
รางเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขท่ี ........./2556
การจางงานรื้อถอนหองน้ําชายและปรับภูมิทัศนบริเวณสหกรณระหวางอาคาร 1 และ 2

1 รายการ  ของคณะบริหารธุรกิจ
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ลงวันท่ี …………………………………………………….
………………………...…………….

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “มหาวิทยาลัยฯ”
มีความประสงคจะประกวดราคาจางรื้อถอนหองน้ําชายและปรับภูมิทัศนบริเวณสหกรณระหวางอาคาร
1 และ 2  1 รายการ ของคณะบริหารธุรกิจ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ณ คณะบริหารธุรกิจ
กรุงเทพมหานคร โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้

1. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา
1.1 แบบรูปรายการละเอียด
1.2 แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
1.3 แบบใบแจงปริมาณงานและราคา
1.4 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
1.5 แบบสัญญาจาง
1.6 แบบหนังสือคํ้าประกัน

(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา

1.7 สูตรการปรับราคา
1.8 บทนิยาม

(1) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน
(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
1. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาจางดวย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
2. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงาน  ของ

ทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว  หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปน
ผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ

3. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอ
ราคารายอ่ืน และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการ
อันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม

4. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม
ยอมข้ึนศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวา นั้น

5.  ผูประสงคจะเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางของ
มหาวิทยาลัยฯ

6. ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีรายชื่อในการซื้อเอกสารประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสกับทางมหาวิทยาลัยฯ  และโอนสิทธิใหผูเสนอราคารายอ่ืนเสนอราคาแทนมิได

7. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชี
รายรับ รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ

8.  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อ
จัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

9. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมี
มูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได

10. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน
กับงานท่ีประกวดราคา  ในวงเงินไมนอยกวา 625,000 บาท  และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับ
สวนราชการหนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน  รัฐวิสาหกิจหรือ
หนวยงานเอกชนท่ีมหาวิทยาลัยฯ  เชื่อถือ ผลงานดังกลาวตองเปนผลงานในสัญญาเดียวเทานั้นและ
กอสรางในประเทศไทย  เปนผลงานท่ีมีอายุไมเกิน 5 ป  นับถึงวันย่ืนเอกสารประกวดราคาจาง
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ท้ังนี้ ตองแนบสําเนาหนังสือรับรองผลงาน และสําเนาคูฉบับ
พรอมฉบับจริง เพื่อประกอบการพิจารณา
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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 บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม
และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

3.1.2 ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลท่ีมิใช
นิติบุคคล ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน
(ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง

3.1.3  ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันใน
ฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา
และในกรณีท่ีผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาท่ีมิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง
หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามท่ีระบุไวใน (1)

3.1.4 สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม , สําเนาใบทะเบียนพาณิชย
3.1.5 บัญชีเอกสารสวนท่ี 1 ท้ังหมดท่ีไดยื่นตามแบบในขอ 1.9 (1)

3.2 บัญชีเอกสารสวนท่ี 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
3.2.1 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดย

ตองลงนามพรอมประทับตรา (ถามี)
3.2.2 หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณีท่ีผูประสงคจะ

เสนอราคามอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนทําการแทน
3.2.3 หลักประกันซอง  ตามขอ 5
3.2.4 สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสราง และสําเนาคูสัญญากอสราง พรอมท้ัง

รับรองสําเนาถูกตอง
3.2.4.1 สําหรับหนังสือรับรองผลงานกอสราง   จะตองมีรายละเอียดของ

วัน เดือน ป  ชื่องานกอสรางและวันท่ีงานแลวเสร็จของสัญญาท่ีนํามาใชรับรองผลงาน ผูออกหนังสือ
รับรองผลงาน ผูลงชื่อจะตองมีตําแหนงดังนี้ คือ

3.2.4.1.1  สวนราชการ (สวนกลาง , สวนภูมิภาค) ตองมี
ตําแหนงไมต่ํากวาระดับอธิบดีหรือเทียบเทา

