
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   เลขท่ี          /2555  
การจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 90 ปี  1  หลัง  ของคณะบริหารธุรกิจ   

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ลงวันท่ี………………………………………… 

………………………...……………. 
 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า    “มหาวิทยาลัยฯ”                 
มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 90 ปี  1 หลัง  ของคณะบริหารธุรกิจ   
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  คณะบริหารธุรกิจ  กรุงเทพมหานคร  โดยมีข้อแนะนําและ
ข้อกําหนด ดังต่อไปนี้ 

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา 
1.1 แบบรูปรายการละเอียด 
1.2 แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1.3 แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา 
1.4 หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1.5 แบบสัญญาจ้าง 
1.6 แบบหนังสือคํ้าประกัน 

(1) หลักประกันซอง 
(2) หลักประกันสัญญา 

  1.7   สูตรการปรับราคา   
  1.8       บทนิยาม 

(1) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

1.9 แบบบัญชีเอกสาร 
(1) บัญชีเอกสารส่วนท่ี  1 
(2) บัญชีเอกสารส่วนท่ี  2 

1.10       เอกสารแบ่งงวดงานและระยะเวลาก่อสร้าง 
1.11       แบบหนังสือมอบอํานาจ 
1.12       แบบหนังสือรับรองของวิศวกรผู้ควบคุมงาน 
1.13       แบบบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ/กรรมการผู้จัดการ 
1.14       แบบบัญชีรายชื่อผู้มีอํานาจควบคุม 
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2. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 

   2.1  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาจ้างด้วย 
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

2.2  ผู้ประสงค์จะเสนอต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงาน  ของทาง    
ราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็น          
ผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
  2.3  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคา        
รายอ่ืน และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการ
อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
  2.4  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธ
ไม่ยอมข้ึนศาลไทย   เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
            2.5  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีรายชื่อในการซ้ือเอกสารประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับทางมหาวิทยาลัยฯ  และโอนสิทธิให้ผู้เสนอราคารายอ่ืนเสนอราคาแทนมิได้ 
  2.6  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นในการจ้างของ
มหาวิทยาลัยฯ 
  2.7  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี
รายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 
  2.8  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซ่ึงได้ดําเนินการ
จัดซ้ือจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 
  2.9  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่
ละครั้งซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
  2.10  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภท
เดียวกันกับงานท่ีประกวดราคา  ในวงเงินไม่น้อยกว่า 750,000 บาท  และเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สัญญา
โดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานเอกชนท่ีมหาวิทยาลัยฯ  เชื่อถือ ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานในสัญญาเดียวเท่านั้น
และก่อสร้างในประเทศไทย  เป็นผลงานท่ีมีอายุไม่เกิน 5 ปี  นับถึงวันย่ืนเอกสารประกวดราคาจ้าง 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ท้ังนี้ ต้องแนบสําเนาหนังสือรับรองผลงาน  และสําเนาคู่ฉบับ 
พร้อมฉบับจริง เพ่ือประกอบการพิจารณา   
 
 3.  หลักฐานการเสนอราคา 
  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น   2   ส่วน  คือ 

3.1 บัญชีเอกสารส่วนท่ี  1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
 3.1.1  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด   ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรอง 
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
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(ข)    บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรอง 

การจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม           
และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
   3.1.2  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลท่ีมิใช่
นิติบุคคล ให้ยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน 
(ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง 
   3.1.3  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันใน
ฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  
และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาท่ีมิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง 
หรือผู้ร่วมค่าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (1) 
   3.1.4  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  ,  สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์  
   3.1.5  บัญชีเอกสารส่วนท่ี  1 ท้ังหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.9 (1) 
  3.2  บัญชีเอกสารส่วนท่ี  2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้  
   3.2.1  หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดย
ต้องลงนามพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)   
   3.2.2  หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีท่ีผู้ประสงค์จะ
เสนอราคามอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนทําการแทน 
   3.2.3  หลักประกันซอง  ตามข้อ 5 
   3.2.4  สําเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง และสําเนาคู่สัญญาก่อสร้าง  พร้อมท้ัง
รับรองสําเนาถูกต้อง 

