
เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส   เลขท่ี ……./2554   
การจางกอสรางปรับปรุงหองสมุดกลาง 1 รายการ 
ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ลงวนัท่ี  …………………………..   2554 

………………………...……………. 
 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา    “มหาวิทยาลัยฯ”                 
มีความประสงคจะประกวดราคาจางกอสรางปรับปรุงหองสมุดกลาง 1 รายการ ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส    ณ  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรุงเทพมหานคร    โดยมี
ขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้ 

1. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา 
1.1 แบบรูปรายการละเอียด 
1.2 แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจาง 
1.3 แบบใบแจงปรมิาณงานและราคา 
1.4 หนังสือแสดงเง่ือนไขการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
1.5 แบบสัญญาจาง 
1.6 แบบหนังสือคํ้าประกัน 

(1) หลักประกันซอง 
(2) หลักประกันสัญญา 

  1.7   สูตรการปรับราคา   
  1.8       บทนิยาม 

(1) ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน 
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

1.9 แบบบัญชีเอกสาร 
(1) บัญชีเอกสารสวนท่ี  1 
(2) บัญชีเอกสารสวนท่ี  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 ผูประสงคจะเสนอราคาจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวด 

ราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
2.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงาน  ของ 

ทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว  หรือไมเปนผูทีไ่ดรับผลของการสัง่ใหนิติบุคคลหรือบุคคลอืน่เปน             
ผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
  2.3  ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอ
ราคารายอื่น และ/หรือตองไมเปนผู มีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผู
ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส    ณ  วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
     2.4 ผู ประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิห์รือความคุมกัน ซึง่อาจ
ปฏิเสธไมยอมขึน้ศาลไทย   เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสัง่ใหสละสิทธิแ์ละความ
คุมกันเชนวานั้น 
  2.5  ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีรายชื่อในการซ้ือเอกสารประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสกับทางมหาวิทยาลัยฯ  และโอนสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืนเสนอ
ราคาแทนมิได 
  2.6  ผูประสงคจะเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจาง
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
   

 3.  หลักฐานการเสนอราคา 
  ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน    2  สวน  คือ 

3.1 บัญชีเอกสารสวนท่ี  1  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
 3.1.1  ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล 

(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด   ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรอง 
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

(ข)    บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรอง 
การจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื ่อกรรมการผู จัดการ ผู มีอํานาจควบคุม             
และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
   3.1.2  ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใช
นิติบุคคล ใหยืน่สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงทีแ่สดงถึงการเขาเปนหุนสวน 
(ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
   3.1.3  ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันใน
ฐานะเปนผูรวมคา  ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา  
พรอมใหยื่นเอกสารการแสดงเปนนิติบุคคลของผูเขารวมคา ตามท่ีระบุไวใน (1) 
   3.1.4   สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม  ,  สําเนาใบทะเบียนพาณิชย  
   3.1.5  บัญชีเอกสารสวนท่ี  1 ท้ังหมดท่ีไดยื่นตามแบบในขอ 1.9 (1) 
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  3.2  บัญชีเอกสารสวนท่ี  2  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
         3.2.1  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซือ้และการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
โดยตองลงนาม พรอมประทับตรา (ถามี) 
   3.2.2  หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณีท่ีผูประสงคจะ
เสนอราคามอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนทําการแทน 
   3.2.2  หลกัประกันซอง  ตามขอ 5   
      3.2.3  บัญชีรายการกอสราง (บัญชีแสดงปริมาณงาน) 
      3.2.4  บัญชีเอกสารสวนท่ี 2 ท้ังหมด ท่ีไดยื่นตามแบบในขอ 1.9 (2) 
      3.2.5  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 ตามขอ 4.5 
      3.2.6  สําเนาใบอนุญาตของสภาวิศวกร และสภาสถาปนิก ไมต่ ํากวาประเภท
ดังตอไปนี้ 
 ก.   วุฒิวิศวกรโยธา     จํานวน…………-……………… คน 
 ข.   สามัญวิศวกรโยธา    จํานวน…………-……………… คน 
 ค. ภาคีวศิวกรโยธา จํานวน…………1……………. คน 
 ง.   ภาคีสถาปนิก     จํานวน…………-……………. คน 
 จ.   ภาคีวิศวกรไฟฟา    จํานวน…………-…………… คน 
 ฉ. ………………… จํานวน………………………… คน 

  โดยนําหลักฐานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพดังกลาว (หากจะใชสําเนาหรือภาพถาย 
จากเครือ่งถายเอกสาร ตองรับรองสําเนาถูกตองในสําเนานัน้ โดยผูรับอนุญาต) และใบรับรองการเปน
วิศวกรและสถาปนิกประจําของนิติบุคคลนั้น ๆ  
 
 4.   การเสนอราคา 
  4.1  ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบทีกํ่าหนดไวในเอกสารประกวด
ราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส  โดยไมมีเง่ือนไขใด ๆ ท้ังสิ้น   และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนรวมท้ัง 
ลงลายมือชื่อของผูประสงคจะเสนอราคาใหชัดเจน 
  4.2  ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการกอสรางให
ครบถวน        
  4.3    ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา   120    

  4.4  ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจางให
แลวเสร็จไมเกิน......120.......วัน นับถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญาจาง  

วัน   
นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคา  ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอ
ราคาจะตองรับผิดชอบราคาท่ีตนเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 

       4.5  ผู ประสงคจะเสนอราคาตองสงแคตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ  ไปพรอมเอกสารสวนที่ 1 และเอกสารสวนที ่2 เพือ่ประกอบการ
พิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้มหาวิทยาลัยฯ จะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ 
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  4.6   กอนยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผู ประสงคจะ
เสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถีถ่วนและเขาใจเอกสารประกวด
ราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส 
  4.7   ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส  ในวนัท่ี.................................................. 2554.......ระหวางเวลา...10.00.......น.   
 ถึง.......11.00.......น. ณ  หองประชุมสํานักงานอธิการบดี ชัน้  4    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร 
   เมือ่พนกําหนดเวลายืน่เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
แลว จะไมรับเอกสารเพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด 
   คณะกรรมการประกวดราคา  จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะ
เสนอราคาแตละรายวาเปนผูประสงคจะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคา
รายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส  ตามขอ 1.8 (1)  ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม 
พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตามขอ 3.2 และแจงผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการ
พิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดท่ีมีหลักฐานวาผูประสงคจะเสนอ
ราคารับทราบแลว 
   หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคากอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคา
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธืเสนอราคา กระทําการอันเปน
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.8 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชือ่ผูประสงค
จะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูมีสืทธิเสนอราคา  และมหาวิทยาลัยฯ  
จะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาวเปนผูท้ิงงาน  
   ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูประสงคจะ
เสนอราคาทีมี่ผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอืน่ หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกัน
ระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ณ วันประกาศประกวดราคา
จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิคอาจ
อุทธรณคําสั ่งดังกลาวตอหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุภายใน 3 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจาก
คณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานท่ีจัดหาใหถือเปนท่ีสุด 
   หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาจาง      
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของ จนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่
กําหนดไว  คณะกรรมการประกวดราคาจะสัง่พักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอ
ราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับบุคคลอ่ืน และเม่ือแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอ
ราคาตอไป จากขั้นตอนที่คางอยูภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการ
เสนอราคา  แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน  เวนแตคณะกรรมการประกวด
ราคาเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จโดยงาย หรือขอขัดของไมอาจแกไขได ประธาน
กรรมการประกวดราคาจะสัง่ยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานที่  เพ่ือ
เริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม  โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกราย   ท่ีอยูในสถานท่ีนั้นทราบ 
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   คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวาง
การประกวดราคาฯ เพ่ือใหการประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 
  4.7   ผู ประสงคจะเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผู มีสิทธิเสนอราคาจะตอง
ปฏิบัติ ดังนี้ 
   (1)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ท่ีไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค 
   (2)  ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
จะตองเริ่มตนท่ี  13,004,378.09  บาท  (สิบสามลานสี่พันสามรอยเจ็ดสิบแปดบาทเกาสตางค) 
   (3)  ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาทีร่วมภาษีมูลคาเพิม่และภาษีอื่น ๆ (ถามี) รวม
คาใชจายท้ังปวงไวดวยแลว 
   (4)  ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทน จะตองมาลงทะเบียนเพื่อเขากระบวนการเสนอ
ราคา ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด 
   (5)  ผูมีสทิธิเสนอราคาหรือผูแทนท่ีมาลงทะเบียนแลว ตอง LOG IN เขาสูระบบ 
   (6)  ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที ่LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา 
โดยราคาในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ ํากวาราคาสูงสุดในการ
ประกวดราคาฯ 
   (7)  หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเม่ือการประกวดราคาฯ เสร็จ
สิ้นแลว 
   (7)  ผู มีสิทธิเสนอราคาที ่ไดรับคัดเลือกใหเปนผู ชนะราคา  ตองรับผิดชอบ
คาใชจายในการใหบริการเสนอราคาและคาใชจายในการเดินทางของผู ใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส   ท้ังนี้ จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา 
  