3.2.4.1.2  สวนราชการ (สวนทองถ่ิน) ตองมีตําแหนงดังนี้ คือ
(1)  กรุงเทพมหานคร - ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
(2)  เมืองพัทยา - นายกเมืองพัทยา
(3)  องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) - นายกองคการบริหารสวนจังหวัด
(4)  เทศบาล - นายกเทศมนตรี
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(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 หรือนิติบุคคลอ่ืน

ซึ่งเปนผูวาจาง เปนผูออกหนังสือรับรอง ผูลงชื่อจะตองเปนผูมีอํานาจตามกฎหมายของบริษัท
หางหุนสวนหรือนิติบุคคล และตราประทับของบริษัท หรือหางหุนสวนนั้น ๆ

3.2.4.2  สําเนาสัญญากอสรางฉบับตัวจริง (คูสัญญา) ท่ีถูกตองตรงกับหนังสือ
รับรองผลงานพรอมรับรองสําเนาถูกตอง 1 ชุด

3.2.4.3  ผูท่ีนําใบรับรองผลงานของเอกชนมาใชเปนผลงาน ตามขอ 2.6 นั้น
จะตองนําเอกสารการเสียภาษีของผลงานดังกลาวมาแสดงดวย

3.2.5 สําเนาใบอนุญาตของสภาวิศวกร  และสภาสถาปนิก ไมต่ํากวาประเภท
ดังตอไปนี้

ก. วุฒิวิศวกรโยธา จํานวน…………-……………… คน
ข. สามัญวิศวกรโยธา จํานวน…………-……………… คน
ค. ภาคีวิศวกรโยธา จํานวน…….……1……………. คน
ง. สามัญสถาปนิก จํานวน…………-……………. คน
จ. สามัญวิศวกรไฟฟา จํานวน………….-…………… คน
ฉ. ………………… จํานวน………………………… คน

3.2.6 สําเนาใบประกอบวิชาชีพเจาหนาท่ีความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
โดยนําหลักฐานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพดังกลาว (หากจะใชสําเนาหรือภาพถาย

จากเครื่องถายเอกสาร ตองรับรองสําเนาถูกตองในสําเนานั้น โดยผูรับอนุญาต) และใบรับรองการเปน
เจาหนาท่ีประจําของนิติบุคคลนั้น ๆ

3.2.7 บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน)
3.2.8 บัญชีเอกสารสวนท่ี 2 ท้ังหมด ท่ีไดยื่นตามแบบในขอ 1.9 (2)
3.2.9 แบบใบยื่นเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

4. การเสนอราคา
4.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวด

ราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใด  ๆ ท้ังสิ้น  และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนรวมท้ังลง
ลายมือชื่อของผูประสงคจะเสนอราคาใหชัดเจน

4.2   ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการกอสรางให
ครบถวน

4.3 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 120 วัน
นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอ
ราคาจะตองรับผิดชอบราคาท่ีตนเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได

4.4 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาท่ีจะจางให
แลวเสร็จไมเกิน....70.....วัน นับถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญาจาง
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4.5 กอนยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะ
เสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวด
ราคาท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส

4.6 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส จาหนาซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไวท่ีหนาซอง
วา “เอกสารประกวดราคาตามเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขท่ี
........../...............” ยื่นตอคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ ในวันท่ี.................................
ระหวางเวลา...............น. ถึง....................น. ณ  หองประชุมสํานักงานอธิการบดี ชั้น..............
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เม่ือพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
แลว จะไมรับเอกสารเพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด

คณะกรรมการประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะ
เสนอราคาแตละรายวา เปนผูประสงคจะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคา
รายอ่ืน หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ตามขอ 1.8 (1) ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม
พรอมท้ังตรวจสอบขอเสนอตามขอ 3.2 และแจงผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการ
พิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดท่ีมีหลักฐานวาผูประสงคจะเสนอ
ราคารับทราบแลว

หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคา กอนหรือในขณะท่ีมีการเสนอราคา
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปน
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.8 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงค
จะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูมีสิทธิเสนอราคา และมหาวิทยาลัยฯ
จะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคาดังกลาวเปนผูท้ิงงาน

ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูประสงค
จะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน หรือเปนผูมีประโยชนรวมกัน
ระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคา
จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิคอาจ
อุทธรณคําสั่งดังกลาวตอหัวหนาหนวยงานท่ีจัดหาพัสดุภายใน 3 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงจาก
คณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานท่ีจัดหาใหถือเปนท่ีสุด

หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาจาง
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของ จนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาท่ี
กําหนดไว คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอ
ราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับบุคคลอ่ืน และเม่ือแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอ
ราคาตอไป จากข้ันตอนท่ีคางอยูภายในเวลาของการเสนอราคาท่ียังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการ
เสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการประกวด
ราคาเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จโดยงาย หรือขอขัดของไมอาจแกไขได ประธาน
กรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานท่ี เพ่ือ
เริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายท่ีอยูในสถานท่ีนั้นทราบ
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คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวาง
การประกวดราคาฯ เพ่ือใหการประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ

4.7 ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตอง
ปฏิบัติดังนี้

(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ท่ีไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค

(2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
จะตองเริ่มตนท่ี 1,600,531.81 บาท (หนึ่งลานหกแสนหารอยสามสิบเอ็ดบาทแปดสิบเอ็ดสตางค)

(3)  ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน ๆ (ถามี)
รวมคาใชจายท้ังปวงไวดวยแลว

(4)  ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนจะตองมาลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอ
ราคา ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด

(5)  ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนท่ีมาลงทะเบียนแลว ตอง LOG IN เชาสูระบบ
(6)  ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนท่ี LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา

โดยราคาท่ีเสนอในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาสูงสุดในการ
ประกวดราคาฯ และจะตองเสนอลดราคาข้ันต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 3,000 บาท
จากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ  และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไม
นอยกวา 3,000 บาท  จากราคาครั้งสุดทายท่ีเสนอลดแลว

(7) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเม่ือการประกวดราคาฯ เสร็จ
สิ้นแลวจะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาท่ียืนยันจะตองตรงกับราคาท่ี
เสนอหลังสุด

(8) ผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะการเสนอราคาตองรับผิดชอบ
คาใชจายในการใหบริการเสนอราคาและคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ท้ังนี้ จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา

(9)  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคา ในวันท่ี.........................................
ตั้งแตเวลา...........น. เปนตนไป ท้ังนี้ จะแจงนัดหมายตามแบบแจง วัน เวลา และสถานท่ีเสนอราคา
(บก.005) ใหทราบตอไป

(10)  ผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการ
เ ส น อ ร า ค า ข อ ง ผู ใ ห บ ริ ก า ร ต ล า ด ก ล า ง อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส  ท่ี แ ส ด ง ไ ว ใ น เ ว็ บ ไ ซ ต
www.gprocurement.go.th และผูมีสิทธิเสนอราคาตองทําการทดลองวิธีการเสนอราคากอนถึง
กําหนดวันเสนอราคาท่ีเว็บไซตของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2555
เปนตนไป

5. หลักประกันซอง
ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองทางดานเทคนิค

จํานวน 125,000 บาท (หนึ่งแสนสองหม่ืนหาพันบาทถวน) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลา
การคํ้าประกันตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดย
หลักประกันใหใชอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
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5.1 เงนิสด
5.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแกมหาวิทยาลัยฯ โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ียื่นซองประกวด

ราคาหรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
5.3 หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ

1.6 (1)
5.4 หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ท่ีไดรับ

อนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของ
ธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว  โดยอนุโลมใหใชตาม
แบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ 1.6 (1)

5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนีม้หาวิทยาลัยฯ จะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรือ

ผูคํ้าประกันภายใน 15 วันนับถัดจากวันท่ีไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอ
ราคารายท่ีคัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุดจะคืนใหตอเม่ือไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเม่ือผูมีสิทธิ
เสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว

การคืนหลักประกันซองไมวากรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย

6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณา

ตัดสินดวยราคารวม
6.2 หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่น

หลักฐานการเสนอราคาไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นซองประกวดราคาจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส ไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการประกวดราคาฯ จะไมรับพิจารณาราคา
ขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือท่ี
ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในสวนท่ีมิใช
สาระสําคัญ ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยฯ เทานั้น

6.3 มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคา โดยไมมี
การผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี้

(1) ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประกวด
ราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส ของมหาวิทยาลัยฯ

(2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไข ท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา
จางทางอิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูประสงค
จะเสนอราคารายอ่ืน

6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา
คณะกรรมการประกวดราคา หรือมหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง
สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิท่ี
จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
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6.5 มหาวิทยาลัยฯ ทรงไวซึ่งสิทธิ ท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด
ท่ีเสนอท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด
หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได
สุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้ เ พ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ
มหาวิทยาลัยฯ เปนเด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหาย
ใด ๆ มิได  รวมท้ังมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีไดรับการ
คัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน  การเสนอราคา
อันเปนเท็จหรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน

ในกรณีท่ีผูมีสิทธิเสนอราคารายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไม
อาจดําเนินงานตามสัญญาได คณะกรรมการประกวดราคาจะใหผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นชี้แจงและ
แสดงหลักฐานท่ีทําใหเชื่อไดวาผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิท่ีจะไม
รับราคาของผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น

6.6 ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสวา ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิจะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน
รวมกันกับผูมีสิทธิเสนอราคารายอ่ืน หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับ
ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ
1.8 มหาวิทยาลัยฯ มีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาว และมหาวิทยาลัยฯ
จะพิจารณาลงโทษผูมีสทิธเิสนอราคารายนั้นเปนผูท้ิงงาน

7. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) จะตองทําสัญญา

จางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ 1.5 กับมหาวิทยาลัยฯ ภายใน 7 วัน  นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง
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 หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ท่ีไดรับอนุญาต

ใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแหง
ประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือ
คํ้าประกันดังระบุในขอ 1.6 (2)



- 9 -

7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ีคูสัญญา

พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว

8. มหาวิทยาลัยฯจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน  2 งวด ดังนี้
งวดท่ี 1 จะจายเงินให 35 % ของราคาท่ีประกวดไดเม่ือผูรับจางไดทําการรื้อถอนหองน้ําเดิม และ
กอสรางหองน้ําใหมท้ังหมดแลวเสร็จ รวมท้ังใหทําความสะอาดบริเวณสถานท่ีกอสรางใหเรียบรอย
แลวเสร็จภายใน 45 วัน นับถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญาเปนตนไป

งวดท่ี 2 จะจายเงินให 65 % ของราคาท่ีประกวดไดเม่ือผูรับจางไดทําการปรับภูมิทัศน และงานอ่ืนๆ
ท่ีปรากฏในแบบรูปรายการ รวมท้ังใหทําความสะอาดบริเวณสถานท่ีกอสรางใหเรียบรอย แลวเสร็จ
ภายใน 70 วัน นับถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญาเปนตนไป

9. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ 15 จะกําหนดในอัตรารอยละ 0.10 ของคาจาง

ตามสัญญาตอวันแตไมต่ํากวาวันละ 100 บาท

10. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ

หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ 1.5 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของ
งานจางท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอยกวา……2…..ป……-………เดือน  นับถัดจากวันท่ีมหาวิทยาลัยฯ
ไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน……30……วัน
นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

11. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ
11.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป...2556-2557.....

