ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ............./2558
การจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 2 ชั้น 4 แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 1 รายการ ของคณะบริหารธุรกิจ
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2557
………………………...…………….
มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลพระนคร ซึ่ง ต่ อไปนี้เ รียกว่า “มหาวิท ยาลั ย ฯ”
มีความประสงค์จ ะประกวดราคาจ้างปรับ ปรุงห้องปฏิบัติก ารคอมพิวเตอร์ อาคาร 2 ชั้น 4 แขวง
สวนจิ ต รลดา เขตดุ สิ ต กรุ ง เทพมหานคร 1 รายการ ด้ ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ณ
คณะบริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา
1.1 แบบรูปรายการละเอียด
1.2 แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1.3 แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา
1.4 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1.5 แบบสัญญาจ้าง
1.6 แบบหนังสือค้าประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
1.7 สูตรการปรับราคา
1.8
บทนิยาม
(1) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.9 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
1.10
เอกสารแบ่งงวดงานและระยะเวลาก่อสร้าง
1.11
แบบหนังสือมอบอานาจ
1.12
แบบหนังสือรับรองของวิศวกรผู้ควบคุมงาน
1.13
แบบบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ/กรรมการผู้จัดการ
1.14
แบบบัญชีรายชื่อผู้มีอานาจควบคุม
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2. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผูม้ ีอาชีพรับจ้างงานทีป่ ระกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน ของ
ทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็น
ผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ ประสงค์จะเสนอ
ราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผูเ้ สนอราคากับผูใ้ ห้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการ
อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่
ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น
5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ
มหาวิทยาลัยฯ
6. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีรายชื่อในการซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับทางมหาวิทยาลัยฯ และโอนสิทธิให้ผู้เสนอราคารายอื่นเสนอราคาแทนมิได้
7. บุคคลหรือนิตบิ ุคคลทีจ่ ะเข้าเป็นคูส่ ัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี
รายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
8. บุคคลหรือนิตบิ ุคคลทีจ่ ะเข้าเป็นคูส่ ัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางทีเ่ ว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
9. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมี
มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สญ
ั ญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
10. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบคุ คลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน
กับงานที่ประกวดราคา ในวงเงินไม่น้อยกว่า 7,054,550 บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรง
กับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยฯ เชื่อถือ ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานในสัญญาเดียวเท่านั้นและ
ก่อสร้างในประเทศไทย เป็นผลงานที่มีอายุ ไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคาจ้า ง
ด้วยวิธีการทางอิเ ล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ต้องแนบสาเนาหนังสือรับรองผลงาน และส าเนาคู่ฉบับ
พร้อมฉบับจริง เพื่อประกอบการพิจารณา
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3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น 2 ส่วน คือ
3.1 บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
3.1.1 ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุน้ ส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล หนัง สือ บริคณห์ส นธิ บัญ ชีร ายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม
และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
3.1.2 ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใช่
นิติบุคคล ให้ยื่นสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน
(ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถู กต้อง
3.1.3 ในกรณีผู้ประสงค์จ ะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จ ะเสนอราคาร่วมกันใน
ฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า
และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเ ดินทาง
หรือผู้ร่วมค่าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)
3.1.4 สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม , สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์
3.1.5 บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.9 (1)
3.2 บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
3.2.1 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดย
ต้องลงนามพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)
3.2.2 หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้ประสงค์จะ
เสนอราคามอบอานาจให้บุคคลอื่นทาการแทน
3.2.3 หลักประกันซอง ตามข้อ 5
3.2.4 สาเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง และสาเนาคู่สัญญาก่อสร้าง พร้อมทั้ง
รับรองสาเนาถูกต้อง
3.2.4.1 สาหรับหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง จะต้องมีรายละเอียดของ
วัน เดือน ปี ชื่องานก่อสร้างและวันที่งานแล้วเสร็จของสัญญาที่นามาใช้รับรองผลงาน ผู้ออกหนังสือ
รับรองผลงาน ผู้ลงชื่อจะต้องมีตาแหน่งดังนี้ คือ
3.2.4.1.1 ส่วนราชการ (ส่วนกลาง , ส่วนภูมิ ภาค) ต้องมี
ตาแหน่งไม่ต่ากว่าระดับอธิบดีหรือเทียบเท่า
3.2.4.1.2 ส่วนราชการ (ส่วนท้องถิ่น) ต้องมีตาแหน่งดังนี้ คือ
(1) กรุงเทพมหานคร
- ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
(2) เมืองพัทยา
- นายกเมืองพัทยา
(3) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) - นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(4) เทศบาล
- นายกเทศมนตรี
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(5) องค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.)
