รางเอกสารประกวดราคาจางโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e – bidding)
เลขที่ …………../2559
การจาง งานปรับปรุงหองเรียนและหองปฏิบัติการทางภาษา อาคาร 100 ป6
แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพฯ 3 แหง ของสํานักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
ลงวันที่ ………………………………………….
----------------------------------------มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “มหาวิทยาลัยฯ” มีความประสงค
จะประกวดราคาจ&างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส งานปรับปรุงหองเรียนและหองปฏิบัติการทางภาษา
อาคาร 100 ป6 แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพฯ 3 แหง ของสํานักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e – bidding) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร สํานักบริหาร
บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ๒๖๔ ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ โดยมีข&อแนะนํา
และข&อกําหนดดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา
๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไว&ในระบบการจัดซื้อจัดจ&างภาครัฐด&วยอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ แบบสัญญาจ&าง
๑.๔ แบบหนังสือค&าประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.๕ สูตรการปรับราคา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผู&เสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปCนธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๑.๘ รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสร&างตาม BOQ (Bill of Quantities) (รายละเอียด
การคํานวณราคากลางงานกอสร&างเปCนการเปSดเผยเพื่อให&ผู&ประสงคจะยื่นข&อเสนอได&รู&ข&อมูลได&เทาเทียมกันและ
เพื่อให&ประชาชนตรวจดูได&)
1.9 ใบแบงงวดงานและงวดเงิน
1.10 แบบหนังสือมอบอํานาจ
1.11 แบบหนังสือรับรองของวิศวกรผู&ควบคุมงาน
1.12 แบบหนังสือรับรองของสถาปนิกผู&ควบคุมงาน
1.13 แบบบัญชีรายชื่อหุ&นสวนผู&จัดการ/กรรมการผู&จัดการ

-21.14 แบบบัญชีรายชื่อผู&มีอํานาจควบคุม
1.15 รายการมาตรฐานการกอสร&างทั่วไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๒.๑ ผู&เสนอราคาต&องเปCนผู&มีอาชีพรับจ&างงานที่ประกวดราคาจ&างโดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ดังกลาว
๒.๒ ผู&เสนอราคาต&องไมเปCนผู&ที่ถูกระบุชื่อไว&ในบัญชีรายชื่อผู&ทิ้งงานของทางราชการและได&แจ&ง
เวียนชื่อแล&ว หรือไมเปCนผู&ที่ได&รับผลของการสั่งให&นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปCนผู&ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๒.๓ ผู&เสนอราคาต&องไมเปCนผู&มีผลประโยชนรวมกันกับผู&เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปCนผู&กระทําการอันเปCนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปCนธรรมตามข&อ 1.6
๒.๔ ผู&เสนอราคาต&องไมเปCนผู&ได&รับเอกสิทธิ์หรือความคุ&มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เว&นแตรัฐบาลของผู&เสนอราคาได&มีคาสั่งให&สละสิทธิ์และความคุ&มกันเชนวานั้น
๒.๕ ผู&เสนอราคาต&องไมเปCนผู&ที่ถูกประเมินสิทธิผู&เสนอราคาในสถานะที่ห&ามเข&าเสนอราคาและ
ห&ามทาสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด
๒.6 ผู&เสนอราคาต&องเปCนนิติบุคคลและมีผลงานกอสร&างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคา
จ&างในวงเงินไมน&อยกวา ๑,๓๓๖,๙๐๐ บาท (หนึ่งลานสามแสนสามหมื่นหกพันเการอยบาทถวน) และเปCนผลงาน
ที่เ ปCน คูสั ญญาโดยตรงกั บ สวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาด& วยระเบี ยบบริ ห ารราชการสวนท& องถิ่ น
หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให&มีฐานะเปCนราชการบริหารสวนท&องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่
มหาวิทยาลัยฯ เชื่อถือ ซึ่งสัญญางานดังกลาวต&องเปCนผลงานในสัญญาเดียวเทานั้น กอสร&างในประเทศไทย และ
