รางเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่
/2555
การจางกอสรางปรับปรุงอาคารชางโลหะ ของคณะวิศวกรรมศาสตร
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ลงวันที่
2555
………………………...…………….
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งตอไปนี้เรียกวา
“มหาวิทยาลัยฯ ”
มีความประสงคจะประกวดราคาจางกอสรางปรับปรุงอาคารชางโลหะ ของคณะวิศวกรรมศาสตร ดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ณ
คณะ วิศวกรรมศาสตร กรุงเทพมหานคร โดยมีขอแนะนําและ
ขอกําหนด ดังตอไปนี้
1. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา
1.1 แบบรูปรายการละเอียด
1.2 แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
1.3 แบบใบแจงปริมาณงานและราคา
1.4 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
1.5 แบบสัญญาจาง
1.6 แบบหนังสือค้ําประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
1.7 สูตรการปรับราคา
1.8
บทนิยาม
(1) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(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 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
2.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงาน ของ
ทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปน
ผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
2.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคาราย
อื่น และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการ
อันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
2.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธ
ไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวา นั้น
2.5 ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีรายชื่อในการซื้อเอกสารประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสกับทางมหาวิทยาลัยฯ และโอนสิทธิใหผูเสนอราคารายอื่นเสนอราคาแทนมิได
2.6 ผูประสงคจะ
เสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางของ
มหาวิทยาลัยฯ
2.7 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน
กับงานที่ประกวดราคา ในวงเงินไมนอยกวา 6,500,000 บาท และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรง
กับสวนราชการหนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือ
หนวยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยฯ เชื่อถือ ผลงานดังกลาวตองเปนผลงานในสัญญาเดียวเทานั้นและ
กอสรางในประเทศไทย เปนผลงานที่มีอายุไมเกิน 5 ป นับถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคาจาง
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้ ตองแนบสําเนาหนังสือรับรองผลงาน และสําเนาคูฉบับ
พรอมฉบับจริง เพื่อประกอบการพิจารณา
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
การจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม
และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
3.1.2 ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใช
นิติบุคคล ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน
(ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
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3.1.3 ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันใน
ฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา
และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง
หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (1)
3.1.4 สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม , สําเนาใบทะเบียนพาณิชย
3.1.5 บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.9 (1)
3.2 บัญชีเอกสารสวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
3.2.1 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดย
ตองลงนามพรอมประทับตรา (ถามี)
3.2.2 หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณีที่ผูประสงคจะ
เสนอราคามอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน
3.2.3 หลักประกันซอง ตามขอ 5
3.2.4 สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสราง และสําเนาคูสัญญากอสราง พรอมทั้ง
รับรองสําเนาถูกตอง
3.2.4.1 สําหรับหนังสือรับรองผลงานกอสราง จะตองมีรายละเอียดของ
วัน เดือน ป ชื่องานกอสรางและวันที่งานแลวเสร็จของสัญญาที่นํามาใชรับรองผลงาน ผูออกหนังสือ
รับรองผลงาน ผูลงชื่อจะตองมีตําแหนงดังนี้ คือ
3.2.
4.1.1 สวนราชการ (สวนกลาง , สวนภูมิภาค) ตองมี
ตําแหนงไมต่ํากวาระดับอธิบดีหรือเทียบเทา
3.2.
4.1.2 สวนราชการ (สวนทองถิ่น) ตองมีตําแหนงดังนี้ คือ
(1) กรุงเทพมหานคร - ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
(2) เมืองพัทยา - นายกเมืองพัทยา
(3) องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) - นายกองคการบริหารสวนจังหวัด
(4) เทศบาล - นายกเทศมนตรี
(5) องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) - ประธานกรรมการบริหารองคการ
บริหารสวนตําบล
(6) สภาตําบล - ประธานสภาตําบล
3.2.