3.2.4.1 สําหรับหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง   จะต้องมีรายละเอียดของ 
 วัน เดือน ปี  ชื่องานก่อสร้างและวันท่ีงานแล้วเสร็จของสัญญาท่ีนํามาใช้รับรองผลงาน   ผู้ออกหนังสือ
รับรองผลงาน ผู้ลงชื่อจะต้องมีตําแหน่งดังนี้ คือ 
                  3.2.4.1.1  ส่วนราชการ (ส่วนกลาง , ส่วนภูมิภาค) ต้องมี
ตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดับอธิบดีหรือเทียบเท่า 
                  3.2.4.1.2  ส่วนราชการ (ส่วนท้องถ่ิน) ต้องมีตําแหน่งดังนี้ คือ 
  (1)  กรุงเทพมหานคร   -  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
  (2)  เมืองพัทยา    -  นายกเมืองพัทยา 
  (3)  องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) -  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  (4)  เทศบาล    -  นายกเทศมนตรี 
  (5)  องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) -  ประธานกรรมการบริหารองค์การ 

    บริหารส่วนตําบล 
  (6)  สภาตําบล    -  ประธานสภาตําบล 
                    3.2.4.1.3  รัฐวิสาหกิจ , องค์การมหาชน : ผู้ลงชื่อต้องเป็นผู้มี 
อํานาจทําการแทนนิติบุคคลดังกล่าว 
          3.2.4.1.4  เอกชน บริษัท ห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือนิติบุคคลอ่ืน 
ซ่ึงเป็นผู้ว่าจ้าง เป็นผู้ออกหนังสือรับรอง ผู้ลงชื่อจะต้องเป็นผู้มีอํานาจตามกฎหมายของบริษัท       
ห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคล และตราประทับของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนั้น ๆ 
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           3.2.4.2  สําเนาสัญญาก่อสร้างฉบับตัวจริง (คู่สัญญา) ท่ีถูกต้องตรงกับหนังสือ
รับรองผลงานพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 1 ชุด 
           3.2.4.3  ผู้ท่ีนําใบรับรองผลงานของเอกชนมาใช้เป็นผลงาน ตามข้อ 2.6 นั้น 
จะต้องนําเอกสารการเสียภาษีของผลงานดังกล่าวมาแสดงด้วย 
     3.2.5  สําเนาใบอนุญาตของสภาวิศวกร  และสภาสถาปนิก ไม่ต่ํากว่าประเภท
ดังต่อไปนี้  
 ก.   วุฒิวิศวกรโยธา     จํานวน…………-……………… คน 
 ข.   สามัญวิศวกรโยธา    จํานวน…………-……………… คน 
 ค. ภาคีวิศวกรโยธา จํานวน…….……1……………. คน 
 ง.    ภาคีสถาปนิก     จํานวน………… 1……………. คน 
 จ.    ภาคีวิศวกรไฟฟ้า    จํานวน…………-…………… คน 
 ฉ. ………………… จํานวน………………………… คน 
 

โดยนําหลักฐานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพดังกล่าว (หากจะใช้สําเนาหรือภาพถ่าย 
จากเครื่องถ่ายเอกสาร ต้องรับรองสําเนาถูกต้องในสําเนานั้น โดยผู้รับอนุญาต) และใบรับรองการเป็น
วิศวกรและสถาปนิกประจําของนิติบุคคลนั้น ๆ  
  3.2.6  บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) 
  3.2.7  บัญชีเอกสารส่วนท่ี 2 ท้ังหมด ท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.9 (2) 
 
