
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)  

เลขที่ ..................../2561 

การจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมวัสดุ ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล  

จังหวัดนครปฐม 1 รายการ 

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ลงวันที่ …………………………………………. 

 

----------------------------------------- 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า มหาวิทยาลัยฯ มีความประสงค์จะ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมวัสดุ ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
1 รายการ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 

 ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
1.1 แบบรูปและรายการละเอียด 

 1.2 แบบใบเสนอราคาที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
 1.3 แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง 
 1.4 แบบหนังสือค้ าประกัน 
  (1) หลักประกันสัญญา 
   ๑.๕ สูตรการปรับราคา 
 ๑.๖ บทนิยาม 
  (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
  (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
 ๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
  (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
  (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
 ๑.๘ รายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)  
                  ๑.9  แบบหนังสือมอบอ านาจ 
                  ๑.๑0 แบบหนังสือรับรองของวิศวกรผู้ควบคุมงาน 
                  ๑.๑1 แบบหนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ควบคุมงาน 
                  ๑.๑2 แบบบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ/กรรมการผู้จัดการ 
                  ๑.๑3 แบบบัญชีรายชื่อผู้มีอ านาจควบคุม 
                  ๑.๑4 รายการมาตรฐานการก่อสร้างทั่วไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

 ๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ  
  2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
  2.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  2.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
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  2.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐ 
ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ  
ที่รั ฐมนตรีว่ าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
ของกรมบัญชีกลาง   
  2.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่ อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
  2.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
  2.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
 2.8 ไม่ เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่ เข้ ายื่นข้อเสนอให้แก่ 
มหาวิทยาลัยฯ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวาง 
การแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี ้
 2.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น  

2.10 เป็นผู้ประกอบการที่ข้ึนทะเบียนงานก่อสร้างสาขา..........-.............. ไว้กับกรมบัญชีกลาง 

(กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศก าหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับ
กรมบัญชีกลาง) 

2.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง        
ในวงเงินไม่น้อยกว่า     2,227,500     บาท    (สองล้านสองแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)  และ
เป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยฯ เชื่อถือ ซึ่งสัญญา
งานดังกล่าวต้องเป็นผลงานในสัญญาเดียวเท่านั้น และในการยื่นเสนอผลงานผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเสนอส าเนา
หนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง พร้อมส าเนาคู่สัญญา และส าเนาบัญชีแสดงปริมาณงานและราคาวัสดุก่อสร้าง 
(BOQ.) ของงานตามหนังสือรับรองผลงาน พร้อมทั้งรับรองรองส าเนาถูกต้อง 
 

 ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 (1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” 
ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน าผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดง
เป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ 
 (2) กรณี ที่ กิ จ กา ร ร่ ว มค้ า ไม่ ไ ด้ จ ดทะ เบี ยน เป็ นนิ ติ บุ คคล ใหม่  นิ ติ บุ คคลแต่ ล ะ 
นิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่  
ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใด  
รายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อม
การยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิ จการร่วมค้านั้นสามารถใช้
ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้ 
  ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
  2.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 



- ๓ - 
 

 2.13 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด  
 2.14 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
 2.15 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่
การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 
  2.16 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเสนอหลักฐานคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งเป็นผู้ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ   วิศวกรรมควบคุม   ไม่ต่ ากว่า   ภาคีวิศวกร     สาขา     วิศวกรรมไฟฟ้า    
จ านวน    1  คนและ     วิศวกรรมควบคุม    ไม่ต่ ากว่า    ภาคีวิศวกร      สาขา    วิศวกรรมโยธา      
จ านวน    1    คน และ   สถาปัตยกรรมควบคุม   ไม่ต่ ากว่า   ภาคีสถาปนิก    สาขา     สถาปัตยกรรมหลัก   
จ านวน     1     คน ที่มีความช านาญในการควบคุมการก่อสร้างตลอดโครงการ และหนังสือรับรองการเป็น
สถาปนิกและวิศวกรประจ าของนิติบุคคลที่ลงนามรับรองโดยผู้มีอ านาจนิติบุคคล 
 2.17 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องน าหนังสือรับรองผลงาน พร้อมสัญญาคู่สัญญา และบัญชีแสดง
ปริมาณงานและราคาวัสดุก่อสร้าง (B.O.Q.) ฉบับจริง ตามผลงานที่ยื่นเสนอในข้อ 2.11. มาให้คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบ ภายใน 1 วันท าการนับถัดจากวันเสนอราคา (วันท าการ     
รุ่งขึ้น) 
 

 ๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ 
จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ 

 ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
 (๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
 (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
 (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
 (๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 
 (๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 
 (๔) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)  
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 ทั้งนี้  เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบใน
ข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 

 ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
  (1) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนกระท าการแทนให้แนบหนังสือ 
มอบอ านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 
ทั้งนี้หากผู้รับมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น  
 (๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕ 
  (๓) ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง ส าเนาคู่สัญญา
ก่อสร้าง และส าเนาบัญชีแสดงปริมาณงานและราคาวัสดุก่อสร้าง (BOQ.) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง    
(ให้ใช้ในกรณีท่ีมีการก าหนดผลงานตามข้อ 2.11 เท่านั้น) 
               ส าหรับหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง จะต้องมีรายละเอียดของ วัน เดือน ปี ชื่องาน 
ก่อสร้าง วันที่เริ่มต้นสัญญา และวันที่ท างานแล้วเสร็จ ที่น ามาใช้รับรองผลงานซึ่งออกโดยส่วนราชการ/หน่วยงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรมหาชน ที่เป็นคู่สัญญา 
               กรณีคู่สัญญาเป็นหน่วยงานเอกชน หนังสือรับรองผลงานจะต้องออกโดยผู้มีอ านาจ  
ด าเนินการที่มีผลผูกพันหน่วยงานหรือผู้แทนนิติบุคคล พร้อมทั้งประทับตราของหน่วยงาน (ถ้ามี) ซึ่งผู ้ที่น า
ใบรับรองผลงานของเอกชนมาใช้เป็นผลงานนั้น จะต้องน าเอกสารการเสียภาษีของผลงานดังกล่าวมาแสดง
ประกอบการพิจารณาพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง ดังนี้  
                               -  ส าเนาแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.๓๐)   
                               -  ส าเนารายงานภาษีขาย - ภาษีซื้อ  
                               -  ส าเนาใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษี ที่ผู้รับจ้างออกให้กับผู้ว่าจ้าง 
                               -   ส าเนาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา ๕๐ ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร  
                               -  ส าเนาใบเสร็จรับเงินของกรมสรรพากร 
                          (๔)  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และ ส าเนาใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ไม่ต่ ากว่าประเภท ดังต่อไปนี้ 

   ก.   ภาคีสถาปนิก      สาขา   สถาปัตยกรรมหลัก          จ านวน      ๑  คน 
   ข.   ภาคีวิศวกร        สาขา   วิศวกรรมโยธา                จ านวน      ๑      คน 
   ค.   ภาคีวิศวกร        สาขา   วิศวกรรมไฟฟ้า               จ านวน      ๑  คน 

           โดยยื่นหลักฐานประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา ดังนี้ 
     -  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม/ส าเนาใบอนุญาตประกอบ 
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ที่ยื่นเสนอต้องไม่หมดอายุ 
                                 -  ใบรับรองการเป็นวิศวกร/สถาปนิกประจ าของนิติบุคคล ซึ่งลงนามรับรองโดย 
ผู้มีอ านาจของนิติบุคคลนั้นๆ   
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 (๔) บัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งก าไรไว้ด้วย 
 (5) ส าเนาหลักฐานการขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา...........-........... ไว้กับกรมบัญชีกลาง 

พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง (กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศก าหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้น
ทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับกรมบัญชีกลาง) 
 (6) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)  

  ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน 
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) 
ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)  

