
ร่างเอกสารประกวดราคาจา้งโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) 
เลขที ่…………../๒๕๕๙ 

การจ้าง งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการพิมพ์-ย้อม อาคาร 1 แขวงสวนจิตรลดา เขตดสุิต  
กรุงเทพมหานคร 1 รายการ  

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ลงวันท่ี …………………………………………. 

 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “มหาวิทยาลัยฯ” มีความ
ประสงค์จะประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการพิมพ์-ย้อม 
อาคาร 1 แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา 
๑.๑  แบบรูปรายการละเอียด 
๑.๒  แบบใบเสนอราคาที่ก าหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
๑.๓  แบบสัญญาจ้าง 
๑.๔  แบบหนังสือค้ าประกัน 

 (๑) หลักประกันการเสนอราคา 
 (๒) หลักประกันสัญญา 

๑.๕  สูตรการปรับราคา 
๑.๖  บทนิยาม 

 (๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
 (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

๑.๗  แบบบัญชีเอกสาร 
 (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
 (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 

๑ .๘ รายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสร้างตาม  BOQ (Bill of Quantities) 
(รายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นการเปิดเผยเพื่อให้ผู้ประสงค์จะยื่นข้อเสนอได้รู้ข้อมูลได้
เท่าเทียมกันและเพื่อให้ประชาชนตรวจดูได้) 

๑.9 แบบหนังสือรับรองของวิศวกร/สถาปนิก ผู้ควบคุมงาน 
๑.10 แบบหนังสือมอบอ านาจ 
๑.๑1 แบบบัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ/กรรมการผู้จัดการ 
๑.๑2 แบบบัญชีรายช่ือผู้มีอ านาจควบคุม 
๑.๑3 รายการมาตรฐานการก่อสร้างทั่วไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
 
 
 
 



-2- 
 

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
๒ .๑ ผู้ เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างโดยประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้

แจ้งเวียนช่ือแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสัง่ให้นิติบุคคลหรือบุคคลอืน่เป็นผูท้ิ้งงานตามระเบยีบของทาง
ราชการ 

๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 
๑.๖ 

๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เปน็ผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรอืความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 

๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคา
และห้ามท าสัญญาตามที่ กวพ. ก าหนด 

2.6 ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

๒.7 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด
ราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 737,250 บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และเป็น
ผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วน
ท้องถ่ิน หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยฯ เช่ือถือ ซึ่งสัญญางานดังกล่าวต้องเป็นผลงานในสัญญาเดียวเท่านั้น ก่อสร้าง
ในประเทศไทย และเป็นผลงานที่ด าเนินการแล้วเสร็จในช่วงที่ผ่านมาไม่เกิน ๕ ปีนับถึงวันย่ืนเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

๒.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

๒.9 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัด
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนกิส์
ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

๒.10 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
       ๒.๑1 ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงหลักฐานคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งเป็นผู้ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรมควบคุม  ไม่ต่ ากว่า ภาคีสถาปนิก  สาขา  สถาปัตยกรรมหลัก 
จ านวน   ๑   คน และ วิศวกรรมควบคุม  ไม่ต่ ากว่า  ภาคีวิศวกร  สาขา วิศวกรรมโยธา  จ านวน   ๑   คนและ  
ภาคีวิศวกรไฟฟ้า   จ านวน    1    คน และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิค จ านวน   1  คน ที่มีความ
ช านาญในการควบคุมการก่อสร้าง พร้อมทั้งหนังสือใบอนุญาตของสถาปนิก,วิศวกร และเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัย ที่จะรับผิดชอบเป็นผู้ควบคุมงานตลอดโครงการก่อสร้าง  และใบรับรองการเป็นสถาปนิก, วิศวกร 
และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจ าของนิติบุคคลที่ลงนามรับรองโดยผู้มีอ านาจของนิติบุคคลนั้นๆ   
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  ๒.๑2  ผู้เสนอราคาจะต้องน าหนังสือรับรองผลงาน , สัญญาคู่ฉบับ และบัญชีแสดงปริมาณ
งานและราคาวัสดุก่อสร้าง (B.O.Q.) ฉบับจริง ตามผลงานที่ยื่นเสนอในข้อ ๒.7 มาให้คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบ ภายใน ๑ วันท าการ นับถัดจากวันเสนอราคา (วันท าการรุ่งข้ึน)  
 
๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด 
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 

๓.๑ ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 
 (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจด 
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
  (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคลหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง 
 (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใ ช่นิติบุคคลให้ยื่นส าเนา
บัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง 

