รางเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ .............../2557
การจางปรับปรุงอาคาร 90 ป ชั้น 4 และ 5 ของคณะบริหารธุรกิจ
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ลงวันที่ …………………………………..
………………………...…………….
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร ซึ่ ง ต อ ไปนี้ เ รี ย กว า “มหาวิ ท ยาลั ย ฯ”
มี ความประสงค จ ะประกวดราคาจ างปรั บ ปรุ งอาคาร 90 ป ชั้ น 4 และ 5 ของคณะบริ ห ารธุ ร กิ จ
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 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
1. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
2. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงาน ของ
ทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปน
ผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอ
ราคารายอื่น และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการ
อันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
4. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม
ยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวา นั้น
5. ผูประสงคจะเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางของ
มหาวิทยาลัยฯ
6. ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีรายชื่อในการซื้อเอกสารประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสกับทางมหาวิทยาลัยฯ และโอนสิทธิใหผูเสนอราคารายอื่นเสนอราคาแทนมิได
7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชี
รายรับ รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
8. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อ
จัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
9. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมี
มูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
10. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน
กับงานที่ประกวดราคา ในวงเงินไมนอยกวา 1,690,645 บาท และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรง
กับสวนราชการหนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือ
หนวยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยฯ เชื่อถือ ผลงานดังกลาวตองเปนผลงานในสัญญาเดียวเทานั้นและ
กอสรางในประเทศไทย เปนผลงานที่มีอายุไมเกิน 5 ป นับถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคาจาง
ดวยวิธี ก ารทางอิ เ ล็ก ทรอนิ กส ทั้งนี้ ต องแนบสํา เนาหนังสื อรั บรองผลงาน และสํ าเนาคู ฉ บั บ
พรอมฉบับจริง เพื่อประกอบการพิจารณา
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3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน 2 สวน คือ
3.1 บัญชีเอกสารสวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
3.1.1 ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบี ย นนิ ติ บุ คคล หนั งสื อบริ คณห ส นธิ บั ญชี รายชื่ อกรรมการผู จั ด การ ผู มีอํานาจควบคุ ม
และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
3.1.2 ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใช
นิติบุคคล ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน
(ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
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 และสําเนาคู สัญญากอสราง พรอมทั้ง
รับรองสําเนาถูกตอง
3.2.4.1 สําหรับหนังสือรับรองผลงานกอสราง จะตองมีรายละเอียดของ
วัน เดือน ป ชื่องานกอสรางและวันที่งานแลวเสร็จของสัญญาที่นํามาใชรับรองผลงาน ผูออกหนังสือ
รับรองผลงาน ผูลงชื่อจะตองมีตําแหนงดังนี้ คือ
3.2.4.1.1 ส ว นราชการ (ส ว นกลาง , ส ว นภู มิภ าค) ต องมี
ตําแหนงไมต่ํากวาระดับอธิบดีหรือเทียบเทา
3.2.4.1.2 สวนราชการ (สวนทองถิ่น) ตองมีตําแหนงดังนี้ คือ
(1) กรุงเทพมหานคร
- ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
(2) เมืองพัทยา
- นายกเมืองพัทยา
(3) องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) - นายกองคการบริหารสวนจังหวัด
(4) เทศบาล
- นายกเทศมนตรี
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(5) องคการบริหารสวนตําบล (อบต.)