เปCนผลงานที่ดําเนินการแล&วเสร็จในชวงที่ผานมาไมเกิน 8 ปa นับถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคาจ&างอิเล็กทรอนิกส
2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข& าเปCนคูสั ญญาต&องไมอยูในฐานะเปCนผู& ไมแสดงบั ญชีรายรั บ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกต&องครบถ&วนในสาระสําคัญ
2.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข&าเปCนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งได&ดําเนินการจัดซื้อจัดจ&าง
ด&วยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ต&องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยข&อมูลจัดซื้อจัดจ&างภาครัฐ
2.9 คูสัญญาต&องรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เว&นแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน
สามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปCนเงินสดก็ได&
2.10 ผู&เสนอราคาจะต&องแสดงหลักฐานคุณสมบัติของผู&ควบคุมงานกอสร&าง ซึ่งเปCนผู&ได&รับ
อนุญาตให&ประกอบวิชาชีพ สถาปjตยกรรมควบคุม ไมต่ํากวา ภาคีสถาปนิก สาขาสถาปjตยกรรมหลัก หรือสาขา
สถาปj ต ยกรรมภายในและมั ณ ฑนศิ ล ปl จํ า นวน ๑ คน และ วิ ศ วกรรมควบคุ ม ไมต่ํ า กวา ภาคี วิ ศ วกร สาขา
วิศวกรรมโยธา จํานวน ๑ คน ที่มีความชํานาญในการควบคุมการกอสร&าง พร&อมทั้งหนังสือรับรองของสถาปนิก
และวิศวกรที่จะรับผิดชอบเปCนผู&ควบคุมงานตลอดโครงการกอสร&าง และใบรับรองการเปCนสถาปนิกและวิศวกร
ประจําของนิติบุคคลที่ลงนามรับรองโดยผู&มีอํานาจของนิติบุคคลนั้นๆ

-3๓. หลักฐานการยื่นขอเสนอ
ผู&เสนอราคาจะต&องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร&อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ&าง
ภาครัฐด&วยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปCน 2 สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผู&เสนอราคาเปCนนิติบุคคล
(ก) ห&างหุ&นสวนสามัญหรือห&างหุ&นสวนจํากัด ให&ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ&นสวนผู&จัดการ ผู&มีอํานาจควบคุม (ถ&ามี) พร&อมรับรองสําเนาถูกต&อง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให&ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคลหนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู&จัดการ ผู&มีอํานาจควบคุม (ถ&ามี) และบัญชีผู&ถือหุ&นรายใหญ
พร&อมรับรองสําเนาถูกต&อง
(๒) ในกรณีผู&เสนอราคาเปCนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลให&ยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู&นั้น สําเนาข&อตกลงที่แสดงถึงการเข&าเปCนหุ&นสวน (ถ&ามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผู&เปCนหุ&นสวน พร&อมทั้งรับรองสําเนาถูกต&อง
(๓) ในกรณีผู&เสนอราคาเปCนผู&เสนอราคารวมกันในฐานะเปCนผู&รวมค&า ให&ยื่นสําเนาสัญญา
ของการเข&ารวมค&า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู&รวมค&า และในกรณีที่ผู&เข&ารวมค&าฝpายใดเปCนบุคคลธรรมดา
ที่มิใชสัญชาติไทย ก็ให&ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู&รวมค&าฝpายใดเปCนนิติบุคคล ให&ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว&
ใน (๑)
(๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได&ยื่นพร&อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ&าง
ภาครัฐด&วยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในข&อ ๑.7 (1)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปSดอากรแสตมปlตามกฎหมายในกรณีที่ผู&เสนอราคามอบอํานาจให&
บุคคลอื่น ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู&เสนอราคาในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ&างภาครัฐด&วยอิเล็กทรอนิกส แทน
(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข&อ ๕
(๓) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสร&าง, สํา เนาคู สัญ ญากอสร&า ง และสํา เนาบัญ ชีแสดง
ปริมาณงานและราคาคากอสร&าง (BOQ.) พร&อมทั้งรับรองสําเนาถูกต&อง (ให&ใช&ในกรณีที่มีการกําหนดผลงานตาม
ข&อ ๒.๖ เทานั้น)
สําหรับหนังสื อรับรองผลงานกอสร&าง จะต&องมีรายละเอียดของ วัน เดือน ปa ชื่องาน