(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผูเ้สนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผูร้่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่
ระบุไว้ใน (๑) 
  (๔) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  
  (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) 
 ๓.๒ ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 

(๑) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ
อ านาจให้บุคคลอื่น ลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคาในการเสนอราคา
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แทน 

 (๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕ 
 (๓) ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง, ส าเนาคู่สัญญาก่อสร้าง และส าเนาบัญชี

แสดงปริมาณงานและราคาวัสดุก่อสร้าง (BOQ.) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง (ให้ใช้ในกรณีที่มีการก าหนด
ผลงานตามข้อ ๒.7 เท่านั้น) 
            ส าหรับหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง จะต้องมีรายละเอียดของ วัน เดือน ปี ช่ืองาน 
ก่อสร้าง วันที่เริ่มต้นสัญญา และวันที่ท างานแล้วเสร็จ ที่น ามาใช้รับรองผลงานซึ่งออกโดยส่วนราชการ/หน่วยงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรมหาชน ที่เป็นคู่สัญญา 
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                      กรณีคู่สัญญาเป็นหน่วยงานเอกชน หนังสือรับรองผลงานจะต้องออกโดยผู้มีอ านาจ  
ด าเนินการที่มีผลผูกพันหน่วยงานหรือผู้แทนนิติบุคคล พร้อมทั้งประทับตราของหน่วยงาน (ถ้ามี) ซึ่ง ผู้ที่น า
ใบรับรองผลงานของเอกชนมาใช้เป็นผลงานนั้น จะต้องน าเอกสารการเสียภาษีของผลงานดังกล่าวมาแสดง
ประกอบการพิจารณาพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง ดังนี้  
                                    -  ส าเนาแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.๓๐)   
                                    -  ส าเนารายงานภาษีขาย - ภาษีซื้อ  
                                    -  ส าเนาใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษี ที่ผู้รับจ้างออกให้กับผู้ว่าจ้าง 
                                    -   ส าเนาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา ๕๐ ทวิ แห่งประมวล
รัษฎากร  
                                    -  ส าเนาใบเสร็จรับเงินของกรมสรรพากร 

 (4) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งก าไรไว้ด้วย 
                          (5)  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และ ส าเนาใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ไม่ต่ ากว่าประเภท ดังต่อไปนี้ 

   ก.   ภาคีวิศวกร  สาขา วิศวกรรมโยธา                          จ านวน     ๑      คน 
   ข.   ภาคีวิศวกรไฟฟ้า                   จ านวน     ๑      คน 
   ค.   ภาคีสถาปนิก  สาขา สถาปัตยกรรมหลัก                 จ านวน     ๑      คน 
   (6) ส าเนาใบประกอบวิชาชีพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิค จ านวน 1 คน  

    โดยผู้เสนอราคาต้องยื่นหลักฐาน ดังนี ้
            -  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม/สถาปัตยกรรมควบคุม/
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิค โดยใบอนุญาตต้องไม่หมดอายุ 
                                     -  ใบรับรองการเป็นวิศวกร/สถาปนิก/เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ประจ านิติ
บุคคลซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอ านาจของนิติบุคคลนั้น ๆ         
 (7) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) 
 
 ๔. การเสนอราคา 
 ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และ
จะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคา
โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคา ในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคา ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 
     ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคา

รวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบไุว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง โดยคิดราคา
รวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว  
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     ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า   ๑๒๐   วัน นับแต่วันเสนอราคา 
โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
 ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน  ๑2๐  วัน  
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง  

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให้ถ่ี
ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ 

๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่                            ระหว่างเวลา                 น. ถึง                 น.  

     เมื่อพ้นก าหนดเวลาย่ืนข้อเสนอแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอใดๆ โดยเด็ดขาด 
          คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  จะด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ 
๑.๖ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม่ 

          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือใน
ขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้เสนอราคารายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเปน็
ธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เช่ือว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ จะตัดรายช่ือผูเ้สนอราคารายนั้นออกจากการ
เป็นผู้เสนอราคา และมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะ
กรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายน้ันเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทาง
ราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว 

          ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายช่ือออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอ
ราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อ
ปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากส่วนราชการ การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือ
เป็นที่สุด 
                        ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์และเห็นว่าการยกเลกิ
การพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ปลัดกระทรวง
มีอ านาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวได้ 
 ๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี ้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
 (๒) ราคาที่ เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

(๓) ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา  ตามวัน เวลา ที่
ก าหนด 
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(๔) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา 
(๕) ผู้เสนอราคาต้องศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
 
 ๕. หลักประกันการเสนอราคา 

ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จ านวน  147,450  บาท 
(หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