เงินกู จาก…… -………………….และเงินชวยเหลือจาก…………………-…….………..……….
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือมหาวิทยาลัยฯ  ไดรับอนุมัติเงินคา

กอสรางจากงบประมาณรายไดประจําป.....2556....... เงินกูจาก…………….-……………..และเงินชวยเหลือ
จาก……………………………-……………………แลวเทานั้น

ราคากลางของงานกอสร างในการประกวดราคาจ างดวยวิ ธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสครั้งนี้   เปนเงินท้ังสิ้น 1,600,531.81 บาท (หนึ่งลานหกแสนหารอยสามสิบเอ็ดบาท
แปดสิบเอ็ดสตางค)
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11.2 เม่ือมหาวิทยาลัยฯ  ไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและได
ตกลงจางตามประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของ
มาเพ่ืองานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือ
ไทยเดินอยู  และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด
ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา
ภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันท่ีผูรับจางสั่ง หรือซื้อขายของจากตางประเทศ  เวนแตเปนของท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได

(2) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับ
เรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของนั้น
โดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทย  ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน

(3) ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี

11.3 ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ตอมหาวิทยาลัย แลวจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเม่ือไดรับการ
คัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาแลว ตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ไวใน
เงื่อนไขท่ีกําหนด ในขอ 4.7  (4) (5) (6)และ (7) มิฉะนั้น มหาวิทยาลัยฯ จะริบหลักประกันซองรอยละ
2.5 ของวงเงินท่ีจัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน ๆ (ถามี) รวมท้ังอาจ
พิจารณาใหเปนผูท้ิงงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม

11.4 ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือ
ขอตกลงภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ 7 มหาวิทยาลัยฯ จะริบหลักประกันซองหรือ
เรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน
(ถามี) รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ

11.5 มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาให
เปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

12. การปรับราคาคากอสราง
การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาไดดังระบุใน ขอ 1.7 จะนํามาใช

ในกรณีท่ีคางานกอสรางลดลงหรือเพ่ิมข้ึน
สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงท่ีท่ีระดับท่ีกําหนดไวในวันแลวเสร็จตามท่ี

กําหนดไวในสัญญา หรือภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยฯ ไดขยายออกไป โดยใชสูตรของทาง
ราชการท่ีไดระบุในขอ 1.7
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13. มาตรฐานฝมือชาง
เม่ือมหาวิทยาลัยฯ ไดคัดเลือกผูประสงคจะเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลง

จางกอสรางตามประกาศนี้แลว ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูมี
สิทธิเสนอราคาจะตองมีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจาก คณะกรรมการกําหนดมาตรฐาน
และทดสอบฝมือแรงงาน สถาบันของทางราชการอ่ืนหรือสถาบันเอกชนท่ีทางราชการรับรองหรือผูมี
วุฒิบัตร ระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันศึกษาท่ี ก.พ. รับรองใหเขารับราชการ
ได  ในอัตราไมต่ํากวารอยละ …10….ของแตละสาขาชาง แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย 1 คน  ในแต
ละสาขาชางดังตอไปนี้

 13.1……ชางติดตั้งและเดินสายไฟฟาภายในอาคาร.........……………
 13.2……ชางไม (กอสราง) ……………………………………………………
 13.3……ชางทอและสุขภัณฑ..…………………………………………………
 13.4……ชางกออิฐ………………………………………………………………..
 13.5……ชางฉาบปูน………………………………………………………………
 13.6…ชางเหล็กเสริมคอนกรีต………………………………………………
 13.7.. ชางส…ี……………………………………………………………………
 13.8….ชางอลูมิเนียม……………………………………………………………

ผูรับจางจะตองเสนอรายชื่อผูท่ีมีมาตรฐานฝมือชางดังกลาวกอนท่ีจะเริ่มปฏิบัติงานใน
แตละสวนงาน

14. จัดทําและติดตั้งแผนปาย
ผูรับจางจะตองรับผิดชอบในการดําเนินการ จัดทํา    และติดตั้งแผนปายขนาดไมต่ํา

กวา…1.20  x  2.40  …เมตร   อยางนอย..…1……จุด  แสดงรายละเอียดเก่ียวกับงานกอสรางไว
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
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15. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลากอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายและ

ระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วันท่ี.........................................................