กอสร&าง วันที่เริ่มต&นสัญญา และวันที่ทํางานแล&วเสร็จ ที่นํามาใช&รับรองผลงานซึ่งออกโดยสวนราชการ/หนวยงานตาม
กฎหมายวาด&วยระเบียบบริหารราชการสวนท&องถิ่น/รัฐวิสาหกิจ/องคกรมหาชน ที่เปCนคูสัญญา
กรณี คูสั ญ ญาเปC น หนวยงานเอกชน หนั งสื อรั บ รองผลงานจะต& องออกโดยผู& มีอํา นาจ
ดํ า เนิ น การที่ มีผ ลผู กพั น หนวยงานหรื อผู& แทนนิ ติ บุ คคล พร& อมทั้ งประทั บ ตราของหนวยงาน (ถ& า มี ) ซึ่ งผู &ที่นํ า
ใบรับ รองผลงานของเอกชนมาใช&เ ปCน ผลงานนั้น จะต&อ งนํา เอกสารการเสียภาษีของผลงานดังกลาวมาแสดง
ประกอบการพิจารณาพร&อมทั้งรับรองสําเนาถูกต&อง ดังนี้

-4- สําเนาแบบแสดงรายการภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.๓๐)
- สําเนารายงานภาษีขาย - ภาษีซื้อ
- สําเนาใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี ที่ผู&รับจ&างออกให&กับผู&วาจ&าง
- สําเนาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จายตามมาตรา ๕๐ ทวิ แหงประมวลรัษฎากร
- สําเนาใบเสร็จรับเงินของกรมสรรพากร
(4) สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และ สําเนาใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพสถาปjตยกรรมควบคุม ไมต่ํากวาประเภท ดังตอไปนี้
ก. ภาคีสถาปนิก สาขา สถาปjตยกรรมหลัก
..................
หรือสาขาสถาปjตยกรรมภายในและมัณฑนศิลปl
จํานวน ๑
คน
ข. ภาคีวิศวกร สาขา วิศวกรรมโยธา
จํานวน ๑ คน
โดยยื่นหลักฐานประกอบการพิจารณาในวันยื่นซองข&อเสนอทางเทคนิค (หากจะใช&สําเนา
หรือภาพถายจากเครื่องถายเอกสารผู&รับอนุญาตต&องรับรองสําเนาถูกต&องในสําเนานั้น) ดังนี้
- สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม/สําเนาใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพสถาปjตยกรรมควบคุม โดยใบอนุญาตต&องไมหมดอายุ
- ใบรับรองการเปCนวิศวกร/สถาปนิกประจําของนิติบุคคล ซึ่งลงนามรับรองโดย
ผู&มีอํานาจของนิติบุคคลนั้น ๆ
(5) บัญชีรายการกอสร&าง (หรือใบแจ&งปริมาณงาน) ซึ่งจะต&องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ
คาแรงงาน ภาษีประเภทตางๆ รวมทั้งกําไรไว&ด&วย
(6) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได&ยื่นพร&อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ&าง
ภาครัฐด&วยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในข&อ ๑.๗ (๒)
๔. การเสนอราคา
4.1 ผู&เสนอราคาต&องยื่นข&อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ&างภาครัฐด&วยอิเล็กทรอนิกส
ตามที่กําหนดไว&ในเอกสารประกวดราคาจ&างอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต&องกรอกข&อความ
ให&ถูกต&องครบถ&วน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสหรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู&เสนอราคาโดยไมต&องแนบใบเสนอราคา
ในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
4.2 ผู&เสนอราคาจะต&องกรอกปริมาณวัสดุและราคา ในบัญชีรายการกอสร&างให&ครบถ&วน
ในการเสนอราคาให&เสนอราคาเปCนเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวม
และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว&ท&ายใบเสนอราคาให&ถูกต&อง โดยคิดราคารวม
ทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใช&จายทั้งปวงไว&แล&ว
ราคาที่เสนอจะต&องเสนอกําหนดยืนราคาไมน&อยกวา 120 วัน นับแตวันเสนอราคา โดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผู&เสนอราคาต&องรับผิดชอบราคาที่ตนได&เสนอไว&และจะถอนการเสนอราคามิได&
๔.๓ ผู&เสนอราคาจะต&องเสนอกําหนดเวลาดาเนินการกอสร&างแล&วเสร็จไมเกิน 120 วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญาจ&าง

-5๔.4 กอนเสนอราคา ผู&เสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให&ถี่ถ&วน
และเข&าใจเอกสารประกวดราคาจ&างอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไขในเอกสาร
ประกวดราคาจ&างอิเล็กทรอนิกส
๔.5 ผู&เสนอราคาจะต&องยื่นข&อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ&างภาครัฐด&วยอิเล็กทรอนิกส
ในวันที่
ระหวางเวลา
น. ถึง
น.