(6) สภาตาบล

- ประธานกรรมการบริหารองค์การ
บริหารส่วนตาบล
- ประธานสภาตาบล
3.2.4.1.3 รัฐวิสาหกิจ , องค์การมหาชน : ผู้ลงชื่อต้องเป็นผู้มี

อานาจทาการแทนนิติบุคคลดังกล่าว
3.2.4.1.4 เอกชน บริษัท ห้างหุ้นส่วนจากัด หรือนิติบุคคลอื่น
ซึ่ง เป็ นผู้ว่ าจ้า ง เป็นผู้อ อกหนัง สื อ รับ รอง ผู้ล งชื่อจะต้อ งเป็น ผู้มี อ านาจตามกฎหมายของบริษั ท
ห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคล และตราประทับของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนั้น ๆ
3.2.4.2 สาเนาสัญญาก่อสร้างฉบับตัวจริง (คู่สัญญา) ที่ถูกต้องตรงกับหนังสือ
รับรองผลงานพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง 1 ชุด
3.2.4.3 ผู้ที่นาใบรับรองผลงานของเอกชนมาใช้เป็นผลงาน ตามข้อ 2.6 นั้น
จะต้องนาเอกสารการเสียภาษีของผลงานดังกล่าวมาแสดงด้วย
3.2.5 สาเนาใบอนุญาตของสภาวิศวกร และสภาสถาปนิก ไม่ต่ากว่าประเภท
ดังต่อไปนี้
ก. วุฒิวิศวกรโยธา
จานวน…………-………………
คน
ข. สามัญวิศวกรโยธา
จานวน…………-………………
คน
ค. ภาคีวิศวกรโยธา
จานวน…….……1…………….
คน
ง. ภาคีสถาปนิก
จานวน….………1…………….
คน
จ. ภาคีวิศวกรไฟฟ้า
จานวน………….1……………
คน
ฉ. …………………
จานวน…………………………
คน
3.2.6 สาเนาใบประกอบวิชาชีพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับพื้นฐาน 1 คน
โดยนาหลักฐานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพดังกล่าว (หากจะใช้สาเนาหรือภาพถ่าย
จากเครื่องถ่ายเอกสาร ต้องรับรองสาเนาถูกต้องในสาเนานั้น โดยผู้รับอนุญาต) และใบรับรองการเป็น
เจ้าหน้าที่ประจาของนิติบุคคลนั้น ๆ
3.2.7 บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน)
3.2.8 บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมด ที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.9 (2)
3.2.9 แบบใบยื่นเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
4. การเสนอราคา
4.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวด
ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนรวมทั้งลง
ลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน
4.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัส ดุ ในบัญ ชีรายการก่อสร้างให้
ครบถ้วน
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4.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 120 วัน
นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย โดยภายในกาหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอ
ราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้
แล้วเสร็จไม่เกิน....150.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง
4.5 ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ ก ส์ ผู้ประสงค์จ ะ
เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวด
ราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์
4.6 ผู้ป ระสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาจ้า งด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซอง
ว่า “เอกสารประกวดราคาตามเอกสารประกวดราคาจ้า งด้ วยวิ ธีก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิก ส์ เลขที่
............/2558..........” ยื่นต่อคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ ในวันที่...............................
ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ ห้องประชุมสานักงานอธิการบดี ชั้น................. มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่น เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเ ล็กทรอนิก ส์
แล้ว จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคา จะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รายอื่น หรือเป็นผู้ มีผ ลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ป ระสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 1.8 (1) ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่
พร้อมทั้ ง ตรวจสอบข้อ เสนอตามข้อ 3.2 และแจ้ง ผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการ
พิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่าผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคารับทราบแล้ว
หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ก่อนหรือในขณะที่มี การเสนอราคา
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระทาการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.8 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ ผู้ประสงค์
จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และมหาวิทยาลัยฯ
จะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์
จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้ มีประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคา
จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิคอาจ
อุท ธรณ์ คาสั่ง ดัง กล่าวต่อ หัวหน้าหน่วยงานที่ จัดหาพัส ดุ ภายใน 3 วัน นับ แต่วันที่ ไ ด้รับ แจ้ง จาก
คณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาให้ถือเป็นที่สุด
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หากปรากฏต่อ คณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้อง จนไม่อาจดาเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่
กาหนดไว้ คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิ ให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอ
ราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดาเนินกระบวนการเสนอ
ราคาต่อไป จากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการ
เสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวด
ราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จโดยง่าย หรือ ข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธาน
กรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกาหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อ
เริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดาเนินการใด ๆ ระหว่าง
การประกวดราคาฯ เพื่อให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
4.7 ผู้ประสงค์จ ะเสนอราคาที่ได้รับ การคัดเลือกให้ เ ป็นผู้มี สิท ธิเสนอราคาจะต้อง
ปฏิบัติดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค
(2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีก ารทางอิเ ล็ก ทรอนิกส์ ครั้ง นี้
จะต้องเริ่มต้นที่ 13,553,401 บาท (สิบสามล้านห้าแสนห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยหนึ่งบาทถ้วน)
(3) ราคาที่ เ สนอจะต้องเป็น ราคาที่ ร วมภาษี มู ล ค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี )
รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(4) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนจะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอ
ราคา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด
(5) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เช้าสู่ระบบ
(6) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOG IN แล้ว จะต้องดาเนินการเสนอราคา
โดยราคาที่เสนอในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ากว่าราคาสูงสุดในการ
ประกวดราคาฯ และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 20,000 บาท
จากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่
น้อยกว่า 20,000 บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว
(7) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่ อการประกวดราคาฯ
เสร็จสิ้นแล้วจะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับ
ราคาที่เสนอหลังสุด
(8) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องรับผิดชอบ
ค่า ใช้ จ่ า ยในการให้ บ ริ ก ารเสนอราคาและค่ า ใช้จ่ า ยในการเดิ นทางของผู้ ใ ห้ บ ริก ารตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา
(9) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันที่...........................................
ตั้งแต่เวลา..........................น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้ง วัน เวลา และสถานที่
เสนอราคา (บก.005) ให้ทราบต่อไป
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(10) ผู้มีสิท ธิเ สนอราคาสามารถศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการ
เ ส น อ ร า ค า ข อ ง ผู้ ใ ห้ บ ริ ก า ร ต ล า ด ก ล า ง อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ที่ แ ส ด ง ไ ว้ ใ น เ ว็ บ ไ ซ ต์
www.gprocurement.go.th และผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องท าการทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนถึง
กาหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555
เป็นต้นไป
5. หลักประกันซอง
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองทางด้านเทคนิค