4.1.3 รัฐวิสาหกิจ , องคการมหาชน : ผูลงชื่อตองเปนผูมี
อํานาจทําการแทนนิติบุคคลดังกลาว
3.2.4.1.4 เอกชน บริษัท หางหุนสวนจํากัด หรือนิติบุคคลอื่น
ซึ่งเปนผูวาจาง เปนผูออกหนังสือรับรอง ผูลงชื่อจะตองเปนผูมีอํานาจตามกฎหมายของบริษัท
หางหุนสวนหรือนิติบุคคล และตราประทับของบริษัท หรือหางหุนสวนนั้น ๆ
3.2.4.2 สําเนาสัญญากอสรางฉบับตัวจริง (คูสัญญา) ที่ถูกตองตรงกับหนังสือ
รับรองผลงานพรอมรับรองสําเนาถูกตอง 1 ชุด
3.2.4.3 ผูที่นําใบรับรองผลงานของเอกชนมาใชเปนผลงาน ตามขอ 2. 6 นั้น
จะตองนําเอกสารการเสียภาษีของผลงานดังกลาวมาแสดงดวย
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ดังตอไปนี้

3.2.5 สําเนาใบอนุญาตของสภาวิศวกร และสภาสถาปนิก ไมต่ํากวาประเภท

ก. วุฒิวิศวกรโยธา
จํานวน…………-………………
คน
ข. สามัญวิศวกรโยธา
จํานวน…………-………………
คน
ค. ภาคีวศิ วกรโยธา
จํานวน…….……1…………….
คน
ง. ภาคีสถาปนิก
จํานวน………… 1…………….
คน
จ. ภาคีวิศวกรไฟฟา
จํานวน………….1……………
คน
ฉ. …………………
จํานวน…………………………
คน
3.2.
6 สําเนาใบประกอบวิชาชีพเจาหนาที่ความปลอดภัยระดับพื้นฐาน 1 คน
โดยนําหลักฐานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพดังกลาว (หากจะใชสําเนาหรือภาพถาย
จากเครื่องถายเอกสาร ตองรับรองสําเนาถูกตองในสําเนานั้น โดยผูรับอนุญาต ) และใบรับรองการเปน
วิศวกรและสถาปนิกประจําของนิติบุคคลนั้น ๆ
3.2.7 บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน)
3.2.
8 บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมด ที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.9 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวด
ราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการ จางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส นี้ โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน รวมทัง้ ลง
ลายมือชื่อของผูประสงคจะเสนอราคาใหชัดเจน
4.2 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการกอสรางให
ครบถวน
4. 3 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา
120 วัน
นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคา หรือผูมีสิทธิเสนอ
ราคาจะตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
4.
4 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการ ตามสัญญาที่จะจางให
แลวเสร็จไมเกิน......140.......วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจาง
4.
5 กอนยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะ
เสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวด
ราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส
4.6 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส จาหนาซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไวที่หนาซอง
วา “เอกสารประกวดราคาตามเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่..............”
ยื่นตอคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ ในวันที่....... ....................... ......ระหวางเวลา....
10.00......น. ถึง.....11.00......น.
ณ หองประชุมสํานักงานอธิการบดี ชั้น 4 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
แลว จะไมรับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะ
เสนอราคาแตละรายวา เปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคา
รายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ตามขอ 1.8 (1) ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม
พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตามขอ 3.2 และแจงผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการ
พิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานวาผูประสงคจะเสนอ
ราคารับทราบแลว
หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคา กอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคา
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคา หรือผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปน
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.8 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงค
จะเสนอราคา หรือผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูมีสิทธิเสนอราคา และมหาวิทยาลัยฯ
จะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน
ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูประสงค
จะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีประโยชนรวมกัน
ระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคา
จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิคอาจ
อุทธรณคําสั่งดังกลาวตอหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุภายใน 3 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจาก
คณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานที่จัดหาใหถือเปนที่สุด
หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาจาง
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของ จนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่
กําหนดไว คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอ
ราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอ
ราคาตอไป จากขั้นตอนที่คางอยูภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการ
เสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการประกวด
ราคาเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จโดยงาย หรือขอขัดของไมอาจแกไขได ประธาน
กรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อ
เริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวาง
การประกวดราคาฯ เพื่อใหการประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ
4.
7 ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกให เปนผูมีสิทธิเสนอราคา จะตอง
ปฏิบัติดังนี้
(1)
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค
(2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
จะตองเริ่มตนที่ 13,089,839.16 บาท (สิบสามลานแปดหมื่นเกาพันแปดรอยสามสิบเกาบาทสิบหก
สตางค)
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(3) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น ๆ (ถามี)
รวมคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
(4) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนจะตองมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอ
ราคา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด
(5) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่มาลงทะเบียนแลว ตอง LOG IN เชาสูระบบ
(6) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่ LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา
โดยราคาที่เสนอในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาสูงสุดในการ
ประกวดราคาฯ
(7) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จ
สิ้นแลวจะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่
เสนอหลังสุด
(8) ผูมสี ทิ ธิ เสนอราคาที่ ไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะการเสนอราคา ตองรับผิดชอบ
คาใชจายในการ ใหบริการเสนอราคาและคาใชจาย ในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้ จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา
(9) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคา ในวันที่ ......................................