เมื่อพ&นกําหนดเวลายื่นข&อเสนอแล&ว จะไมรับเอกสารการยื่นข&อเสนอใดๆ โดยเด็ดขาด
คณะกรรมการพิ จ ารณาผลการประกวดราคาอิ เ ล็กทรอนิ กส จะดาเนิ นการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู&เสนอราคาแตละรายวา เปCนผู&เสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผู&เสนอราคารายอื่นตามข&อ ๑.๖
(๑) ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม
หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสกอนหรือในขณะที่
มีการพิจารณาข&อเสนอวา มีผู&เสนอราคารายใดกระทําการอันเปCนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปCนธรรมตาม
ข&อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปCนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปCนธรรม
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะตัดรายชื่อผู&เสนอราคารายนั้นออกจากการเปCน
ผู&เสนอราคา และมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาลงโทษผู&เสนอราคาดังกลาวเปCนผู&ทิ้งงาน เว&นแตคณะกรรมการฯ จะ
วินิจฉัยได&วาผู&เสนอราคารายนั้นเปCนผู&ที่ให&ความรวมมือเปCนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิได&เปCน
ผู&ริเริ่มให&มีการกระทําดังกลาว
ผู&เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปCนผู&เสนอราคา เพราะเหตุเปCนผู&เสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผู&เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาจ&างอิเล็กทรอนิกส หรือเปCนผู&เสนอราคาที่
กระทําการอันเปCนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปCนธรรม อาจอุทธรณคาสั่งดังกลาวตอปลัดกระทรวงภายใน
3 วัน นับแตวันที่ได&รับแจ&งจากสวนราชการ การวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงให&ถือเปCนที่สุด
ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด&วยกับคาคัดค&านของผู&อุทธรณและเห็นวาการยกเลิกการ
พิจารณาผลการเสนอราคาที่ได&ดาเนินการไปแล&วจะเปCนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งให&ปลัดกระทรวงมีอํานาจ
ยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกลาวได&
4.6 ผู&เสนอราคาจะต&องปฏิบัติ ดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว&ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(2) ราคาที่เสนอจะต&องเปCนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ&ามี) รวมคาใช&จาย
ทั้งปวงไว&ด&วยแล&ว
(3) ผู&เสนอราคาจะต&องลงทะเบียนเพื่อเข&าสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กําหนด
(4) ห&ามผู&เสนอราคาถอนการเสนอราคา
(5) ผู&เสนอราคาต&องศึกษาและทําความเข&าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด&วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว&ในเว็บไซต www.gprocurement.go.th

-6๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผู&เสนอราคาต&องวางหลักประกันการเสนอราคาพร&อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัด
จ&างภาครัฐด&วยอิเล็กทรอนิกส โดยใช&หลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จํานวน ๑๓๓,๕๕๗ บาท
(หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันหารอยหาสิบเจ็ดบาทถวน)
5.1 หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุ
ในข&อ 1.4 (1)
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายให&แกมหาวิทยาลัยฯ โดยเปCนเช็คลงวันที่ที่ยื่นการเสนอราคาทางระบบ
การจัดซื้อจัดจ&างภาครัฐด&วยอิเล็กทรอนิกส หรือกอนหน&านั้นไมเกิน 3 วันทําการของธนาคาร
5.3 พันธบัตรรัฐบาลไทย
กรณีที่ผู&เสนอราคานําเช็คที่ธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเปCนหลักประกันการ
เสนอราคา ผู&เสนอราคาจะต& องสงต&น ฉบั บเอกสารดั งกลาวมาให&สวนราชการตรวจสอบความถู กต& อง ในวันที่
ระหวางเวลา
น. ถึง
น.