 4.   การเสนอราคา 
  4.1  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวด
ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  และหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเง่ือนไขใด  ๆ ท้ังสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนรวมท้ังลง
ลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน 
  4.2   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการก่อสร้างให้
ครบถ้วน 
  4.3    ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า   120    วัน   
นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย โดยภายในกําหนดยืนราคา  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอ
ราคาจะต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
  4.4  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาท่ีจะจ้างให้
แล้วเสร็จไม่เกิน......150.......วัน นับถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญาจ้าง 
  4.5   ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวด
ราคาท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยื่นข้อเสนอตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
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  4.6  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไว้ท่ีหน้าซอง
ว่า “เอกสารประกวดราคาตามเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขท่ี......../
2555..........” ยื่นต่อคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ  ในวันท่ี...............................ระหว่าง
เวลา.. . .10.00.. . . . .น.   ถึง. . . . .11.00.. . . . .น.    ณ  ห้องประชุมสํานักงานอธิการบดี ชั้น  4    
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
   เม่ือพ้นกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
แล้ว จะไม่รับเอกสารเพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด 
   คณะกรรมการประกวดราคา  จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รายอ่ืน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์  ตามข้อ 1.8 (1)  ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ 
พร้อมท้ังตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ 3.2 และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการ
พิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดท่ีมีหลักฐานว่าผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคารับทราบแล้ว 
   หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา  ก่อนหรือในขณะท่ีมีการเสนอราคา
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.8 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์
จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และมหาวิทยาลัยฯ  
จะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน  
   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีไม่ผ่านการคัดเลือกเบ้ืองต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์
จะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศประกวดราคา
จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิคอาจ
อุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานท่ีจัดหาพัสดุภายใน 3 วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งจาก
คณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานท่ีจัดหาให้ถือเป็นท่ีสุด 
   หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาจ้าง      
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้อง จนไม่อาจดําเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาท่ี
กําหนดไว้  คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอ
ราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืน และเม่ือแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดําเนินกระบวนการเสนอ
ราคาต่อไป จากข้ันตอนท่ีค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาท่ียังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการ
เสนอราคา  แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน  เว้นแต่คณะกรรมการประกวด
ราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จโดยง่าย หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธาน
กรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานท่ี  เพ่ือ
เริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่  โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายท่ีอยู่ในสถานท่ีนั้นทราบ 
   คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหว่าง
การประกวดราคาฯ เพ่ือให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
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  4.7   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้อง
ปฏิบัติดังนี้ 
   (1)  ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค 
   (2)  ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
จะต้องเริ่มต้นท่ี  2,858,101.54  บาท  (สองล้านแปดแสนห้าหม่ืนแปดพันหนึ่งร้อยหนึ่งบาทห้าสิบสี่
สตางค์) 
   (3)  ราคาท่ีเสนอจะต้องเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ๆ (ถ้ามี)         
รวมค่าใช้จ่ายท้ังปวงไว้ด้วยแล้ว 
        (4)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนจะต้องมาลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอ
ราคา ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด 
        (5)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนท่ีมาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เช้าสู่ระบบ 
        (6)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนท่ี LOG IN แล้ว จะต้องดําเนินการเสนอราคา 
โดยราคาท่ีเสนอในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องตํ่ากว่าราคาสูงสุดในการ
ประกวดราคาฯ 
        (7)  ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเม่ือการประกวดราคาฯ เสร็จ
สิ้นแล้วจะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาท่ียืนยันจะต้องตรงกับราคาท่ี
เสนอหลังสุด 
   (8)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์   ท้ังนี้ จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา 
   (9)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันท่ี............................................... 
ต้ังแต่เวลา...........................น. เป็นต้นไป ท้ังนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้ง วัน เวลา และสถานท่ี
เสนอราคา (บก.005) ให้ทราบต่อไป 
 

5. หลักประกันซอง 
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองทางด้านเทคนิค  

จํานวน  150,000 บาท  (หนึ่งแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน)  โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการ          
คํ้าประกันต้ังแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา                 
โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

5.1 เงินสด 
  5.2    เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยฯ  โดยเป็นเช็คลงวันท่ีท่ียื่นซองประกวด
ราคาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  3  วันทําการของทางราชการ 
  5.3 หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข้อ 
1.6  (1) 
  5.4 หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  ท่ีได้รับ
อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ  ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตาม
แบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข้อ 1.6 (1) 
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5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 