ตั้งแตเวลา............................น. เปนตนไป ทั้งนี้ จะแจงนัดหมายตามแบบแจง วัน เวลา และสถานที่
เสนอราคา (บก.005) ใหทราบตอไป
5. หลักประกันซอง
ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองทางดานเทคนิค
จํานวน 650,000 บาท (หกแสนหาหมื่นบาทถวน ) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ํา
ประกันตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดย
หลักประกันใหใชอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
5.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกมหาวิทยาลัยฯ โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองประกวด
ราคาหรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
5.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ
1.6 (1)
5.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับ
อนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของ
ธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตาม
แบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.6 (1)
5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนี้มหาวิทยาลัยฯ จะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรือ
ผูค้ําประกันภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผู มีสทิ ธิ เสนอ
ราคารายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุดจะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผู มีสทิ ธิ
เสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันซองไมวากรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
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6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณา
ตัดสินดวยราคารวม
6.2 หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่น
หลักฐานการเสนอราคาไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นซองประกวดราคาจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส ไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการฯ จะไมรับพิจารณาราคา ขอเสนอของ
ผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือที่ผิดพลาดไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในสวนที่มิใชสาระสําคัญ
ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยฯ เทานั้น
6.3 มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคา โดยไมมี
การผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประกวด
ราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส ของมหาวิทยาลัยฯ
(2) เสนอรายละเอียดแตกตาง ไปจากเงื่อนไข ที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา
จางทางอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูประสงค
จะเสนอราคารายอื่น
6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา
คณะกรรมการประกวดราคา หรือมหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง
สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิที่
จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
6.5 มหาวิทยาลัยฯ ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด
ที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด
หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได
สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ
มหาวิทยาลัยฯ เปนเด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอราคา หรือผูมีสิทธิเสนอราคา จะเรียกรองคาเสียหาย
ใด ๆ มิได รวมทั้งมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสและลงโทษผู มีสทิ ธิ เสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผู มีสทิ ธิ เสนอราคาที่ไดรับการ
คัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอราคา
อันเปนเท็จหรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีที่ผูมีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไม
อาจดําเนินงานตามสัญญาได คณะกรรมการประกวดราคาจะใหผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นชี้แจงและ
แสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาจาง ดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิที่จะไม
รับราคาของผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น
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6.6 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสวา ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกเปนผู มสี ทิ ธิ จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน
รวมกันกับผู มีสทิ ธิ เสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผู มีสทิ ธิ เสนอราคากับ
ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
หรือเปนผู มีสทิ ธิ เสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ
1.8
มหาวิทยาลัยฯ มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผู มีสทิ ธิ เสนอราคาดังกลาว และมหาวิทยาลัยฯ
จะพิจารณาลงโทษผูมสี ทิ ธิเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
7. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) จะตองทําสัญญา
จางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ 1.5 กับมหาวิทยาลัยฯ ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง
และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับ รอยละหา 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
ใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหง
ประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือ
ค้ําประกันดังระบุในขอ 1.6 (2)
7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คูสัญญา
พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
8. มหาวิทยาลัยฯจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน 4 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 10 ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดทําการรื้อถอน
และปรับปรุงดานหลังอาคารทั้งหมด รวมทั้งใหทําความสะอาดบริเวณสถานที่กอสรางใหเรียบรอย
แลวเสร็จภายใน 70 วัน
งวดที่ 2 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 25 ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดทําการปรับปรุง
ชั้น 4 และชั้น 3 ทั้งหมด เดินทอเมนประปา – สุขาภิบาล ติดตั้งถังบําบัดน้ําเสีย รวมทั้งใหทําความ
สะอาดบริเวณสถานที่กอสรางใหเรียบรอย ใหแลวเสร็จภายใน 100 วัน
งวดที่ 3 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 30 ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดทําการปรับปรุง
ชั้น 2 และชั้น 1 ทั้งหมด รวมทั้งใหทําความสะอาดบริเวณสถานที่กอสรางใหเรียบรอย ใหแลวเสร็จ
ภายใน 130 วัน
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งวดสุดทาย เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 35 ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดทําการติดตั้ง
ชุดทดสอบวัสดุแอสฟสททั้งหมด และงานอื่น ๆ ที่ปรากฏในแบบรูปรายการ รวมทั้งใหทําความสะอาด
บริเวณสถานที่กอสรางใหเรียบรอย
9. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ 15 จะกําหนดในอัตรารอยละ 0.10 ของคาจาง
ตามสัญญาตอวันแตไมต่ํากวาวันละ 100 บาท
10. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ
หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ 1.5 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของ
งานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา ……2…..ป……-………เดือน นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยฯ
ไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ……30……วัน นับ
ถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
11. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
11.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป......2555........
