
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) 
เลขที่ …………../๒๕๕๙ 

การจ้าง งานก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๑ อาคาร 
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

ลงวันที่ …………………………………………. 
----------------------------------------- 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “มหาวิทยาลัยฯ” มีความประสงค์
จะประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๑ อาคาร ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา 
๑.๑  แบบรูปรายการละเอียด 
๑.๒  แบบใบเสนอราคาท่ีก าหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
๑.๓  แบบสัญญาจ้าง 
๑.๔  แบบหนังสือค้าประกัน 

 (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 านวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นการเปิดเผยเพ่ือให้ผู้ประสงค์จะยื่นข้อเสนอได้รู้ข้อมูลได้เท่า
เทียมกันและเพ่ือให้ประชาชนตรวจดูได้) 

๑.๙ ใบแบ่งงวดงานและงวดเงิน 
๑.๑๐ แบบหนังสือมอบอ านาจ 
๑.๑๑ แบบหนังสือรับรองของวิศวกรผู้ควบคุมงาน 
๑.๑๒ แบบหนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ควบคุมงาน 
๑.๑๓ แบบบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ/กรรมการผู้จัดการ 
๑.๑๔ แบบบัญชีรายชื่อผู้มีอ านาจควบคุม 
๑.๑๕ รายการมาตรฐานการก่อสร้างทั่วไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

 
 



-๒- 

 ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
๒.๑  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างโดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ดังกล่าว 
๒.๒  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้ง

เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
๒.๓  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ 
๒.๔  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย 

เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
๒.๕  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและ

ห้ามท าสัญญาตามที ่กวพ. ก าหนด 
  ๒.๖  ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคา
จ้าง โดยมีผลงานการก่อสร้างเป็นอาคาร คสล. ขนาดใหญ่พิเศษ มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ๑ อาคาร 
และมีความสูงไม่น้อยกว่า ๕ ชั้น ในวงเงินไม่น้อยกว่า 147,450,000 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดล้านสี่แสนห้า
หม่ืนบาทถ้วน) ทั้งนี้ ในอาคารดังกล่าวจะต้องมีผลงานในการก่อสร้างงานระบบประกอบอาคาร ได้แก่ ระบบ
ไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ ระบบลิฟต์ และระบบป้องกันอัคคีภัย เป็นต้น และต้องไม่เป็นอาคาร
ประเภทโรงงาน คลังสินค้า ตึกแถว และอาคารจอดรถ โดยผลงานที่เสนอนี ้ต้องเป็นผลงานที่เป็นคู ่สัญญา
โดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมี
กฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยฯ เชื่อถือ 
ซึ่งสัญญางานดังกล่าวต้องเป็นผลงานในสัญญาเดียวเท่านั้น ก่อสร้างในประเทศไทย และเป็นผลงานที่ด าเนินการแล้ว
เสร็จในช่วงที่ผ่านมาไม่เกิน 10 ปี นับถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์  

๒.๗  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

๒.๘  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

๒.๙  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
   ๒.๑๐  ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงหลักฐานคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งเป็นผู้ได้รับ
อนุญาตให้ ประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรมควบคุม ไม่ต่ ากว่า สามัญสถาปนิก สาขา สถาปัตยกรรมหลัก จ านวน ๑ 
คน และวิศวกรรมควบคุม ไม่ต่ ากว่า สามัญวิศวกร สาขา วิศวกรรมโยธา จ านวน ๑ คน, สามัญวิศวกร สาขา 
วิศวกรรมไฟฟ้า จ านวน ๑ คน,  สามัญวิศวกร สาขา วิศวกรรมเครื่องกล จ านวน ๑ คน และสามัญวิศวกร   สาขา 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จ านวน ๑ คน ที่มีความช านาญในการควบคุมการก่อสร้าง พร้อมทั้งหนังสือรับรองของ
สถาปนิกและวิศวกรที่จะ รับผิดชอบเป็นผู้ควบคุมงานตลอดโครงการก่อสร้าง และใบรับรองการเป็นสถาปนิกและ
วิศวกรประจ าของนิติบุคคลที่ลงนามรับรองโดยผู้มีอ านาจของนิติบุคคลนั้นๆ    