๕.๑ หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกันดัง
ระบุ ในข้อ ๑.๔ (๑) 
 ๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยฯ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นการเสนอราคาทาง
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันท าการของธนาคาร 
 ๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย  
 กรณีที่ผู้เสนอราคาน าเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเป็นหลักประกัน
การเสนอราคา ผู้เสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้อง 
ในวันที่                                  ระหว่างเวลา             น. ถึง           น.   
  หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ มหาวิทยาลัยฯ จะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ าประกัน
ภายใน   ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ ๓ 
ล าดับแรก จะคืนให้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลงหรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว  
  การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย  
 
 ๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
 ๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ จะ
พิจารณาตัดสิน โดยใช้หลักเกณฑ์   ราคาต่ าสุด    และจะพิจารณาจาก   ราคารวม      

 ๖.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิด
หลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในสว่นที่มิใช่สาระส าคัญ 
ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯ เท่านั้น 

 ๖.๓ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน  ใน
กรณีดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 

http://www.gprocurement.go.th/
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 (๑) ไม่ปรากฏช่ือผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายช่ือผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทาง
ระบบการ จัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยฯ 

(๒) ไม่กรอกช่ือนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่ง
อย่างใด หรือทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
  ๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์หรือในการท าสญัญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิให้ผูเ้สนอราคาช้ีแจงข้อเท็จจริง สภาพ 
ฐานะ หรือ ข้อเท็จจรงิอื่นใดที่เกี่ยวข้องกบัผูเ้สนอราคาได้ มหาวิทยาลัยฯ มสีิทธิที่จะไม่รบัข้อเสนอ ไม่รับราคา 
หรือไมท่ าสญัญา หากหลกัฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกตอ้ง 

 ๖.๕ มหาวิทยาลัยฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้  สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยฯ เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้รวมทั้งมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และ
ลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผูท้ิ้งงานไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เช่ือถือได้ว่า
การยื่นข้อเสนอกระท าการ โดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติ
บุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

  ในกรณีที่ผู้เสนอราคารายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด าเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสห์รือมหาวิทยาลัยฯ จะให ้   
ผู้เสนอราคาน้ันช้ีแจงและแสดงหลกัฐานที่ท าให้เช่ือได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามประกวดราคาจา้ง
อิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าช้ีแจงไม่เป็นที่รับฟังได้ มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่
รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 
 ๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการพจิารณาข้อเสนอว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิไดร้บั
การคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นอื่น  ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ 
มหาวิทยาลัยฯ มีอ านาจที่จะตัดรายช่ือผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกรายดังกล่าวออก  และมหาวิทยาลัยฯ                  
จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 

  ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่
ได้ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการพิจารณาผล
การเสนอราคาดังกล่าวได้ 

 
 
 



-8- 
 

 
 ๗. การท าสัญญาจ้าง 

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา  ดังระบุในข้อ 
๑.๓ กับมหาวิทยาลัยฯ ภายใน   ๗   วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็น
จ านวนเงินเท่ากับร้อยละ    ๕    ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้มหาวิทยาลัยฯ ยึดถือไว้
ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

๗.๑ เงินสด 
๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยฯ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญา หรือก่อนหน้า

นั้นไม่เกิน ๓ วันท าการของทางราชการ 
๗.๓ หนังสือค้ าประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
๗.๔ หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน 

หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ า
ประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งช่ือเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดย
อนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
  ๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
หลักประกันน้ีจะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
 
 ๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
     (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) 
     มหาวิทยาลัยฯ จะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น    3    งวด ดังนี ้
งวดที่ 1            จะจ่ายเงินให้  30 % ของราคาทีป่ระกวดได้เมื่อผูร้ับจ้างได้ท าการรือ้พื้น ผนัง ประตู-

หน้าต่างเดมิ,รื้อหลังคาและโครงหลังคากันสาดเดิมออก,รื้อแผ่นฝ้าเพดานเดิมออก,เคลื่อนย้าย
ต าแหน่งครุภัณฑ์ประกอบอาคารเดิมออก,ติดตั้งหลงัคาและโครงหลังคากันสาด,ติดตั้งท่อพร้อม
ร้อยสายไฟฟ้า,ปรับระดับพื้น,ปูพื้นกระเบื้อง,ทาผลิตภัณฑ์ปอ้งกันความช้ืน,ทาพื้นepoxy,ติดตั้ง
รางระบายน้ าสแตนเลสและฝารางน้ าสแตนเลส  
แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสญัญาเปน็ต้นไป 