(6) สภาตําบล
อํานาจทําการแทนนิติบุคคลดังกลาว

- ประธานกรรมการบริหารองคการ
บริหารสวนตําบล
- ประธานสภาตําบล
3.2.4.1.3 รัฐวิสาหกิจ , องคการมหาชน : ผูลงชื่อตองเปนผูมี

3.2.4.1.4 เอกชน บริษัท หางหุนสวนจํากัด หรือนิติบุคคลอื่น
ซึ่ ง เป น ผู ว า จ า ง เป น ผู อ อกหนั ง สื อ รั บ รอง ผู ล งชื่ อ จะต อ งเป น ผู มี อํ า นาจตามกฎหมายของบริ ษั ท
หางหุนสวนหรือนิติบุคคล และตราประทับของบริษัท หรือหางหุนสวนนั้น ๆ
3.2.4.2 สําเนาสัญญากอสรางฉบับตัวจริง (คูสัญญา) ที่ถูกตองตรงกับหนังสือ
รับรองผลงานพรอมรับรองสําเนาถูกตอง 1 ชุด
3.2.4.3 ผูที่นําใบรับรองผลงานของเอกชนมาใชเปนผลงาน 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. ภาคีสถาปนิก
จํานวน…………1…………….
คน
จ. ภาคีวิศวกรไฟฟา
จํานวน………….1……………
คน
ฉ. …………………
จํานวน…………………………
คน
โดยนําหลักฐานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพดังกลาว (หากจะใชสําเนาหรือภาพถาย
จากเครื่องถายเอกสาร ตองรับรองสําเนาถูกตองในสําเนานั้น โดยผูรับอนุญาต) และใบรับรองการเปน
เจาหนาที่ประจําของนิติบุคคลนั้น ๆ
3.2.6 บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน)
3.2.7 บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมด ที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.9 (2)
3.2.8 แบบใบยื่นเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
4. การเสนอราคา
4.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวด
ราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนรวมทั้งลง
ลายมือชื่อของผูประสงคจะเสนอราคาใหชัดเจน
4.2 ผู ประสงคจ ะเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชี รายการก อสรางให
ครบถวน
4.3 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 120 วัน
นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอ
ราคาจะตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
4.4 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจางให
แลวเสร็จไมเกิน....120.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจาง
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4.5 กอนยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะ
เสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวด
ราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส
4.6 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่ นเอกสารประกวดราคาจางดว ยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส จาหนาซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไวที่ หนาซอง
วา “เอกสารประกวดราคาตามเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ ........../
2557..........” ยื่นตอคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ ในวันที่......................................
ระหว างเวลา 10.00 น. ถึ ง 11.00 น. ณ ห อ งประชุ ม สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี ชั้ น .....................
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เมื่อพนกําหนดเวลายื่น เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
แลว จะไมรับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะ
เสนอราคาแตละรายวา เปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคา
รายอื่น หรือเปนผู มีผลประโยชนรวมกัน ระหวางผูประสงค จะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ตามขอ 1.8 (1) ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม
พร อมทั้ งตรวจสอบข อเสนอตามข อ 3.2 และแจ ง ผู ป ระสงค จ ะเสนอราคาแต ล ะรายทราบผลการ
พิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานวาผูประสงคจะเสนอ
ราคารับทราบแลว
หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคา กอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคา
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปน
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.8 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงค
จะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูมีสิทธิเสนอราคา และมหาวิทยาลัยฯ
จะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน
ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูประสงค
จะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีประโยชนรวมกัน
ระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคา
จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิคอาจ
อุทธรณ คําสั่ งดั งกล าวต อหั ว หนาหนว ยงานที่ จัด หาพั ส ดุ ภายใน 3 วั น นั บ แต วั นที่ ได รับ แจง จาก
คณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานที่จัดหาใหถือเปนที่สุด
หากปรากฏต อคณะกรรมการประกวดราคาว า กระบวนการเสนอราคาจ า ง
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของ จนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่