 



-๓- 

   ๒.๑๑  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอระบบการจัดการความปลอดภัยในการท างานก่อสร้าง เพ่ือ

ป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นตามมาตรฐานความปลอดภัย ของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 

และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.) โดยยื่นหลักฐานส าเนา

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง   
  2.12  ผู้เสนอราคาจะต้องน าหนังสือรับรองผลงาน , สัญญาคู่ฉบับ และบัญชีแสดงปริมาณงาน
และราคาวัสดุก่อสร้าง (B.O.Q.) ฉบับจริง ตามผลงานที่ยื่นเสนอในข้อ 2.6 มาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบ ภายใน 1 วันท าการ นับถัดจากวันเสนอราคา (วันท าการรุ่งขึ้น)  

 ๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง 

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
๓.๑ ส่วนที ่๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

 (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 

นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
  (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน        
นิติบุคคลหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่นส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
ของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา
ที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสาร 
ตามท่ีระบุไว้ใน (๑) 
  (๔) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  
  (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง 
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) 
 ๓.๒ ส่วนที ่๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(๑) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบอ านาจให้
บุคคลอื่น ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคาในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แทน 

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

ปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง (BOQ.) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง (ให้ใช้ในกรณีที่มีการก าหนดผลงานตาม
ข้อ ๒.๖ เท่านั้น) 

 



-๔- 

                  ส าหรับหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง จะต้องมีรายละเอียดของ วัน เดือน ปี ชื่องาน 
ก่อสร้าง วันที่เริ่มต้นสัญญา และวันที่ท างานแล้วเสร็จ ที่น ามาใช้รับรองผลงานซึ่งออกโดยส่วนราชการ/หน่วยงานตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรมหาชน ที่เป็นคู่สัญญา                   
                                   กรณีคู่สัญญาเป็นหน่วยงานเอกชน หนังสือรับรองผลงานจะต้องออกโดยผู้มีอ านาจ  
ด าเนินการที่มีผลผูกพันหน่วยงานหรือผู้แทนนิติบุคคล พร้อมทั้งประทับตราของหน่วยงาน (ถ้ามี) ซึ่งผู ้ที ่น า
ใบรับรองผลงานของเอกชนมาใช้เป็นผลงานนั้น จะต้องน า เอกสารการเสียภาษีของผลงานดังกล่าวมาแสดง
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 าเนาใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ไม่ต่ ากว่าประเภท ดังต่อไปนี้ 

   ก.   สามัญสถาปนิก     สาขา   สถาปัตยกรรมหลัก      จ านวน     ๑  คน  
   ข.   สามัญวิศวกร       สาขา   วิศวกรรมโยธา          จ านวน     ๑      คน  
   ค.   สามัญวิศวกร       สาขา   วิศวกรรมไฟฟ้า จ านวน     ๑  คน  
   ง.   สามัญวิศวกร        สาขา   วิศวกรรมเครื่องกล     จ านวน     ๑      คน  
   จ.   สามัญวิศวกร       สาขา   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จ านวน     ๑  คน  

           โดยยื่นหลักฐานประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา ดังนี้ 
            -  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม/ส าเนาใบอนุญาตประกอบ 
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม โดยใบอนุญาตต้องไม่หมดอายุ 
                                     -  ใบรับรองการเป็นวิศวกร/สถาปนิกประจ าของนิติบุคคล ซึ่งลงนามรับรองโดย 
ผู้มีอ านาจของนิติบุคคลนั้นๆ      
   (๕)  ให้ผู้เสนอราคา เสนอระบบการจัดการความปลอดภัยในการท างานก่อสร้างเพ่ือป้องกัน
และควบคุมอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นตามมาตรฐานความปลอดภัย ของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  และ
กฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ส าหรับงานก่อสร้างประเภท 
  -  งานอาคารขนาดใหญ่พิเศษ   
                                  -  จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.) โดยยื่นหลกัฐานส าเนาใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง   

 (๖) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งก าไรไว้ด้วย 
 (๗) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) 
 
 



-๕- 

 ๔. การเสนอราคา 
 ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความ
ให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคาโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคา 
ในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคา ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 
     ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวม 

และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง โดยคิดราคารวม
ทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว  

     ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า   ๑๒๐   วัน นับแต่วันเสนอราคา โดย
ภายในก าหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
 ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน  750  วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญาจ้าง  

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วน
และเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไขในเอกสาร
ประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ 

๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่                            ระหว่างเวลา                 น. ถึง                 น.  

     เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอใดๆ โดยเด็ดขาด 
          คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  จะด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนตามข้อ ๑.๖ 
(๑) ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม่ 

          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือในขณะที่
มีการพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้เสนอราคารายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตาม
ข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็น     
ผู้เสนอราคา และมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะ
วินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็น
ผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว 

          ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่
กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน 
๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากส่วนราชการ การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด 
                        ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์และเห็นว่าการยกเลิกการ
พิจารณาผลการเสนอราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ปลัดกระทรวงมีอ านาจ
ยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวได้ 



-๖- 

 ๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

 (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย 
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

(๓) ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่ก าหนด 
(๔) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา 
 (๕) ผู้เสนอราคาต้องศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธกีารเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 

 ๕. หลักประกันการเสนอราคา 
ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัด

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จานวน   14,745,000   บาท 
(สิบสี่ล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

๕.๑ หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุ 
ในข้อ ๑.๔ (๑) 
 ๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยฯ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นการเสนอราคาทางระบบ  
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันท าการของธนาคาร 
 ๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย  
  กรณีที่ผู้เสนอราคาน าเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเป็นหลักประกันการ     
เสนอราคา ผู้เสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้อง  และ
กรณีที่ผู้เสนอราคายื่นเสนอผลงานตามข้อ 2.6 ซึ่งต้องยื่นเอกสารส าเนาหนังสือรับรองผลงาน  ส าเนาสัญญา
คู่ฉบับ และส าเนาบัญชีแสดงปริมาณงานและราคาวัสดุก่อสร้าง (B.O.Q.) ตามหนังสือรับรองผลงาน ผู้เสนอราคา
จะต้องน าเอกสารฉบับจริงดังกล่าวมาให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้อง ในวันที่                            ๙ 
ระหว่าง เวลา                      น. ถึง                    น.   
  หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ มหาวิทยาลัยฯ จะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ าประกันภายใน   
๑๕ วันนับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ ๓ ล าดับแรก จะ 
คืนให้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลงหรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว  
  การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย  

 ๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
 ๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  มหาวิทยาลัยฯ จะ
พิจารณาตัดสิน โดยใช้หลักเกณฑ์   ราคาต่ าสุด    และจะพิจารณาจาก   ราคารวม     ๙ 

 ๖.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่
ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลง
เพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้ 
เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯ เท่านั้น 
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 ๖.๓ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทาง
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการ 
จัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยฯ 

(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่งอย่างใด 
หรือทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 

 ๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ 
ข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท า
สัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

 ๖.๕ มหาวิทยาลัยฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของ
ทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยฯ เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหาย 
ใดๆ มิได้รวมทั้งมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้เสนอราคาเป็น    
ผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระท าการ 
โดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

  ในกรณีที่ผู้เสนอราคารายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด าเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัยฯ จะให้    
ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามประกวดราคาจ้าง
อิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับ
ราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 
 ๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนอ่ืน  ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ 
มหาวิทยาลัยฯ มีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกรายดังกล่าวออก และมหาวิทยาลัยฯ จะ
พิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 

  ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่     
ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการพิจารณาผลการ
เสนอราคาดังกล่าวได้ 
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 ๗. การท าสัญญาจ้าง 
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ 

กับมหาวิทยาลัยฯ ภายใน    ๗    วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงิน
เท่ากับร้อยละ    ๕    ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้มหาวิทยาลัยฯ ยึดถือไว้ในขณะท า
สัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

๗.๑ เงินสด 
๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยฯ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญา หรือก่อนหน้านั้น

ไม่เกิน ๓ วันท าการของทางราชการ 
๗.๓ หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
๗.๔ หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือ

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตาม
แบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
  ๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย  
 หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

 ๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
     (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) 
     มหาวิทยาลัยฯ จะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น    25    งวด ดังนี้ 

 งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้       3  % ของราคาที่ประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 
 วางผังอาคาร  ก่อสร้างส านักงานชั่วคราว  อาคารเก็บวัสดุ  เสนอแผนงานก่อสร้าง  เจาะส ารวจชั้นดิน  
พร้อมน าเสนอผลการใช้เสาเข็ม  และแผนการตอกเสาเข็ม  และตอกเสาเข็มทั้งหมด   
 แล้วเสร็จภายใน    60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 

 งวดที่ 2 จะจ่ายเงินให้ 3 % ของราคาที่ประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 
  ทดสอบการรับน้ าหนักของเสาเข็ม  ขุดดินฐานราก  ตัดและสกัดหัวเสาเข็ม  หล่อฐานราก  เสาต่อม่อ  
คอดิน  เทเสาคอนกรีตเสริมเหล็กและผนังห้องลิฟต์  รับคานและพ้ืนชั้นที่ 2 
 แล้วเสร็จภายใน       90      วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 

           งวดที่ 3 จะจ่ายเงินให้ 4 % ของราคาท่ีประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 
 หล่อคาน  และพ้ืนคอนกรีตอัดแรงชั้นที่  2   เทเสาและผนังห้องลิฟต์คอนกรีตเสริมเหล็ก รับพ้ืนชั้นที่ 3  
วางแผ่นพื้นส าเร็จรูปชั้นที่  1  พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กทับหน้า  
 แล้วเสร็จภายใน    120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 
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 งวดที่ 4 จะจ่ายเงินให้ 4 % ของราคาท่ีประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 
 หล่อคาน  และพ้ืนคอนกรีตอัดแรงชั้นที่  3  เทเสาและผนังห้องลิฟต์คอนกรีตเสริมเหล็ก รับพื้นชั้นที่ 4   
 แล้วเสร็จภายใน   150 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 

 งวดที่ 5 จะจ่ายเงินให้   4     % ของราคาท่ีประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 
  หล่อคาน  และพ้ืนคอนกรีตอัดแรงชั้นที่  4  เทเสาและผนังห้องลิฟต์คอนกรีตเสริมเหล็ก รับพื้นชั้นที่ 5   
 แล้วเสร็จภายใน    180   วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 

 งวดที่ 6 จะจ่ายเงินให้  4     % ของราคาท่ีประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 
  วางแผ่นพ้ืนส าเร็จรูปชั้นที่  1  พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กทับหน้า  ก่อผนังมวลเบาพร้อมติดตั้งวงกบ
ประตู หน้าต่าง (เฉพาะวงกบไม้) ยกเว้นวงกบอลูมิเนียมและเหล็กชั้นที่ 1 หล่อพ้ืนคอนกรีตอัดแรงชั้นที่ 5 เทเสา
และผนังห้องลิฟต์คอนกรีตเสริมเหล็กรับพื้นชั้นที่  6  
 แล้วเสร็จภายใน    210    วนั นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 

 งวดที่ 7 จะจ่ายเงินให้   4     % ของราคาท่ีประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 
  ก่อผนังมวลเบาพร้อมติดตั้งวงกบประตู หน้าต่าง (เฉพาะวงกบไม้) ยกเว้นวงกบอลูมิเนียมและเหล็กชั้น   
ที ่2 หล่อพ้ืนคอนกรีตอัดแรงชั้นที่ 6  เทเสาและผนังห้องลิฟต์คอนกรีตเสริมเหล็กรับพื้นชั้นที่ 7  
 แล้วเสร็จภายใน    240 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 

 งวดที่ 8 จะจ่ายเงินให้  4     % ของราคาท่ีประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 
  ก่อผนังมวลเบาพร้อมติดตั้งวงกบประตู หน้าต่าง (เฉพาะวงกบไม้)  ยกเว้นวงกบอลูมิเนียมและเหล็กชั้น  
ที่ 3 หล่อพ้ืนคอนกรีตอัดแรงชั้นที่ 7  เทเสาและผนังห้องลิฟต์คอนกรีตเสริมเหล็กรับพื้นชั้นที่ 8  
 แล้วเสร็จภายใน    270 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 