งวดที่ 2            จะจ่ายเงินให้  30 % ของราคาทีป่ระกวดได้เมื่อผูร้ับจ้างได้ท าการ,ก่ออิฐผนงั,ฉาบปูนผนงั,
ติดตั้งครุภัณฑ์ประกอบอาคาร,ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดาน,ติดตั้งดวงโคม,ติดตั้งประตู-หน้าต่าง
อลูมเินียม,ติดตั้งประตู-หน้าต่างสแตนเลส  
แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสญัญาเปน็ต้นไป 

งวดที่ 3            จะจ่ายเงินให้  40 % ของราคาทีป่ระกวดได้เมื่อผูร้ับจ้างได้ท าการติดตั้งเต้ารับ-สวิตช์-งาน
ระบบไฟฟ้า,ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ,ทาสีภายนอกและภายใน,ทดสอบระบบ และงานอื่นๆตาม
แบบรปูรายการทกุประการพรอ้มท าความสะอาดบริเวณงานก่อสร้างใหเ้รียบรอ้ย  
แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสญัญาเป็นต้นไป  
 

(งวดสุดท้าย) 
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 ๙. อัตราค่าปรับ 

 ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ จะก าหนดในอัตราร้อยละ  ๐.๑๐  ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 
 

 ๑๐. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
 ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้าง ตาม
แบบดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดข้ึนภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า        เดือน     2     ป ีนับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยฯ ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบ
จัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน   ๓๐   วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
 
 ๑1. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอ่ืนๆ  

 ๑1.๑ เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าปี  ๒๕5๙  
                             การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ มหาวิทยาลัยฯ ได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจาก
งบประมาณประจ าปี  ๒๕๕๙   แล้วเท่านั้น  

         ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น  2,562,720 บาท  
(สองล้านห้าแสนหกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 
 ๑1.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยฯ ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามที่
ได้ประกวดราคาโดยการยื่นข้อเสนอทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพื่องานจ้าง
ดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี ้

 (๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ 
วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ 

 (๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่
เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น 
 (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

 ๑1.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลา
ที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ มหาวิทยาลัยฯ จะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออก
หนังสือค้ าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะ
พิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
 ๑1.๔ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธ์ิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
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 ๑2. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะน ามาใช้ในกรณีที่
ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มข้ึน  

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์  สูตรและวิธีค านวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตาม
หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่ก าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่ก าหนด
ไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุใน
ข้อ ๑.๕ 
 
 ๑3. มาตรฐานฝีมือช่าง 
    เมื่อมหาวิทยาลัยฯ ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผูร้บัจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้าง
ตามประกาศนี้แล้วผูเ้สนอราคาจะตอ้งตกลงว่าในการปฏิบัตงิานก่อสร้างดงักล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้
ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝมีือช่างจาก  คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน สถาบันของ
ทางราชการหรือสถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรอง  หรือผูม้ีวุฒิบัตรระดบั ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือ
เทียบเท่าจากสถาบัน การศึกษาที ่ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้  ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๑๐  ของแต่ละ
สาขาช่างแต่จะต้องมีจ านวนช่างอย่างนอ้ย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี ้

๑3.๑    ช่างติดตั้งและเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร                                                  ๙ 
๑3.๒    ช่างเครื่องท าความเย็นและเครื่องปรบัอากาศ                                              ๙ 
๑3.3    ช่างเช่ือมไฟฟ้า                                                                            ๙ 
๑3.4    ช่างเช่ือมแก๊ส                                                                             ๙ 
๑3.5    ช่างไม้ (ก่อสร้าง)                                                                           ๙ 
๑3.6    ช่างไม้ (ครุภัณฑ์                                                                           ๙ 
๑3.7    ช่างก่ออิฐ                                                                                  ๙ 
๑3.8    ช่างฉาบปูน                                                                                ๙ 
๑3.9    ช่างเหล็กเสรมิคอนกรีต                                                                    ๙ 
๑3.10    ช่างสี                                                                                         

 
 

 ๑๖. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
  ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบ
ได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 
 
                                                                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
              ….(วัน / กุมภาพันธ์ / 2559)………….…… 



คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
 

                             (ลงช่ือ)......................................................ประธานกรรมการ          

                                                  (นายทวีศักดิ์  สาสงเคราะห)์ 

 (ลงช่ือ)......................................................กรรมการ          

                                                  (นายณภัทร  ภูริกุลธัญญา) 

                              (ลงช่ือ)......................................................กรรมการและเลขานุการ 

                                          (นางสาวดุษฎี  พรหมขาม)        

 

 