หลักประกันซองตามข้อนี้มหาวิทยาลัยฯ  จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือ            
ผู้คํ้าประกันภายใน 15 วันนับถัดจากวันท่ีได้พิจารณาในเบ้ืองต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอ
ราคารายท่ีคัดเลือกไว้ซ่ึงเสนอราคาตํ่าสุดจะคืนให้ต่อเม่ือได้ทําสัญญาหรือข้อตกลง หรือเม่ือผู้มีสิทธิ
เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 
   การคืนหลักประกันซองไม่ว่ากรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย 
 
 6.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 

6.1  ในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้  มหาวิทยาลัยฯ  จะพิจารณา   
ตัดสินด้วยราคารวม 

6.2 หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2   หรือยื่น 
หลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว  คณะกรรมการฯ จะไม่รับพิจารณาราคาข้อเสนอ          
ของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือท่ีผิดพลาดไป
จากเง่ือนไขของเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญ ท้ังนี้ 
เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯ  เท่านั้น 

6.3 มหาวิทยาลัยฯ  สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา โดยไม่มี 
การผ่อนผัน  ในกรณีดังต่อไปนี้ 
   (1)  ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวด
ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์  ของมหาวิทยาลัยฯ   
   (2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไข ท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา
จ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประสงค์
จะเสนอราคารายอ่ืน 
  6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทําสัญญา  
คณะกรรมการประกวดราคา  หรือมหาวิทยาลัยฯ  มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง 
สภาพ ฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้  มหาวิทยาลัยฯ  มีสิทธิท่ี
จะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
  6.5 มหาวิทยาลัยฯ  ทรงไว้ ซ่ึงสิทธิ ท่ีจะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด                
ท่ีเสนอท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด 
หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้
สุดแต่จะพิจารณา ท้ังนี้ เ พ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ
มหาวิทยาลัยฯ  เป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหาย        
ใด ๆ มิได้ รวมท้ังมหาวิทยาลัยฯ  จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ท้ิงงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีได้รับการ
คัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต เช่น  การเสนอราคา
อันเป็นเท็จหรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
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  ในกรณีท่ีผู้มีสิทธิเสนอราคารายท่ีเสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้ว่าไม่
อาจดําเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการประกวดราคาจะให้ผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นชี้แจงและ
แสดงหลักฐานท่ีทําให้เชื่อได้ว่าผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคําชี้แจงไม่เป็นท่ีรับฟังได้ มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิท่ีจะไม่
รับราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น 
  6.6 ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิจะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์
ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับ            
ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 
1.8  มหาวิทยาลัยฯ มีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว  และมหาวิทยาลัยฯ               
จะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท้ิงงาน 
 
 7.  การทําสัญญาจ้าง 
  ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) จะต้องทําสัญญา
จ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 1.5 กับมหาวิทยาลัยฯ  ภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้ง
และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละห้า  ของราคาค่าจ้างท่ีประกวดราคา
จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้มหาวิทยาลัยฯ  ยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา  โดยใช้หลักประกัน
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

7.1 เงินสด 
7.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้มหาวิทยาลัยฯ  โดยเป็นเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือก่อน 

หน้านั้นไม่เกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
7.3 หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดัง 

 ระบุในข้อ 1.6 (2) 
  7.4 หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ท่ีได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย   ซ่ึงได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือ  
 คํ้าประกันดังระบุในข้อ 1.6 (2)  