หลักประกันการเสนอราคาตามข&อนี้ มหาวิทยาลัยฯ จะคืนให&ผู&เสนอราคาหรือผู&ค้ําประกันภายใน
๑๕ วันนับถัดจากวันที่ได&พิจารณาในเบื้องต&นเรียบร&อยแล&ว เว&นแตผู&เสนอราคารายที่คัดเลือกไว& 3 ลําดับแรก จะ
คืนให&ตอเมื่อได&ทําสัญญาหรือข&อตกลงหรือเมื่อผู&เสนอราคาได&พ&นจากข&อผูกพันแล&ว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใดๆ จะคืนให&โดยไมมีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
6.1 ในการพิจารณาผลการยื่นข&อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ จะ
พิจารณาตัดสิน โดยใช&หลักเกณฑ หลักเกณฑราคา (Price) และจะพิจารณาจาก ราคารวม ๙
6.2 หากผู&เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกต&องตามข&อ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่นข&อเสนอไม
ถูกต&อง หรือไมครบถ&วนตามข&อ ๓ หรือยื่นข&อเสนอไมถูกต&องตามข&อ ๔ แล&ว คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาราคาของผู&เสนอราคารายนั้น เว&นแตเปCนข&อผิดพลาด หรือผิดหลง
เพียงเล็กน&อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้
เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปCนประโยชนตอมหาวิทยาลัยฯ เทานั้น
6.3 มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิไมพิจารณาข&อเสนอของผู&เสนอราคาโดยไมมีการผอนผัน ในกรณี
ดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผู&เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู&รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทาง
ระบบการจัดซื้อจัดจ&างด&วยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผู&ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบการ
จัดซื้อจัดจ&างด&วยอิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัยฯ
(๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสอยางหนึ่งอยางใด
หรือทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ&างด&วยอิเล็กทรอนิกส
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ที่เปCนสาระสําคัญ หรือมีผลทําให&เกิดความได&เปรียบเสียเปรียบแกผู&เสนอราคารายอื่น

-7๖.4 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือมหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิให&ผู&เสนอราคาชี้แจงข&อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ข&อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข&องกับผู&เสนอราคาได& มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิที่จะไมรับข&อเสนอ ไมรับราคา หรือไมทํา
สัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกต&อง
๖.5 มหาวิทยาลัยฯ ทรงไว&ซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได& และอาจพิจารณาเลือกจ&าง ในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจ&างเลยก็ได& สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของ
ทางราชการเปCนสําคัญ และให&ถือวาการตัดสินของมหาวิทยาลัยฯ เปCนเด็ดขาด ผู&เสนอราคาจะเรียกร&องคาเสียหาย
ใดๆ มิได&รวมทั้งมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผู&เสนอราคาเปCน
ผู&ทิ้งงานไมวาจะเปCนผู&เสนอราคาที่ได&รับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได&วาการยื่นข&อเสนอกระทําการ
โดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปCนเท็จ หรือใช&ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปCนต&น
ในกรณีที่ผู& เสนอราคารายที่ เสนอราคาต่ํา สุด เสนอราคาต่ํ าจนคาดหมายได& ว าไมอาจ
ดําเนินงานตามสัญญาได& คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือมหาวิทยาลัยฯ จะให&
ผู&เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําให&เชื่อได&วา ผู&เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามประกวดราคาจ&าง
อิเล็กทรอนิกสให&เสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปCนที่รับฟjงได& มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิที่จะไมรับข&อเสนอหรือไมรับ
ราคาของผู&เสนอราคารายนั้น
๖.6 ในกรณีที่ปรากฏข&อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข&อเสนอวา ผู&เสนอราคาที่มีสิทธิได&รับ
การคัดเลือกเปCนผู&เสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผู&เสนอราคารายอื่นอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส หรือเปCนผู&เสนอราคาที่กระทําการอันเปCนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปCนธรรมตามข&อ ๑.6
มหาวิทยาลัยฯ มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผู&เสนอราคาที่ได&รับคัดเลือกรายดังกลาวออก และมหาวิทยาลัยฯ จะ