 ๔. การเสนอราคา 
  4.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้อง
กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและท าการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอ 
โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)  
 4.2 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามข้อ 1.2 
พร้อมจัดท าใบแจ้งปริมาณงานและราคา ใบบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 
 ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว
โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ 
ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น
ส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 
 ราคาทีเ่สนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า   ๑๒๐   วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายใน
ก าหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
 ๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่ เกิน   180  วัน 
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัยฯ ให้เริ่มท างาน 

 ๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ 
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้ งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอ 
ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๔ .๕  ผู้ ยื่ นข้อ เสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้ อจัดจ้ างภาครั ฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่…………………………….... ระหว่างเวลา………………..น. ถึง…………………น. และเวลาในการ
เสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์  
   เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ 
และเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
 4.6 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท 
PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) 
เพ่ือเป็นการเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยฯ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
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 4.7 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนตาม
ข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ 
รายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่น
ข้อเสนอ  
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะ 
ที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตาม 
ข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และมหาวิทยลัยฯ  
จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้ งงาน เว้นแต่ มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาเห็นว่า 
ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ
มหาวิทยาลัยฯ  
 4.8 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
  (1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
  (2) ราคาที่ เสนอจะต้องเป็นราคาที่ รวมภาษีมูลค่าเ พ่ิม และภาษี อ่ืนๆ (ถ้ ามี )  
รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
  (3) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่ก าหนด 
  (4) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 
  (5) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th  

 5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
  5.1 การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้ งนี้  มหาวิทยาลัยฯ 
จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ (หลักเกณฑ์ราคา)         
 5.2 หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคา อิ เ ล็ กทรอนิ กส์ จ ะ ไม่ รั บ พิ จ า รณา ข้ อ เ สนอของผู้ ยื่ น ข้ อ เ สนอรายนั้ น  เ ว้ น แ ต่ 
ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน 
หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ  
ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ  
ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 
 5.4 มหาวิทยาลัยฯ สิทธิ์ ไม่ พิจารณาข้อเสนอของผู้ ยื่ นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน  
ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัยฯ 
  (2) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

  (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน 
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 5.5 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัยฯ  มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้ 
มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสม
หรือไม่ถูกต้อง 

 5.6 มหาวิทยาลัยฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ งรายการใด  
หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้  
เ พ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถื อว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยฯ  เป็นเด็ดขาด 
ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณายกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก
หรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ายื่นข้อเสนอกระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ 
หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

  ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ห รื อ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ฯ  จ ะ ใ ห ้ผู้ ยื่ น ข้ อ เ ส น อ นั้ น ชี้ แ จ ง แ ล ะแ ส ด ง ห ลั ก ฐ า น ที่ ท า ใ ห้ เ ชื่ อ ไ ด้ ว่ า 
ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับ
ฟังได้  มหาวิทยาลั ยฯ  มีสิทธิที่ จะไม่รั บข้อเสนอหรือไม่รั บราคาของผู้ ยื่ นข้อ เสนอรายนั้น5 ทั้ งนี้ 
ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยฯ  

 5.7 ก่อนลงนามในสัญญา มหาวิทยาลัยฯ อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
หากปรากฏว่ามีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอม
กันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

 6. การท าสัญญาจ้างก่อสร้าง 
 ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ 
หรือท าข้อตกลงเป็นหนังสือกับมหาวิทยาลัยฯ ภายใน   7  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวาง
หลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ  5  ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้
มหาวิทยาลัยฯ ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้  
 6.1 เงินสด 
 6.2 เช็คหรือดราฟทท์ี่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซ่ึงเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น
ช าระต่อเจ้าหน้าที่ในวันท าสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันท าการ  
  6.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด  
ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
  6.4 หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ  
ค้ าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
  6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
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 7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  
 7.1 (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) 

 มหาวิทยาลัยฯ จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ  
และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแลว้ โดยถือราคาเหมารวมเปน็เกณฑ ์และก าหนดการจ่ายเงินเป็น จ านวน....6.....งวด ดังนี ้