 งวดที่ 9 จะจ่ายเงินให้  4     % ของราคาท่ีประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 
  ก่อผนังมวลเบาพร้อมติดตั้งวงกบประตู หน้าต่าง (เฉพาะวงกบไม้) ยกเว้นวงกบอลูมิเนียมและเหล็กชั้น   
ที ่4  หล่อพ้ืนคอนกรีตอัดแรงชั้นที่ 8 เทเสาและผนังห้องลิฟตค์อนกรีตเสริมเหล็กรับพื้นชั้นที่ 9  
 แล้วเสร็จภายใน     300    วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 

 งวดที่ 10 จะจ่ายเงินให้     4  % ของราคาท่ีประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 
  ก่อผนังมวลเบาพร้อมติดตั้งวงกบประตู หน้าต่าง (เฉพาะวงกบไม้) ยกเว้นวงกบอลูมิเนียมและเหล็กชั้น   
ที่ 5  หล่อพ้ืนคอนกรีตอัดแรงชั้นที่  9  เทเสาและผนังห้องลิฟต์คอนกรีตเสริมเหล็กรับพื้นชั้นที่  10  
 แล้วเสร็จภายใน    330 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 

 งวดที่ 11 จะจ่ายเงินให้    4 % ของราคาท่ีประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 
  ก่อผนังมวลเบาพร้อมติดตั้งวงกบประตู  หน้าต่าง (เฉพาะวงกบไม้) ยกเว้นวงกบอลูมิเนียมและเหล็กชั้น   
ที ่6 และ 7 หล่อพ้ืนคอนกรีตอัดแรงชั้นที่ 10 เทเสาและผนังห้องลิฟต์คอนกรีตเสริมเหล็กรับพื้นชั้นที่ 11  
 แล้วเสร็จภายใน    360   วนั นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 
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 งวดที่ 12 จะจ่ายเงินให้    5 % ของราคาท่ีประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 
  หล่อคาน พ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นที่ 11 หล่อโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กส่วนที่เหลือทั้งหมด  
(ยกเว้นโครงสร้างอาคาร)  ประกอบและติดตั้งโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ  มุงหลังคาเหล็กรีดลอนทั้งหมด   
 แล้วเสร็จภายใน    390   วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 

 งวดที่ 13 จะจ่ายเงินให้    4 % ของราคาท่ีประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 
  ก่อผนังมวลเบา  พร้อมติดตั้งวงกบประตู  หน้าต่าง (เฉพาะวงกบไม้)  ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม  และเหล็ก
ส่วนที่เหลือทั้งหมด  งานฉาบปูนและโครงสร้างภายใน  ชั้นที่ 1 - 3 เดินท่อระบบประปาสุขาภิบาลและระบบ
ดับเพลิง ชั้นที่ 1 – 3   
 แล้วเสร็จภายใน    415   วนั นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 

 งวดที่ 14 จะจ่ายเงินให้    4 % ของราคาท่ีประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 
 งานฉาบปูนผนังและโครงสร้างภายในชั้นที่ 4 – 6  เดินท่อระบบประปาสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง  ชั้น
ที่ 4 – 6 ปูวัสดุผิวพ้ืนชั้นที่ 1 – 2 (ยกเว้นผิวพ้ืนภายนอกอาคารชั้นที่ 1)  กรุฝ้าเพดานชั้นที่ 1 – 2  เดิน
สายไฟฟ้าและสายงานระบบอ่ืนๆ ชั้นที่  1 - 2 
  แล้วเสร็จภายใน    440   วนั นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 

 งวดที่ 15 จะจ่ายเงินให้    4 % ของราคาท่ีประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 
 งานฉาบปูนผนังและโครงสร้างภายในชั้นที่ 7 – 11  เดินท่อระบบประปาสุขาภิบาล และระบบดับเพลิง 
ชั้นที่ 7 – 11 ปูวัสดุผิวพ้ืนชั้นที่ 3 – 5  กรุฝ้าเพดานชั้นที่ 3 – 5  เดินสายไฟฟ้า  และสายงานระบบอ่ืนๆ       
ชั้นที่  3 - 5 
  แล้วเสร็จภายใน   465   วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 