5. หลักประกันซอง 
ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองเอกสารทางดาน 

เทคนิคจํานวน  650,000 บาท  (หกแสนหาหมืน่บาทถวน)  โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลา
การค้ําประกัน ตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิน้สุดการยืนราคา โดย
หลักประกันใหใชอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 

5.1 เงินสด 
  5.2    เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแกมหาวิทยาลัยฯ  โดยเปนเช็คลงวันทีที่ย่ื่นซองประกวด
ราคาหรือกอนหนานั้นไมเกิน  3  วันทําการของทางราชการ 
  5.3 หนังสือค้าํประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้าํประกันดังระบุในขอ 
1.6  (1) 
  5.4 หนังสือค้ ําประกันของบริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย  ท่ีไดรับ
อนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของ
ธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชือ่เวียนใหสวนราชการตาง ๆ   ทราบแลว  โดยอนุโลมใหใชตาม
แบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ 1.6 (1) 

5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
หลักประกันซองตามขอนี้มหาวิทยาลัยฯ  จะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรือผู 
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คํ้าประกันภายใน 15 วันนับถัดจากวันท่ีไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคา
รายทีคั่ดเลือกไวซ่ึงเสนอราคาต่ําสุดจะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูประสงคเสนอ
ราคาไดพนจากขอผูกพันแลว 
   การคืนหลักประกันซอง ไมวากรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 
 
 6.  หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 

6.1  ในการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้  มหาวิทยาลัยฯ  จะพิจารณา   
ตัดสินดวยราคารวม 

6.2 หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2   หรือยื่น 
หลักฐานการเสนอราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยืน่ซองประกวดราคาจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส ไมถูกตองตามขอ 4 แลว   คณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับพิจารณาขอเสนอ
ของผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด หรอืผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไป 
จากเง่ือนไขของเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในสวนทีมิ่ใชสาระสําคัญ ทัง้นี้ 
เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยฯ  เทานั้น 

6.3 มหาวิทยาลัยฯ  สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคา โดยไมมี 
การผอนผัน  ในกรณีดังตอไปนี้ 
   (1)  ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประกวด
ราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส  ของมหาวิทยาลัยฯ   
   (2) เสนอรายละเอียดแตกตางหรือไมตรงตามเงื ่อนไข ที ่กําหนดในเอกสาร
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบ
เสียเปรียบระหวางผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน 
  6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา  
คณะกรรมการประกวดราคา  หรือมหาวิทยาลัยฯ  มีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคา ชีแ้จงขอเท็จจริง 
สภาพ ฐานะ  หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได  มหาวิทยาลัยฯ  มีสิทธิที่
จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง 
  6.5 มหาวิทยาลัยฯ  ทรงไวซึง่สิทธิทีจ่ะไมรับราคาต่ ําสุด หรือราคาหนึ ่งราคาใด                
หรือทีเ่สนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ ่ง
รายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัด
จางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้ เพือ่ประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสิน
ของมหาวิทยาลัยฯ เปนเด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหาย
ใด ๆ มิได  รวมทั ้งมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีไดรับการ
คัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื ่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน  การเสนอ
เอกสารอันเปนเท็จหรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน 
 