จานวน 705,455 บาท (เจ็ดแสนห้าพันสี่ร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) โดยหลัก ประกั นซองจะต้องมี
ระยะเวลาการค้าประกันตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืน
ราคา โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
5.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยฯ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองประกวด
ราคาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
5.3 หนังสือค้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ
1.6 (1)
5.4 หนัง สือ ค้าประกั น ของบริ ษัท เงิ นทุ น หรื อบริ ษั ท เงิ นทุ น หลั ก ทรัพย์ ที่ ไ ด้รั บ
อนุญาตให้ประกอบกิจ การเงินทุ นเพื่ อ การพาณิชย์และประกอบธุรกิ จค้าประกันตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตาม
แบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.6 (1)
5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามข้อนี้มหาวิทยาลัยฯ จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือ
ผู้ค้าประกันภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ ผู้มีสิทธิเสนอ
ราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่าสุดจะคืนให้ต่อเมื่อได้ทาสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิ
เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันซองไม่ว่ากรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณา
ตัดสินด้วยราคารวม
6.2 หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่น
หลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการประกวดราคาฯ จะไม่รับพิจารณาราคา
ข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิ ดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่
ผิดพลาดไปจากเงื่อ นไขของเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีก ารทางอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ ในส่วนที่ มิ ใช่
สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯ เท่านั้น
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6.3 มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา โดยไม่มี
การผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวด
ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัยฯ
(2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข ที่กาหนดในเอกสารประกวดราคา
จ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประสงค์
จะเสนอราคารายอื่น
6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทาสัญญา
คณะกรรมการประกวดราคา หรือมหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง
สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิที่
จะไม่รับราคาหรือไม่ทาสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
6.5 มหาวิ ท ยาลั ย ฯ ทรงไว้ซึ่ ง สิ ท ธิ ที่ จ ะไม่ รับ ราคาต่ าสุ ด หรือ ราคาหนึ่ง ราคาใด
ที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด
หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้
สุด แต่ จ ะพิ จ ารณา ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ประโยชน์ ข องทางราชการเป็ นส าคั ญ และให้ ถื อ ว่ า การตั ด สิ น ของ
มหาวิทยาลัยฯ เป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหาย
ใด ๆ มิ ไ ด้ รวมทั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย ฯ จะพิ จ ารณายกเลิ ก การประกวดราคาจ้ า งด้ ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็น ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการ
คัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคา
อันเป็นเท็จหรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่าสุด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่
อาจดาเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการประกวดราคาจะให้ผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นชี้แจงและ
แสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อได้ว่าผู้มีสิท ธิเสนอราคาสามารถดาเนินงานตามการประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิที่จะไม่
รับราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น
6.6 ในกรณีที่ป รากฏข้อเท็จ จริงภายหลัง จากการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิจะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์
ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับ
ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ
1.8 มหาวิ ท ยาลั ย ฯ มี อ านาจที่ จ ะตั ด รายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ สนอราคาดั ง กล่ า ว และมหาวิ ท ยาลั ย ฯ
จะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
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7. การทาสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) จะต้องทาสัญญา
จ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 1.5 กับมหาวิทยาลัยฯ ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงิ นเท่ากับร้อยละห้า ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคา
จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้มหาวิทยาลัยฯ ยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกัน
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
7.1 เงินสด
7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้มหาวิทยาลัยฯ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญาหรือก่อน