7.5   พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ีคู่สัญญา 

พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
 

8.  มหาวิทยาลัยฯ จะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น  3  งวด ดังนี้ 
        งวดท่ี 1 เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้ทํางานรื้อถอน
ท่องานระบบสุขาภิบาลแนวด่ิงชั้น 1-6 เดิมออก รื้อถอนห้องน้ําชั้น 5-6 เดิมออก ติดต้ังท่องานระบบ
สุขาภิบาลแนวด่ิงชั้น 1-6 เชื่อมต่อระบบให้ใช้งานได้ท้ังหมด ปรับปรุงห้องน้ํา 1 (ชั้น 5) และห้องน้ํา 2 
(ชั้น 6) แล้วเสร็จพร้อมใช้งานท้ังหมด  แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญาเป็นต้น
ไป 
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       งวดท่ี 2 เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ 35 ของค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้ทํางานรื้อถอน
ห้องน้ําชั้น 4 เดิม  รื้อถอนห้องเรียนชั้น 4 เดิม  ปรับปรุงห้องน้ํา 1 (ชั้น 4) ปรับปรุงห้องเรียนชั้น 4 
แล้วเสร็จพร้อมใช้งานท้ังหมด  แล้วเสร็จภายใน 120 วัน  นับถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 
  งวดสุดท้าย เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ 35 ของค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้ทําการติดต้ัง
รื้อถอนห้องน้ํา (ชั้น 1) พร้อมใช้งาน ท้ังหมด ปรับปรุงราวบันไดสแตนเลส (ชั้น 1-6) ติดต้ังครุภัณฑ์
ท้ังหมด ทดสอบระบบท้ังหมด  และงานอ่ืนๆ เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการทุกประการ  พร้อม
เก็บทําความสะอาดบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย  แล้วเสร็จภายใน 150 วัน  นับถัดจากวันท่ีลงนามใน
สัญญาเป็นต้นไป 
 

9. อัตราค่าปรับ 
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 15 จะกําหนดในอัตราร้อยละ   0.10  ของค่าจ้าง 

ตามสัญญาต่อวันแต่ไม่ต่ํากว่าวันละ  100  บาท 
   

10. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ซ่ึงได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ 

หรือทําสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.5 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของ
งานจ้างท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า……2…..ปี……-………เดือน  นับถัดจากวันท่ีมหาวิทยาลัยฯ  
ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน……30……วัน            
นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 
 

11. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ  
11.1 เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจําปี......2555........   

เงินกู้ จาก…… -………………….... .  และเงินช่วยเหลือจาก…………………-…….………..………. 
   การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเม่ือมหาวิทยาลัยฯ  ได้รับอนุมัติเงินค่า
ก่อสร้างจากงบประมาณประจําปี.......2555............. จาก………………….-………………..และเงินช่วยเหลือ
จาก……………………………-…………………….………………………………................     
   ราคากลางของงานก่อสร้ างในการประกวดราคาจ้ าง ด้วยวิ ธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้   เป็นเงินท้ังสิ้น  2,858,101.54  บาท   (สองล้านแปดแสนห้าหม่ืนแปดพันหนึ่ง
ร้อยหนึ่งบาทห้าสิบสี่สตางค์) 

11.2 เม่ือมหาวิทยาลัยฯ  ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ 
ตกลงจ้างตามประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของ
มาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือ
ไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด   
ผู้มีสิทธิเสนอราคาซ่ึงเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
   (1) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน  7  วัน  นับต้ังแต่วันท่ีผู้รับจ้างสั่ง หรือซ้ือของ           
จากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรือ
อ่ืนได้ 
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   (2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้น
โดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือไทย  ซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
   (3) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
  11.3    ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซ่ึงได้ยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ต่อมหาวิทยาลัย แล้วจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเม่ือได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้ว ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ไว้ใน
เง่ือนไขท่ีกําหนด ในข้อ 4.7  (4) (5) (6)และ (7)  มิฉะนั้น มหาวิทยาลัยฯ จะริบหลักประกันซองร้อยละ 
2.5 ของวงเงินท่ีจัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน ๆ (ถ้ามี) รวมท้ังอาจ
พิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
  11.4 ผู้มีสิทธิเสนอราคาซ่ึงมหาวิทยาลัยฯ ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทําสัญญา หรือ
ข้อตกลงภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 มหาวิทยาลัยฯ จะริบหลักประกันซองหรือ
เรียกร้องจากผู้ออกหนังสือคํ้าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน  
(ถ้ามี) รวมท้ังจะพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
  11.5 มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือข้อกําหนดในแบบสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 