 
 
   ในกรณีที่ผูมีสทิธิเสนอราคาทีเ่สนอราคาต่าํสุด เสนอราคาต่าํจนคาดหมายไดวาไม
อาจดําเนินงานตามสัญญาได   คณะกรรมการประกวดราคาหรือมหาวิทยาลัยฯ  จะใหผูมีสิทธิเสนอ
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ราคารายนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการ
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใหแลวเสร็จสมบูรณ หากคําชีแ้จงไมเปนที่รับฟงได 
มหาวิทยาลัยฯ  มีสิทธิท่ีจะไมรับราคาของผูมีสทิธิเสนอราคารายนั้น 
  6.6 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสวา ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอทีมี่ผลประโยชนรวมกัน
กับผูมีสิทธิเสนอราคารายอ่ืน หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการ
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมี
สิทธิเสนอราคาที ่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.8  
มหาวิทยาลัยฯ  มีอํานาจที่จะตัดรายชือ่ผู ประสงคจะเสนอราคาทีมี่สิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาว  
และมหาวิทยาลัยฯ  จะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคารายนั้นเปนผูท้ิงงาน 
 
 7.  การทําสัญญาจาง 
  ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) จะตองทําสัญญา
จางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ 1.5 กับมหาวิทยาลัยฯ  ภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันทีไ่ดรับแจง
และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละหา  ของราคาคาจางท่ีประกวดราคา 
จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสได ใหมหาวิทยาลัยฯ  ยึดถือไวในขณะทําสัญญา  โดยใชหลักประกัน
อยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 

7.1 เงินสด 
7.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหมหาวิทยาลัยฯ  โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือกอน 

หนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
7.3 หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดัง 

 ระบุในขอ 1.6 (2) 
  7.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาต
ใหประกอบกิจการเงินทุนเพือ่การพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหง
ประเทศไทย  ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ํา
ประกันดังระบุในขอ 1.6 (2)  

7.5   พันธบัตรรัฐบาลไทย 
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ีคูสัญญา 

พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 
 

8. คาจางและการจายเงิน 
มหาวิทยาลัยฯ    จะจายเงินคาจางโดยแบงออกเปน…….3.…..งวด       

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแบงงวดงานและระยะเวลากอสราง ดังแนบ 
 

9.  อัตราคาปรับ 
คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ 15 จะกําหนดในอัตรารอยละ   0.10  ของคาจาง 

ตามสัญญาตอวันแตไมต่ํากวาวันละ  100  บาท   
 

10.  การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือ  
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หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ 1.5  แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของ
งานจางท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอยกวา ……2…..ป……-………เดือน  นับถัดจากวันท่ีมหาวิทยาลัย
ฯ  ไดรับมอบงาน  โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน……30………วนั 
นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
 

11. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ  
11.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป 2554 เงินกู  

จาก……-…………………. .  และเงินชวยเหลือจาก…………………-…….………..………. 
 

   การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อมหาวิทยาลัยฯ  ไดรับอนุมัติเงินคา
กอสร างจากงบประมาณประจํ าป   จาก………สํานักงบประมาณ………..และเ งินช วยเหลือ
จาก……………………………-…………………….………………………………................     
   ราคากลางของงานกอสร างในการประกวดราคาจ างดวยวิ ธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสครั้งนี้   เปนเงินทัง้สิ้น  13,004,378.09  บาท   (สิบสามลานสี่พันสามรอยเจ็ดสิบแปด
บาทเกาสตางค) 
 