หน้านัน้ ไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
7.3 หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกันดัง
ระบุในข้อ 1.6 (2)
7.4 หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือ
ค้าประกันดังระบุในข้อ 1.6 (2)
7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญา
พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
8. มหาวิทยาลัยฯจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น 4 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ 20 % ของราคาที่ประกวดได้
งานรื้อถอน
- รื้อกันซึมเดิมเตรียมทากันซึมใหม่ ชั้นดาดฟ้า
- รื้อถอนผนังเดิม
- รื้อถอนฝ้าเพดานเดิม
- รื้อถอนงานระบบเดิม
- รื้อถอนประตูเดิม
- รื้อถอนประตูเหล็กม้วนเดิม
- ปรับพื้นภายในห้องให้ได้ระดับ
- รื้อถอนเครื่องปรับอากาศเดิม
งานปรับปรุง
- งานร้อยสายงานระบบไฟฟ้าที่พื้น/ผนัง และบนฝ้าเพดาน ห้อง 2401, 2402, 2403
และห้อง 2404
- ร้อยสายงานระบบ เปิด-ปิด ประตูอัตโนมัติ ห้อง 2401, 2402, 2403 และห้อง 2404
- ร้อยสายงานระบบคอมพิวเตอร์ ห้อง 2401, 2402, 2403 และห้อง 2404
- ร้อยสายงานระบบโทรศัพท์และระบบอื่นๆ ห้อง 2401, 2402, 2403 และห้อง 2404
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- ร้อยสายระบบ Fiber Optic จานวน 5 เส้นทาง
- ร้อยสายและเดินระบบท่อเครื่องปรับอากาศ ห้อง 2401, 2402, 2403 และห้อง 2404
- ร้อยสายระบบกล้องวงจรปิด ห้อง 2401, 2402, 2403 และห้อง 2404
- ร้อยสายระบบเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ห้อง 2401, 2402, 2403 และห้อง 2404
- ติดตั้งโครงคร่าวฝ้าเพดานเพื่อทาฝ้าฉาบเรียบ ห้อง 2401, 2402, 2403 และห้อง 2404
- ปิดช่องแสงเหนือทางเข้าห้อง ห้อง 2401, 2402, 2403 และห้อง 2404
แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป
งวดที่ 2 จะจ่ายเงินให้ 30 % ของราคาที่ประกวดได้
งานปรับปรุง
- รื้อกันซึมเดิม และทากันซึมใหม่ ชั้นดาดฟ้า
- ติดตั้งผนังกันเสียงระหว่าง ห้อง 2401 และห้อง 2402
- ติดตั้งผนังกันเสียงระหว่าง ห้อง 2403 และห้อง 2404
- ติดตั้งฝ้าฉาบเรียบเล่นระดับ ห้อง 2401, 2402, 2403 และห้อง 2404
- ติดตั้งงานผนังภายใน ห้อง 2401, 2402, 2403 และห้อง 2404
- งานหุ้มเสาด้านใน ห้อง 2401, 2402, 2403 และห้อง 2404
- ติดตั้งซุ้มเหนือประตูด้านใน ห้อง 2401, 2402, 2403 และห้อง 2404
- ติดตั้งโครงบังรางผ้าม่าน ห้อง 2401, 2402, 2403 และห้อง 2404
แล้วเสร็จภายใน 75 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป
งวดที่ 3 จะจ่ายเงินให้ 25% ของราคาที่ประกวดได้
งานปรับปรุง
- ติดตั้งตู้เบรคเกอร์ ห้อง 2401, 2402, 2403 และห้อง 2404
- ติดตั้งเต้ารับ, สวิทซ์, ดวงโคม ภายในห้อง 2401, 2402, 2403 และห้อง 2404
- ติดตั้งเต้ารับระบบคอมพิวเตอร์ ภายในห้อง 2401, 2402, 2403 และห้อง 2404
- ติดตั้งเต้ารับงานระบบโทรศัพท์และระบบอื่นๆ ห้อง 2401, 2402, 2403 และห้อง 2404
- ติดตั้งพื้นยก RAISED FLOOR ห้อง 2401, 2402, 2403 และห้อง 2404
- ติดตั้งบัวเชิงผนังสาเร็จรูป ห้อง 2401, 2402, 2403 และห้อง 2404
- ติดตั้ง WALLPAPER ห้อง 2401, 2402, 2403 และห้อง 2404
- ติดตั้ง FURNITURE (BUILD IN) ห้อง 2401, 2402, 2403 และห้อง 2404
- ติดตั้งงานโครงสร้างผนังตกแต่งด้านนอก ห้อง 2401, 2402, 2403 และห้อง 2404
- งานหุ้มเสาด้านนอก ห้อง 2401, 2402, 2403 และห้อง 2404
แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป
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งวดที่ 4 จะจ่ายเงินให้ 25% ของราคาที่ประกวดได้
งานปรับปรุง
- ติดตั้งประตูกระจกบานเลื่อนอัตโนมัติ ห้อง 2401, 2402, 2403 และห้อง 2404
- ติดตั้งงานป้าย งาน GRAPHIC หน้า ห้อง 2401, 2402, 2403 และห้อง 2404
- ติดตั้งม่านบังแสง ROLLER BLIND ห้อง 2401, 2402, 2403 และห้อง 2404
- ติดตั้งบอร์ดห้องเรียน ห้อง 2401, 2402, 2403 และห้อง 2404
- ติดตั้งครุภัณฑ์ภายในห้อง ห้อง 2401, 2402, 2403 และห้อง 2404
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ห้อง 2401, 2402, 2403 และห้อง 2404
- ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดทั้งหมด
- ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ห้อง 2401, 2402, 2403 และห้อง 2404
- ปูกระเบื้องยางหน้าทางเข้าห้อง ห้อง 2401, 2402, 2403 และห้อง 2404
- งานสีทั้งหมด
- งานเชื่อมต่อระบบ Fiber Optic จานวน 5 เส้นทาง
- งานทดสอบระบบและงานอื่นๆ เสร็จ เรียบร้อยตามแบบรู ปรายการทุ กประการ
พร้อมเก็บทาความสะอาดบริเวณงานปรับปรุงให้เรียบร้อย
แล้วเสร็จภายใน 150 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป
9. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 15 จะกาหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้าง
ตามสัญญาต่อวันแต่ไม่ต่ากว่าวันละ 100 บาท
10. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ
หรือทาสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.5 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของ
งานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า……2…..ปี……-………เดือน นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยฯ
ได้รับ มอบงาน โดยผู้รับ จ้างต้อ งรีบจัดการซ่อมแซมแก้ ไขให้ใช้ก ารได้ดีดัง เดิมภายใน……30……วัน
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
11. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
11.1 เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจาปี 2558 และเงิน
รายได้สะสมของมหาวิทยาลัยฯ เงินกู้ จาก…… -……………….และเงินช่วยเหลือจาก…………-………..……….