12.  การปรับราคาค่าก่อสร้าง 
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาได้ดังระบุใน ข้อ 1.7   จะนํามาใช้ 

ในกรณีท่ีค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพ่ิมข้ึน  
  สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K)  จะต้องคงท่ีท่ีระดับท่ีกําหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามท่ี
กําหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยฯ  ได้ขยายออกไป โดยใช้สูตรของทาง
ราชการท่ีได้ระบุในข้อ 1.7 
 

13. มาตรฐานฝีมือช่าง 
เม่ือมหาวิทยาลัยฯ   ได้คัดเลือกผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลง 

จ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว             
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก คณะกรรมการกําหนด
มาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน สถาบันของทางราชการอ่ืนหรือสถาบันเอกชนท่ีทางราชการรับรอง
หรือผู้มีวุฒิบัตร ระดับ ปวช.  ปวส.  และ ปวท.  หรือเทียบเท่าจากสถาบันศึกษาท่ี ก.พ. รับรองให้เข้ารับ
ราชการได้  ในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ …10….ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจํานวนอย่างน้อย               
1  คน  ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้ 
 � 13.1……ช่างเชื่อมไฟฟ้า………………………………………………………… 
 � 13.2……ช่างติดต้ังและเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร.........…………… 
 � 13.3……ช่างเครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศ……………… 
 � 13.4……ช่างไม้  (ก่อสร้าง) …………………………………………………… 
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 � 13.5……ช่างท่อและสุขภัณฑ์..………………………………………………… 
 � 13.6……ช่างก่ออิฐ………………………………………………………………. 
 � 13.7……ช่างฉาบปูน……………………………………………………………… 
 � 13.8….ช่างเหล็กเสริมคอนกรีต……………………………………………… 
 � 13.9… ช่างสี……………………………………………………………………… 
 � 13.10….ช่างอลูมิเนียม…………………………………………………………… 
 

   ผู้รับจ้างจะต้องเสนอรายชื่อผู้ท่ีมีมาตรฐานฝีมือช่างดังกล่าวก่อนท่ีจะเริ่มปฏิบัติงานใน
แต่ละส่วนงาน 
 

14. จัดทําและติดตั้งแผ่นป้าย   
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการดําเนินการ จัดทํา    และติดต้ังแผ่นป้ายขนาดไม่ต่ํา 

กว่า…1.20  x  2.40  …เมตร   อย่างน้อย..…1……จุด  แสดงรายละเอียดเก่ียวกับงานก่อสร้างไว้                 
ณ  บริเวณสถานท่ีก่อสร้าง  โดยมีรายละเอียดในการประกาศ   ดังนี้คือ 

1.  ชื่อหน่วยงาน  เจ้าของโครงการ  สถานท่ีติดต่อ  และหมายเลขโทรศัพท์พร้อม 
       ดวงตราหน่วยงานเจ้าของโครงการ 

2.  ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง 
3.  ปริมาณงานก่อสร้าง 
4.  ชื่อ  ท่ีอยู่  ผู้รับจ้างพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 
5.  ระยะเวลาเริ่มต้นและระยะเวลาสิ้นสุด 
6.  วงเงินค่าก่อสร้าง 
7.  ชื่อเจ้าหน้าท่ี  ของส่วนราชการผู้ควบคุมงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์และต้อง 

       เสนอแบบป้ายให้ผู้ว่าจ้างให้ความเห็นชอบก่อน 
    

15. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหว่างระยะเวลาก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและ 

ระเบียบได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 
 

                              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
                                              วันท่ี                          พ.ศ.  2555 

  
 
 
 
ลงชื่อ............................................................... 
              (นางสุมิตรา   สมประสงค์) 
                    นักวิชาการพัสดุ    7 
                หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 