 งวดที่ 16 จะจ่ายเงินให้     5  % ของราคาท่ีประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 
 งานฉาบปูนภายนอกอาคารทั้งหมด  ปูวัสดุผิวพ้ืนชั้นที่ 6 – 8 กรุฝ้าเพดานชั้นที่   6  - 8 และเดิน
สายไฟฟ้า  และเดินสายระบบอ่ืนๆ ชั้นที่  6 - 8 
  แล้วเสร็จภายใน     490    วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 

 งวดที่ 17 จะจ่ายเงินให้    4 % ของราคาท่ีประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 
 กรุวัสดุผนังอลูมิเนียมคอมโพสิท  ผนังตะแกรงเหล็กฉีก  ผนังบังแดด  และผนังอ่ืนๆ ทั้งหมด 
  แล้วเสร็จภายใน     515    วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 

 งวดที่ 18 จะจ่ายเงินให้    4 % ของราคาท่ีประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 
 ปูวัสดุผิวพ้ืนที่เหลือทั้งหมด  (ยกเว้นวัสดุปูผิวพ้ืนภายนอก ชั้นที่ 1)  กรุฝ้าเพดานพร้อมเดินสายไฟฟ้าและ
สายงานระบบอ่ืนๆทั้งหมด  ประกอบและติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์ทั้งหมดพร้อมอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด 
  แล้วเสร็จภายใน   540   วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 
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 งวดที่ 19 จะจ่ายเงินให้    4 % ของราคาท่ีประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 
 ประกอบและติดตั้งบานประตู  หน้าต่าง  และสุขภัณฑ์ทั้งหมด   
  แล้วเสร็จภายใน     570   วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 

 งวดที่ 20 จะจ่ายเงินให้    5 % ของราคาท่ีประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 
 ประกอบและติดตั้งดวงโคม  เต้ารับไฟฟ้า  เต้ารับโทรศัพท์  และระบบไฟฟ้าทั้งหมด  เช่นเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้า เป็นต้น  งานติดตั้งเครื่องปั๊มต่างๆท้ังหมดเช่น  FIRE PUMP   JOCKEY PUMP  เป็นต้น 
  แล้วเสร็จภายใน    600    วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป  

 งวดที่ 21 จะจ่ายเงินให้    4 % ของราคาท่ีประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 
 ประกอบและติดตั้งเครื่องปรับอากาศท้ังหมด งานติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดทั้งหมด  และงานติดตั้งระบบ
เสียงประกาศ  
  แล้วเสร็จภายใน     630    วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 

 งวดที่ 22 จะจ่ายเงินให้    4 % ของราคาท่ีประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 
 เดินท่อระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร  ติดตั้งบ่อพัก  บ่อเกรอะ  และส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขาภิบาล
ภายนอกอาคารทั้งหมด  ปูพื้นภายนอกอาคารชั้นที่  1  ทั้งหมด   
  แล้วเสร็จภายใน   660   วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 

 งวดที่ 23 จะจ่ายเงินให้    4 % ของราคาท่ีประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 
 ทาสีภายนอก ภายในอาคารทั้งหมด  ประกอบและติดตั้งหลังคาอลูมิเนียมคอมโพสิททั้งหมด  ประกอบ
ติดตั้งบัวเชิงผนังทั้งหมด  และงานติดตั้งราวระเบียง  และราวบันไดท้ังหมด                                   
 แล้วเสร็จภายใน    690    วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 

 งวดที่ 24 จะจ่ายเงินให้   4 % ของราคาท่ีประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 
 ประกอบและติดตั้งลิฟต์ทั้งหมด  จัดหาครุภัณฑ์ประกอบอาคารทั้งหมด  งานประกอบและติดตั้งระบบ
ป้องกันฟ้าผ่า พร้อมติดตั้งป้ายชื่ออาคาร 
  แล้วเสร็จภายใน     720   วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 