กําหนดไว คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิ ใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอ
ราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอ
ราคาตอไป จากขั้นตอนที่คางอยูภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการ
เสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการประกวด
ราคาเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จโดยงาย หรือ ขอขัดของไมอาจแกไขได ประธาน
กรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อ
เริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่นั้นทราบ

-6-

คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวาง
การประกวดราคาฯ เพื่อใหการประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ
4.7 ผูป ระสงคจ ะเสนอราคาที่ ได รั บการคัด เลือกให เ ปน ผู มีสิ ทธิเ สนอราคาจะต อง
ปฏิบัติดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค
(2) ราคาสู งสุ ดของการประกวดราคาจ างดว ยวิ ธีการทางอิ เล็ กทรอนิกส ครั้งนี้
จะตองเริ่มตนที่ 6,762,579.22 บาท (หกลานเจ็ดแสนหกหมื่นสองพันหารอยเจ็ดสิบเกาบาทยี่สิบสอง
สตางค)
(3) ราคาที่ เ สนอจะต องเป น ราคาที่ ร วมภาษี มูล ค า เพิ่ มและภาษี อื่น ๆ (ถ า มี )
รวมคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
(4) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนจะตองมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอ
ราคา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด
(5) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่มาลงทะเบียนแลว ตอง LOG IN เชาสูระบบ
(6) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่ LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา
โดยราคาที่เสนอในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาสูงสุดในการ
ประกวดราคาฯ และจะตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 10,000 บาท
จากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไม
นอยกวา 10,000 บาท จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว
(7) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ
เสร็จสิ้นแลวจะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับ
ราคาที่เสนอหลังสุด
(8) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะการเสนอราคาตองรับผิดชอบ
ค า ใช จ า ยในการให บ ริ ก ารเสนอราคาและค า ใช จ า ยในการเดิ น ทางของผู ใ ห บ ริ ก ารตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้ จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา
(9) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคา ในวันที่....................................ตั้งแต
เวลา...........................น. เปนตนไป ทั้งนี้ จะแจงนัดหมายตามแบบแจง วัน เวลา และสถานที่เสนอ
ราคา (บก.005) ใหทราบตอไป
(10) ผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทํ าความเขาใจในระบบและวิธีการ
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 ที่ แ ส ด ง ไ ว ใ น เ ว็ บ ไ ซ ต
www.gprocurement.go.th และผูมีสิทธิเสนอราคาตองทําการทดลองวิธีการเสนอราคากอนถึง
กําหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซตของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2555
เปนตนไป
5. หลักประกันซอง
ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองทางดานเทคนิค
จํานวน 338,130 บาท (สามแสนสามหมื่นแปดพันหนึ่งรอยสามสิบบาทถวน) โดยหลักประกันซอง
จะตองมีระยะเวลาการค้ําประกันตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุด
การยืนราคา โดยหลักประกันใหใชอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
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5.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกมหาวิทยาลัยฯ โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองประกวด
ราคาหรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
5.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ
1.6 (1)
5.4 หนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น ของบริ ษั ท เงิ น ทุ น หรื อ บริ ษั ท เงิ น ทุ น หลั ก ทรั พ ย ที่ ไ ด รั บ
อนุ ญาตให ประกอบกิ จการเงิ น ทุน เพื่ อการพาณิ ช ย และประกอบธุร กิ จ ค้ํ าประกั น ตามประกาศของ
ธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตาม
แบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.6 (1)
5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนีม้ หาวิทยาลัยฯ จะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรือ
ผูค้ําประกันภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอ
ราคารายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุดจะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูมีสิทธิ
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 หรือที่