การลงนามในสัญ ญาจะกระทาได้ต่อเมื่อมหาวิทยาลัยฯ ได้รับ อนุมั ติเ งินค่า
ก่อสร้างจากงบประมาณประจาปี 2558 เงินรายได้............-.................เงินกู้จาก………-……..และเงิน
ช่วยเหลือจาก……………-…………………แล้วเท่านั้น
ราคากลางของงานก่ อ สร้ า งในการประกวดราคาจ้ า งด้ ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 13,553,401 บาท (สิบสามล้านห้าแสนห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยหนึ่ง
บาทถ้วน)
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11.2 เมื่อมหาวิทยาลัยฯ ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้
ตกลงจ้างตามประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของ
มาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือ
ไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด
ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อ กรมเจ้าท่ า
ภายใน 7 วั น นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ผู้ รั บ จ้ างสั่ ง หรื อ ซื้ อ ขายของจากต่ า งประเทศ เว้น แต่ เ ป็น ของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้น
โดยเรืออื่ นที่มิ ใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
11.3 ผู้ป ระสงค์จ ะเสนอราคาซึ่ง ได้ยื่นเอกสารประกวดราคาจ้า งด้วยวิธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ต่อมหาวิทยาลัย แล้วจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการ
คัดเลือกให้เ ป็นผู้มี สิท ธิเ สนอราคาแล้ว ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีก ารทางอิเ ล็ก ทรอนิกส์ ไว้ใน
เงื่อนไขที่กาหนด ในข้อ 4.7 (4) (5) (6)และ (7) มิฉะนั้น มหาวิทยาลัยฯ จะริบหลักประกันซองร้อยละ
2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมทั้งอาจ
พิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
11.4 ผู้ มี สิ ท ธิ เ สนอราคาซึ่ ง มหาวิ ท ยาลัย ฯ ได้ คัดเลือ กแล้ว ไม่ ไปท าสั ญ ญา หรื อ
ข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกาหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 มหาวิทยาลัยฯ จะริบหลักประกันซองหรือ
เรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น
(ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
11.5 มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกาหนดในแบบสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
12. การปรับราคาค่าก่อสร้าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาได้ดังระบุใน ข้อ 1.7 จะนามาใช้
ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กาหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่
กาหนดไว้ ในสัญ ญา หรือ ภายในระยะเวลาที่ ม หาวิท ยาลัยฯ ได้ขยายออกไป โดยใช้สูตรของทาง
ราชการที่ได้ระบุในข้อ 1.7
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13. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อมหาวิทยาลัยฯ ได้คัดเลือกผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลง
จ้างก่ อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้ มีสิทธิ เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่ อสร้างดั งกล่าว
ผู้ มี สิท ธิ เ สนอราคาจะต้อ งมี และใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมื อช่างจาก คณะกรรมการก าหนด
มาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน สถาบันของทางราชการอื่นหรือสถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรอง
หรือผู้มีวุฒิบัตร ระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับ
ราชการได้ ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ…10….ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจานวนอย่างน้อย 1 คน
ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้
 13.1……ช่างเชื่อมไฟฟ้า…………………………………………………………
 13.2……ช่างติดตั้งและเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร.........……………
 13.3……ช่างเครื่องทาความเย็นและเครื่องปรับอากาศ………………
 13.4……ช่างไม้ (ก่อสร้าง) ……………………………………………………
 13.5……ช่างไม้ (ครุภัณฑ์) ……………………………………………………
 13.6……ช่างท่อและสุขภัณฑ์…………………………………………………
 13.7……ช่างก่ออิฐ………………………………………………………………..
 13.8……ช่างฉาบปูน………………………………………………………………
 13.9……ช่างเหล็กเสริมคอนกรีต..……………………………………………
 13.10……ช่างสี………………………………………………………………………
 13.11....ช่างอลูมิเนียม……………………………………………………………
 13.12....ช่างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเครื่องเสียง...…………
ผู้รับจ้างจะต้องเสนอรายชื่อผู้ที่มีมาตรฐานฝีมือช่างดังกล่าวก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงานใน
แต่ละส่วนงาน
14. จัดทาและติดตั้งแผ่นป้าย
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการดาเนินการ จัดทา และติดตั้งแผ่นป้ายขนาดไม่ต่า
กว่า…1.20 x 2.40 …เมตร อย่างน้อย..…1……จุด แสดงรายละเอียดเกี่ ยวกับงานก่อสร้างไว้
ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดในการประกาศ ดังนี้คือ
1. ชื่อหน่วยงาน เจ้าของโครงการ สถานที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์พร้อม
ดวงตราหน่วยงานเจ้าของโครงการ
2. ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง
3. ปริมาณงานก่อสร้าง
4. ชื่อ ที่อยู่ ผู้รับจ้างพร้อมหมายเลขโทรศัพท์
5. ระยะเวลาเริ่มต้นและระยะเวลาสิ้นสุด
6. วงเงินค่าก่อสร้าง
7. ชื่อเจ้าหน้าที่ ของส่วนราชการผู้ควบคุมงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์และต้อง
เสนอแบบป้ายให้ผู้ว่าจ้างให้ความเห็นชอบก่อน
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15. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและ
ระเบียบได้กาหนดไว้โดยเคร่งครัด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วันที่..........................................