 งวดที่ 25 (งวดสุดท้าย) จะจ่ายเงินให้  3     % ของราคาท่ีประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 
 ทดสอบระบบไฟฟ้า  น้ าประปา  ระบบสุขาภิบาล  และระบบดับเพลิง  เครื่องปรับอากาศ  ลิฟต์  และจัด
ท างานเก็บอ่ืนๆ ตามที่ระบุในแบบรูปรายการทั้งหมด  ท าความสะอาดบริเวณก่อสร้างและโดยรอบ  รื้ อถอน
สิ่งก่อสร้างชั่วคราว  จัดท าแบบ AS-Built Drawing (แบบพิมพ์เขียวและบันทึกข้อมูลลงใน CD)   
  แล้วเสร็จภายใน      750    วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 

 ๙. อัตราค่าปรับ 
 ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ จะก าหนดในอัตราร้อยละ   ๐.๑๐   ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 
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 ๑๐. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
 ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้าง ตามแบบ
ดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อย
กว่า    ๒    เดือน     -     ปี นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยฯ ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไข
ให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน   ๓๐   วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

 ๑๓. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอ่ืนๆ  
 ๑๓.๑ เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าปี  ๒๕๒๙  

                             การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ มหาวิทยาลัยฯ ได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจาก
งบประมาณประจ าปี  ๒๕๕๙   แล้วเท่านั้น  

         ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น  294,900,000
บาท (สองร้อยเก้าสิบสี่ล้านเก้าแสนบาทถ้วน) 
 ๑๓.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยฯ ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามที่ได้
ประกวดราคาโดยการยื่นข้อเสนอทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าว
เข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับ
ขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 

 (๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน 
นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

 (๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย 
ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
 (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

 ๑๓.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่
ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ มหาวิทยาลัยฯ จะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออก
หนังสือค้ าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณา
ให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
 ๑๓.๔ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

 ๑๔. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะน ามาใช้ในกรณีที่ค่า

งานก่อสร้างลดลงหรือเพ่ิมข้ึน ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีค านวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตาม
หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 
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สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่ก าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่ก าหนดไว้ใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕ 

 ๑๕. มาตรฐานฝีมือช่าง 
 เมื่อมหาวิทยาลัยฯ ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตาม
ประกาศนี้แล้วผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก  คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน สถาบันของทางราชการ
หรือสถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรอง  หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบัน 
การศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้  ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๑๐  ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมี
จ านวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้ 

๑๕.๑    ช่างเชื่อมไฟฟ้า                                                                               ๙   
 ๑๕.๒    ช่างเชื่อมแก๊ส                                                                                  ๙                                                                                                                                                                                                                                                    

๑๕.3    ช่างติดตั้งและเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร                                                  ๙  
๑๕.4    ช่างเครื่องท าความเย็นและเครื่องปรับอากาศ                                              ๙  
๑๕.5    ช่างไม้ (ก่อสร้าง)                                                                            ๙   
๑๕.6    ช่างท่อประปา                                                                                 ๙   
๑๕.7    ช่างก่ออิฐ                                                                                     ๙   
๑๕.8    ช่างฉาบปูน                                                                                   ๙    
๑๕.9    ช่างเหล็กเสริมคอนกรีต                                                                     ๙  

  ๑๕.๑0    ช่างไม้ (ครุภัณฑ์)                                                                             ๙                                                                                                                                    
๑๕.11    ช่างสี                                                                                          ๙  
๑๕.12    ช่างอลูมิเนียม                                                                                 ๙  

 ๑๕.13    ช่างเฟอร์นิเจอร์                                                                            ๙                                                                                  
 ๑๕.๑4    ช่างส ารวจ                                                                                  ๙                                                    

 ๑๖. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
  ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้ 
ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 
 
 
                                                                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
                     …………….….(วัน เดือน ปี)………..….…… 
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คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
 
                                          

                             (ลงชื่อ)......................................................ประธานกรรมการ          
                                          (ผศ.ดร.กฤชกนก   สุทัศน์ ณ อยุธยา)  

 
                             (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ           
                                              (ผศ.สมชาย  รัตนปริญญา) 
 
                             (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ  
                                        (นายชยพล   ขุนทองนราพล)  
 
                              (ลงชื่อ)......................................................กรรมการและเลขานุการ  
                                         (นางสาววราภรณ์  คงเจริญ)      
                               

 