ผิด พลาดไปจากเงื่ อนไขของเอกสารประกวดราคาจ างด ว ยวิ ธี การทางอิ เล็ กทรอนิ กส ในส ว นที่ มิใช
สาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยฯ เทานั้น
6.3 มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคา โดยไมมี
การผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประกวด
ราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส ของมหาวิทยาลัยฯ
(2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไข ที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา
จางทางอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูประสงค
จะเสนอราคารายอื่น
6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา
คณะกรรมการประกวดราคา หรือมหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง
สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิที่
จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
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6.5 มหาวิ ท ยาลั ย ฯ ทรงไว ซึ่ ง สิ ท ธิ ที่ จ ะไม รั บ ราคาต่ํ า สุ ด หรื อ ราคาหนึ่ ง ราคาใด
ที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด
หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได
สุ ด แต จ ะพิ จ ารณา ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ประโยชน ข องทางราชการเป น สํ า คั ญ และให ถื อ ว า การตั ด สิ น ของ
มหาวิทยาลัยฯ เปนเด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหาย
ใด ๆ มิ ไ ด รวมทั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย ฯ จะพิ จ ารณายกเลิ ก การประกวดราคาจ า งด ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการ
คัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอราคา
อันเปนเท็จหรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีที่ผูมีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไม
อาจดําเนินงานตามสัญญาได คณะกรรมการประกวดราคาจะใหผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นชี้แจงและ
แสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิที่จะไม
รับราคาของผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น
6.6 ในกรณีที่ป รากฏขอเท็จ จริงภายหลังจากการประกวดราคาจ างด วยวิ ธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสวา ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิจะเสนอราคาที่มีผลประโยชน
รวมกันกับผูมีสิทธิเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับ
ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ
1.8 มหาวิ ท ยาลั ย ฯ มี อํ า นาจที่ จ ะตั ด รายชื่ อ ผู มี สิ ท ธิ เ สนอราคาดั ง กล า ว และมหาวิ ท ยาลั ย ฯ
จะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
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)
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7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คูสัญญา
พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
8. มหาวิทยาลัยฯจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน 2 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 จะจายเงินให 30 % ของราคาที่ประกวดไดเมื่อผูรับจางได ทําการรื้อถอนผนัง, ประตู,
ฝาเพดาน, ระบบไฟฟา, พื้นผิวกระเบื้องยางของเดิม ชั้น 4-5 ติดตั้งทองานระบบไฟฟา โทรศัพท-สาย
คอมพิวเตอร-เครื่องปรับอากาศ-สายเครื่องเสียง, รอยสายไฟในทอ, ติดตั้งวงกบประตู-หนาตาง, ติดตั้ง
โครงเคราฝาเพดาน, ผนังกออิฐมวลเบา, เทปูนทราบปรับระดับพื้น ฉาบปูนผนัง, ติดตั้งประตู-หนาตาง,
ติดตั้งเตารับ-สวิทซไฟฟา, ติดตั้งแผนฝาเพดาน, ติดตั้งผนังไฟเบอรซีเมนต, ติดตัวบัวเชิงผนัง แลวเสร็จ
ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเปนตนไป
งวดที่ 2 จะจายเงินให 40 % ของราคาที่ประกวดไดเมื่อผูรับจางไดทําการติดตั้งพื้นยกสําเร็จรูป
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ, ติดตั้งครุภัณฑไฟฟา, มูลี่ปรับแสง, ติดตั้งดวงโคม เชื่อมตอระบบไฟฟา ติดตั้ง
บอรดและเคานเตอร แลวเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเปนตนไป
งวดสุดทาย จะจายเงินให 30 % ของราคาที่ประกวดไดเมื่อผูรับจางไดทําการปูกระเบื้องยาง, ทาสี
ภายใน, ติดตั้งครุภัณฑหองเรียน ทดสอบระบบทั้งหมดและงานอื่นๆ เสร็จเรียบรอยตามแบบรายการ
ทุกประการ พรอมเก็บทําความสะอาดบริเวณกอสรางใหเรียบรอย แลวเสร็จภายใน 120 วัน นับถัด
จากวันที่ลงนามในสัญญาเปนตนไป
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
ได รั บ มอบงาน โดยผู รั บ จ างต องรี บ จั ด การซ อมแซมแก ไขให ใช การได ดี ดั งเดิ มภายใน……30……วั น
นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
11. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
11.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณรายไดประจําป...2556.
เงินกู จาก…… -………………….และเงินชวยเหลือจาก…………………-…….………..……….