งวดที่ 1   จะจ่ายเงินให้    10%    ของราคาที่ประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ  
  - งานรื้อถอนวัสดุพ้ืนเดิม ฝ้าเพดานเดิม ผนังกั้นห้องเดิม ประตู-หน้าต่างเดิม พัดลมเพดานเดิม 
โคมไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าเดิม รื้อย้ายจัดเก็บเครื่องปรับอากาศเดิม ตามแบบรูปรายการ 

แล้วเสร็จภายใน    30   วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 
งวดที่ 2   จะจ่ายเงินให้    10%   ของราคาที่ประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 
 - งานปรับปรุงห้อง 6105A ได้แก่ งานปูกระเบื้องแกรนิตโต้ F1 งานทาสีอะคริลิคผนังห้อง 

งานประตู D2 และงานย้ายเครื่องจักรทั้งหมดออกจากห้อง 6105B มาติดตั้งตั้งภายในห้อง 6105A และย้าย
เครื่องจักร M-6 จ านวน 2 เครื่อง มาติดตั้งบริเวณห้อง 6105A ตามแบบรูปรายการ 

แล้วเสร็จภายใน    60   วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 
งวดที่ 3   จะจ่ายเงินให้    10%   ของราคาที่ประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 
 - งานปูกระเบื้องแกรนิตโต้ทั้งหมด งานก่อผนังอิฐมอญ งานฉาบปูนผนัง งานผนังวีว่าบอร์ด 

งานติดตั้งประตู หน้าต่างและช่องแสงทั้งหมด งานติดตั้งบัวเชิงผนัง ตามแบบรูปรายการ 
แล้วเสร็จภายใน    90   วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 
งวดที่ 4   จะจ่ายเงินให้     10%    ของราคาที่ประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 
 - งานฝ้าเพดานทั้งหมด งานท าความสะอาดผิวพ้ืนผิวเดิมและทาสีรองพ้ืนปูนเก่า งานทาสี

อะคริลิคทั้งหมด งานติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ตามแบบรูปรายการ  
แล้วเสร็จภายใน    120   วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 
งวดที่ 5   จะจ่ายเงินให้    20%   ของราคาท่ีประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 
  - งานติดตั้งม่านปรับแสงทั้งหมด งานระบบไฟฟ้า งานประกอบและติดตั้งเครื่องปรับอากาศเดิม 

งานระบบสุขาภิบาล งานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรพร้อมทดสอบระบบให้สามารถใช้งานได้ ตามแบบรูป
รายการ 

แล้วเสร็จภายใน    150   วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 
 งวดที่ 6 (งวดสุดท้าย)  จะจ่ายเงินให้    40%   ของราคาที่ประกวดได้เม่ือผู้รับจ้างได้ท าการ 
 - ติดตั้งครุภัณฑ์ประกอบอาคาร และครุภัณฑ์อ่ืนๆ ตามแบบรูปรายการ  
          งานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าของครุภัณฑ์ประกอบอาคาร พร้อมทดสอบระบบให้สามารถใช้งานได้ 
 งานเชื่อมต่อระบบสุขาภิบาลของครุภัณฑ์ประกอบอาคาร พร้อมทดสอบระบบให้สามารถใช้งานได้ 
  งานทดสอบระบบไฟฟ้าทั้งหมด ให้สามารถใช้งานได้ 
  งานทดสอบระบบสุขาภิบาลทั้งหมด ให้สามารถใช้งานได้ 
 งานส่งมอบครุภัณฑ์ F-1 และ F-15 
 งานท าความสะอาดพ้ืนที่บริเวณปรับปรุงให้เรียบร้อยให้พร้อมใช้งาน และขนย้ายวัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องจักร ออกนอกพ้ืนที่ พร้อมส่งมอบงาน 

แล้วเสร็จภายใน   180   วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 
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 8. อัตราค่าปรับ 
 ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็น
หนังสือจะก าหนด ดังนี้ 