เงินกู จาก…… -………………….... . และเงินชวยเหลือจาก…………………-…….………..……….
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อมหาวิทยาลัยฯ ไดรับอนุมัติเงินคา
กอสรางจากงบประมาณประจําป .......2555............. จาก………………….-………………..และเงินชวยเหลือ
จาก……………………………-…………………….………………………………................
ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น 13,089,839.16 บาท (สิบสามลานแปดหมื่นเกาพันแปดรอย
สามสิบเกาบาทสิบหกสตางค)
11.2 เมื่อมหาวิทยาลัยฯ ไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและได
ตกลงจางตามประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของ
มาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือ
ไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด
ผูมสี ทิ ธิเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับ ตั้งแต วันที่ผูรับจางสั่ง หรือซื้อของจาก
ตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
ได
(2) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ
เรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก กรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น
โดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
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(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี
11.3
ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ตอมหาวิทยาลัย แลวจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการ
คัดเลือกให เปนผูมีสิทธิเสนอราคาแลว ตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ไวใน
เงื่อนไขที่กําหนด ในขอ 4.7 (4) (5) (6)และ (7) มิฉะนั้น มหาวิทยาลัยฯ จะริบหลักประกันซองรอยละ
2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น ๆ (ถามี) รวมทัง้ อาจ
พิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
11.4 ผู มสี ทิ ธิ เสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือ
ขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ 7 มหาวิทยาลัยฯ จะริบหลักประกันซองหรือ
เรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น
(ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
1
1.5 มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาให
เปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
12. การปรับราคาคากอสราง
การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาไดดังระบุใน ขอ 1.7 จะนํามาใช
ในกรณีที่คางานกอสรางลดลงหรือเพิ่มขึ้น
สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่
กําหนดไวในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ ไดขยายออกไป โดยใชสูตรของทาง
ราชการที่ไดระบุในขอ 1.7
13. มาตรฐานฝมือชาง
เมื่อมหาวิทยาลัยฯ ไดคัดเลือกผูประสงคจะเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลง
จางกอสรางตามประกาศนี้แลว ผู มีสทิ ธิ เสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผู มี
สิทธิเสนอราคาจะตองมีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจาก คณะกรรมการกําหนดมาตรฐาน
และทดสอบฝมือแรงงาน สถาบันของทางราชการอื่นหรือสถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรองหรือผูมี
วุฒิบัตร ระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันศึกษาที่ ก .พ. รับรองใหเขารับราชการ
ได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ …10….ของแตละสาขาชาง แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย 1 คน ในแต
ละสาขาชางดังตอไปนี้
 13.1……ชางเชื่อมไฟฟา…………………………………………………………
 13.2……ชางเชื่อมแกส…..……………………………………………………….
 13.3……ชางติดตั้งและเดินสายไฟฟาภายในอาคาร.........……………
 13.4……ชางเครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศ………………
 13.5……ชางไม (กอสราง) ……………………………………………………
 13.6……ชางทอและสุขภัณฑ..…………………………………………………
 13.7……ชางกออิฐ………………………………………………………………..
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แตละสวนงาน

13.8……ชางฉาบปูน………………………………………………………………
13.9……ชางเหล็กเสริมคอนกรีต………………………………………………
13.10… ชางสี………………………………………………………………………
13.11….ชางอลูมิเนียม……………………………………………………………
ผูรับจางจะตองเสนอรายชื่อผูที่มีมาตรฐานฝมือชางดังกลาวกอนที่จะเริ่มปฏิบัติงานใน

14. จัดทําและติดตั้งแผนปาย
ผูรับจางจะตองรับผิดชอบในการดําเนินการ จัดทํา และติดตั้งแผนปายขนาดไมต่ํา
กวา…1.20 x 2.40 …เมตร อยางนอย ..…1……จุด แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานกอสรางไว
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
มีนาคม พ.ศ. 2555

ลงชื่อ...............................................................
(นางสุมิตรา สมประสงค)
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