บาทเกาสตางค)
11.2 เมื่อ มหาวิทยาลัยฯ ไดคัดเลือกผูมสี ทิ ธิเสนอราคารายใด ใหเปนผูรับจาง และได
ตกลงจางตามประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูร ับจางจะตองสัง่ หรือนําสิง่ ของ
มาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนัน้ ตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางทีม่ ีเรือ
ไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด
ผูมสี ทิ ธิเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา
ภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่ง หรือซือ้ ของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(2) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ
เรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของนั้น
โดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนัน้ กอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีทีไ่ มปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูร ับจางจะตองรับผิดตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี
11.3
ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสตอมหาวิทยาลัยแลว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการ
คัดเลือกใหเขาเสนอราคาแลวตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงือ่ นไขทีก่ ําหนด
ในขอ 4.7 (4) (5) (6)และ (7) มิฉะนั้น มหาวิทยาลัยฯ จะริบหลักประกันซองจํานวนรอย 2.5ของ
วงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น ๆ (ถามี) รวมทัง้ อาจพิจารณา
ใหเปนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม

11.4 ผูสิทธิเสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ 7 มหาวิทยาลัยฯ จะริบหลักประกันซองหรือเรียกรอง
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จากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทัน ที และอาจพิจ ารณาเรีย กร องใหชดใชความเสียหายอืน่ (ถามี)
รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
11.5 มหาวิ ทยาลั ย ฯ สงวนสิทธิ์ที่จ ะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบ
สัญญาใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
12. การปรับราคาคากอสราง
การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาไดดังระบุใน ขอ 1.7 จะนํา
มาใชในกรณีที่คางานกอสรางลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการตอไปนี้
สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงทีท่ ีร่ ะดับทีก่ ําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่
กํ าหนดไว ในสั ญ ญา หรื อภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย ฯ ได ข ยายออกไป โดยใช สู ต รของทาง
ราชการที่ไดระบุในขอ 1.7
13. มาตรฐานฝมือชาง
เมื่อมหาวิทยาลัยฯ ไดคัดเลือกผูสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลง
จางกอสรางตามประกาศนี้แลว ผูมสี ทิ ธิเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว
ผู มี สิ ท ธิ เ สนอราคาจะต อ งมี และใช ผู ผ  า นการทดสอบมาตรฐานฝ มือ ช างจาก คณะกรรมการกํ าหนด
มาตรฐานและทดสอบฝมือแรงงาน สถาบันของทางราชการอื่นหรือสถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรอง
หรือผูมีวุฒิบัตร ระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับ
ราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ …10….ของแตละสาขาชาง แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย 1
คน ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้
 13.1……ชางเชื่อมไฟฟา…………………………………………………
 13.2……ชางติดตั้งและเดินสายไฟฟาภายในอาคาร.......……..
 13.3……ชางไม (กอสราง) …………………………………………….
 13.4……ชางกออิฐ…………………………………………………………..
 13.5……ชางฉาบปูน…………………………………………………………
 13.6… ชางสี………………………………………………………………….
 13.7……ชางอลูมิเนียม………………………………………………………
แตละสวนงาน

ผูร ับจางจะตองเสนอรายชือ่ ผูท ี่มีมาตรฐานฝมือชางดังกลาวกอนที่จะเริม่ ปฏิบัติงานใน

- 10 -

14. จัดทําและติดตั้งแผนปาย
ผูรับจางจะตองรับผิดชอบในการดําเนินการ จัดทํา และติดตั้งแผนปายขนาดไมต่ํา
กวา…1.20 x 2.40 …เมตร อยางนอย..…1……จุด แสดงรายละเอียดเกีย่ วกับงานกอสรางไว
ณ บริเวณสถานที่กอสราง โดยมีรายละเอียดในการประกาศ ดังนี้คือ
1. ชื่อหนวยงาน เจาของโครงการ สถานที่ติดตอ และหมายเลขโทรศัพทพรอม
ดวงตราหนวยงานเจาของโครงการ
2. ประเภทและชนิดของสิ่งกอสราง
3. ปริมาณงานกอสราง
4. ชื่อ ที่อยู ผูรับจางพรอมหมายเลขโทรศัพท
5. ระยะเวลาเริ่มตนและระยะเวลาสิ้นสุด
6. วงเงินคากอสราง
7. ชื่อเจาหนาที่ ของสวนราชการผูควบคุมงานพรอมหมายเลขโทรศัพทและตอง
เสนอแบบปายใหผูวาจางใหความเห็นชอบกอน
15. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลากอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและ
ระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วันที่ ............................ พ.ศ. 2554