การลงนามในสั ญญาจะกระทํ าได ต อเมื่ อมหาวิ ท ยาลั ย ฯ ได รั บ อนุ มัติ เ งิ น ค า
กอสรางจากงบประมาณรายไดประจําป.....2557....... เงินกูจาก…………….-……………..และเงินชวยเหลือ
จาก……………………………-……………………แลวเทานั้น
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ราคากลางของงานก อ สร า งในการประกวดราคาจ า งด ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น 6,762,579.22 บาท (หกลานเจ็ดแสนหกหมื่นสองพันหารอย
เจ็ดสิบเกาบาทยี่สิบสองสตางค)
11.2 เมื่อมหาวิทยาลัยฯ ไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและได
ตกลงจางตามประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของ
มาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือ
ไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รั ฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด
ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอ กรมเจาทา
ภายใน 7 วั น นั บ ตั้ ง แต วั น ที่ ผู รั บ จ า งสั่ ง หรื อ ซื้ อ ขายของจากต า งประเทศ เว น แต เ ป น ของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(2) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ
เรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของนั้น
โดยเรืออื่ นที่มิใชเ รือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเช นนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี
11.3 ผู ป ระสงค จ ะเสนอราคาซึ่งได ยื่ น เอกสารประกวดราคาจ างด ว ยวิธี การทาง
อิเล็กทรอนิกส ตอมหาวิทยาลัย แลวจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการ
คัดเลือกใหเ ปนผู มีสิทธิเสนอราคาแลว ตองเข าร วมเสนอราคาดว ยวิธี การทางอิเล็ กทรอนิกส ไวใน
เงื่อนไขที่กําหนด ในขอ 4.7 (4) (5) (6)และ (7) มิฉะนั้น มหาวิทยาลัยฯ จะริบหลักประกันซองรอยละ
2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น ๆ (ถามี) รวมทั้งอาจ
พิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
11.4 ผู มี สิ ท ธิ เ สนอราคาซึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ฯ ได คั ด เลื อ กแล ว ไม ไ ปทํ า สั ญ ญา หรื อ
ขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ 7 มหาวิทยาลัยฯ จะริบหลักประกันซองหรือ
เรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น
(ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
11.5 มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาให
เปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
12. การปรับราคาคากอสราง
การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาไดดังระบุใน ขอ 1.7 จะนํามาใช
ในกรณีที่คางานกอสรางลดลงหรือเพิ่มขึ้น
สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่
กํ าหนดไว ในสั ญญา หรื อภายในระยะเวลาที่ มหาวิ ทยาลั ย ฯ ได ข ยายออกไป โดยใช สู ต รของทาง
ราชการที่ไดระบุในขอ 1.7
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13. มาตรฐานฝมือชาง
เมื่อมหาวิทยาลัยฯ ไดคัดเลือกผูประสงคจะเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลง
จางกอสรางตามประกาศนี้แลว ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูมี
สิทธิเสนอราคาจะตองมีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจาก คณะกรรมการกําหนดมาตรฐาน
และทดสอบฝมือแรงงาน สถาบัน ของทางราชการอื่น หรือสถาบันเอกชนที่ ทางราชการรับรองหรือผู มี
วุฒิบัตร ระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการ
ได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ …10….ของแตละสาขาชาง แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย 1 คน ในแต
ละสาขาชางดังตอไปนี้
 13.1……ชางเชื่อมไฟฟา…………………………………………………………
 13.2……ชางติดตั้งและเดินสายไฟฟาภายในอาคาร.........……………
 13.3……ชางเครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศ………………
 13.4……ชางไม (กอสราง) ……………………………………………………
 13.5……ชางไม (ครุภัณฑ) ……………………………………………………
 13.6……ชางกออิฐ………………………………………………………………..
 13.7……ชางฉาบปูน………………………………………………………………
 13.8.. ชางสี………………………………………………………………………
 13.9….ชางอลูมิเนียม……………………………………………………………
แตละสวนงาน

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
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15. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลากอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและ
ระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วันที.่ ..............................................