      8.1 กรณีที่ผู้รับจ้างน างานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อ่ืนท าอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
มหาวิทยาลัยฯ จะก าหนดค่าปรับส าหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจ านวน   ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ  ของวงเงินของ
งานจ้างช่วงนั้น 
 8.2 กรณีท่ีผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ 9.1 จะก าหนดค่าปรับเป็น
รายวันเป็นจ านวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 0.10  ของราคางานจ้าง 

 9. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
 ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ท าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อตกลง
จ้างเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า   
2    ปี     -   เดือน นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยฯ ได้รับมอบงาน โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดี
ดังเดิมภายใน    7    วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

๑0. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอ่ืนๆ 
 ๑0.๑ เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณ  เงินงบประมาณแผ่นดิน

ประจ าปี 2561 งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

 การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ ต่ อ เมื่ อ  มหาวิทยาลั ยฯ  ได้ รั บอนุมั ติ เ งิ น 
ค่าก่อสร้างจาก เงินงบประมาณแผ่นดินประจ าปี 2561 งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง แล้วเท่านั้น 
 ๑0.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยฯ ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตาม
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเสน้ทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
 (๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน
นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
 (๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืน 
ที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
 (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี  
 ๑0.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็น
หนังสือภายในเวลาที่ก าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗  มหาวิทยาาลัยฯ จะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้อง
จากผู้ออกหนังสือค้ าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) 
รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
 ๑0.๔ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญาหรือ
ข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)  



- ๑๐ - 
 

 10.5 ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้ง
กันผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของมหาวิทยาลัยฯ ค าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และ 
ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม 
 10.6 มหาวิทยาลัยฯ อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยฯ ไม่ได้  
  (1) มหาวิทยาลัยฯ ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่
เพียงพอที่จะท าการจัดจ้างครั้งนีต้่อไป 
  (2) มีการกระท าที่ เข้ าลักษณะผู้ ยื่ นข้อ เสนอที่ ชนะการจัดจ้ างหรือที่ ได้ รั บ 
การคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใดใน
การเสนอราคา 
  (3) การท าการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยฯ หรือ
กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 
  (4) กรณีอ่ืนในท านองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

 

 ๑1. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 

 การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะน ามาใช้ในกรณีที่ 
ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพ่ิมข้ึน โดยวิธีการต่อไปนี้ 

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) จะต้องคงท่ีที่ระดับที่ก าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่ก าหนดไว้ใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาทีม่หาวิทยาลัยฯ ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕ 

๑2. มาตรฐานฝีมือช่าง  
 เมื่อมหาวิทยาลัยฯ ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตาม
ประกาศนี้แล้วผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและ 
ใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากคณะกรรมการก าหนด
มาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน สถาบันของทางราชการหรือสถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรอง  หรือผู้มี
วุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท.หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้  
ในอั ตราไม่ ต่ ากว่ าร้ อยละ  ๑๐ ของแต่ ละสาขาช่ างแต่ จะต้ องมี จ านวนช่ างอย่ างน้ อย  ๑  ค น  
ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้ 

๑2.๑    ช่างไฟฟ้า                                                                                ๙   
๑2.2    ช่างติดตั้งและเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร     ๙  
๑2.3    ช่างไม้ (ก่อสร้าง)                                                                           ๙ 
๑2.4    ช่างท่อประปา                                                                              ๙   
๑2.5    ช่างก่ออิฐ                                                                                   ๙ 
๑2.6    ช่างฉาบปูน                                                                                 5    
๑2.7    ช่างไม้ (ครุภัณฑ์)                                                                    ๙  



- ๑๑ - 
 

๑2.8    ช่างสี                                                                                         ๙  
๑2.9    ช่างอลูมิเนียม                                                                               ๙  
๑2.๑0  ช่างเฟอร์นิเจอร์                                                                             ๙                                                    

 

๑3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 

14. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
 มหาวิทยาลัยฯ สามารถน าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการ

คัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อน ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ  
 ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ

หรือท าสัญญากับมหาวิทยาลัยฯ ไว้ชั่วคราว 
 
 

                                                                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
               …………….….(วัน เดือน ปี)………….…… 
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