  11.2 เม่ือ มหาวิทยาลัยฯ  ไดคัดเลือกผูมีสทิธิเสนอราคารายใด ใหเปนผูรับจาง และได
ตกลงจางตามประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสัง่หรือนําสิง่ของ
มาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนัน้ตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางทีมี่เรือ
ไทยเดินอยู  และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด   
ผูมีสทิธิเสนอราคาซ่ึงเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
   (1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา
ภายใน  7 วัน นับตั้งแตวันท่ีผูรับจางสั่ง หรือซือ้ของจากตางประเทศ  เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
   (2) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ
เรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของนั้น
โดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย  ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนัน้กอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 
   (3) ในกรณีทีไ่มปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี 
  11.3    ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสตอมหาวิทยาลัยแลว  จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการ
คัดเลือกใหเขาเสนอราคาแลวตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงือ่นไขทีกํ่าหนด 
ในขอ 4.7  (4) (5) (6)และ (7)  มิฉะนั้น มหาวิทยาลัยฯ จะริบหลักประกันซองจํานวนรอย 2.5ของ
วงเงินท่ีจัดหาทันที  และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน ๆ (ถามี) รวมทัง้อาจพิจารณา
ใหเปนผูท้ิงงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
 
 
 
  11.4 ผูสิทธิเสนอราคาซ่ึงมหาวิทยาลัยฯ ไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลง
ภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ 7 มหาวิทยาลัยฯ จะริบหลักประกันซองหรือเรียกรอง
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จากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอืน่ (ถามี) 
รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
  11.5 มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ ์ที ่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบ
สัญญาใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 
 

12.  การปรับราคาคากอสราง 
การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาไดดังระบุใน ขอ 1.7   จะนํา 

มาใชในกรณีท่ีคางานกอสรางลดลงหรือเพ่ิมข้ึน  โดยวิธีการตอไปนี้ 
  สูตรการปรับราคา (สูตรคา K)  จะตองคงทีที่ร่ะดับทีกํ่าหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่
กําหนดไวในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ  ไดขยายออกไป โดยใชสูตรของทาง
ราชการท่ีไดระบุในขอ 1.7 
 

13. มาตรฐานฝมือชาง 
เม่ือมหาวิทยาลัยฯ   ไดคัดเลือกผูสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลง                     

จางกอสรางตามประกาศนี้แลว ผูมีสทิธิเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว 
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีและใชผู ผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจาก คณะกรรมการกําหนด
มาตรฐานและทดสอบฝมือแรงงาน สถาบันของทางราชการอ่ืนหรือสถาบันเอกชนท่ีทางราชการรับรอง  
 
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……………………………………………………… 
 
   ผูรับจางจะตองเสนอรายชือ่ผูที่มีมาตรฐานฝมือชางดังกลาวกอนที่จะเริม่ปฏิบัติงานใน
แตละสวนงาน 
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14. จัดทําและติดตั้งแผนปาย   
ผูรับจางจะตองรับผิดชอบในการดําเนินการ จัดทํา    และติดตั้งแผนปายขนาดไมต่ํา 

กวา…1.20  x  2.40  …เมตร   อยางนอย..…1……จุด  แสดงรายละเอียดเกีย่วกับงานกอสรางไว                 
ณ  บริเวณสถานท่ีกอสราง  โดยมีรายละเอียดในการประกาศ   ดังนี้คือ 

1.  ชื่อหนวยงาน  เจาของโครงการ  สถานท่ีติดตอ  และหมายเลขโทรศัพทพรอม 
       ดวงตราหนวยงานเจาของโครงการ 

2.  ประเภทและชนิดของสิ่งกอสราง 
3.  ปริมาณงานกอสราง 
4.  ชื่อ  ท่ีอยู  ผูรับจางพรอมหมายเลขโทรศัพท 
5.  ระยะเวลาเริ่มตนและระยะเวลาสิ้นสุด 
6.  วงเงินคากอสราง 
7.  ชื่อเจาหนาท่ี  ของสวนราชการผูควบคุมงานพรอมหมายเลขโทรศัพทและตอง 

       เสนอแบบปายใหผูวาจางใหความเห็นชอบกอน 
 

15. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหวางระยะเวลากอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายและ 

ระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด 
 
 

                             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
                                                    วันท่ี   ............................   พ.ศ.  2554 
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