พิจารณาลงโทษผู&เสนอราคารายนั้นเปCนผู&ทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวาการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได&
ดาเนินการไปแล&วจะเปCนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอ
ราคาดังกลาวได&
๗. การทําสัญญาจาง
ผู&ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะต&องทําสัญญาจ&างตามแบบสัญญา ดังระบุในข&อ ๑.๓
กับมหาวิทยาลัยฯ ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได&รับแจ&ง และจะต&องวางหลักประกันสัญญาเปCนจํานวนเงิน
เทากับร&อยละ 5 ของราคาคาจ&างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได& ให&มหาวิทยาลัยฯ ยึดถือไว&ในขณะทํา
สัญญา โดยใช&หลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
7.1 เงินสด
7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายให&แกมหาวิทยาลัยฯ โดยเปCนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา หรือกอนหน&านั้น
ไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
7.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในข&อ ๑.๔ (๒)

-87.4 หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ได&รับอนุญาตให&ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตาม
ประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งได&แจ&งชื่อเวียนให&สวนราชการตาง ๆ ทราบแล&ว โดยอนุโลมให&ใช&ตาม
แบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในข&อ ๑.๔ (๒)
7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให& โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู&ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (ผู&รับจ&าง) พ&นจากข&อผูกพันตามสัญญาจ&างแล&ว
๘. คาจางและการจายเงิน
(สําหรับสัญญาที่เปCนราคาเหมารวม)
มหาวิทยาลัยฯ จะจายเงินคาจ&าง โดยแบงออกเปCน 4 งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ จะจายเงินให& ๒๐ % ของราคาที่ประกวดได&เมื่อผู&รับจ&างได&ทําการ
รื้ อถอนบานประตู ดวงโคม เต& า รั บ พั ด ลม ลํ าโพง เครื่ อ งปรั บ อากาศ และสายไฟฟ} า ตางๆ
ทั้งหมด ประกอบและติดตั้งฝ}าเพดานทั้งหมด งานเดินสายร&อยทอไฟฟ}าทั้งหมด
แล&วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเปCนต&นไป
งวดที่ ๒ จะจายเงินให& ๒๕ % ของราคาที่ประกวดได&เมื่อผู&รับจ&างได&ทําการ
ปูกระเบื้องพื้น ติดตั้งบัวเชิงผนังทั้งหมด ประกอบติดตั้งบานประตูทั้งหมด
แล&วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเปCนต&นไป
งวดที่ ๓ จะจายเงินให& ๒๕ % ของราคาที่ประกวดได&เมื่อผู&รับจ&างได&ทําการ
ประกอบติดตั้งดวงโคม และอุปกรณไฟฟ}าทั้งหมด เชน พัดลม เครื่องปรับอากาศ งานทาสี
ภายใน ทั้งหมด ติดตั้งไวทบอรดกระจกทั้งหมด
แล&วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเปCนต&นไป
งวดที่ ๔ (งวดสุดท&าย) จะจายเงินให& ๓๐ % ของราคาที่ประกวดได&เมื่อผู&รับจ&างได&ทําการ
จั ด หาครุ ภั ณ ฑตางๆ ทั้ ง หมด ซึ่ ง ประกอบด& ว ยโปรเจคเตอร เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร ฯลฯ
จัดทํางานเก็บอื่นๆ ตามแบบรูปรายการ งานทดสอบระบบไฟฟ}า และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ทําความสะอาดพื้น
พร&อมขนย&ายวัสดุ อุปกรณที่ไมเกี่ยวข&องออกนอกพื้นที่ พร&อมสงมอบงาน
ให&แล&วเสร็จภายใน 120 วัน
๙. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจ&างข&อ ๑๗ จะกําหนดในอัตราร&อยละ 0.10 ของคาจ&างตามสัญญาตอวัน
๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผู&ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งได&ทําข&อตกลงเปCนหนังสือ หรือทําสัญญาจ&าง ตามแบบ
ดังระบุในข&อ ๑.๓ แล&วแตกรณี จะต&องรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจ&างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมน&อย
กวา 2 ปa - เดือนนับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยฯ ได&รับมอบงาน โดยผู&รับจ&างต&องรีบจัดการซอมแซมแก&ไข
ให&ใช&การได&ดีดังเดิมภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได&รับแจ&งความชํารุดบกพรอง

-9๑๓. ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอื่นๆ
๑๓.๑ เงินคาจ&างสาหรับงานจ&างครั้งนี้ ได&มาจากเงินงบประมาณประจําปa 2559
การลงนามในสัญญาจะกระทําได&ตอเมื่อ มหาวิทยาลัยฯ ได&รับอนุมัติเงินคากอสร&างจาก
งบประมาณประจําปa 2559 แล&วเทานั้น
ราคากลางของงานกอสร&างในการประกวดราคาครั้งนี้ เปCนเงินทั้งสิ้น ๒,67๑,๑๒๔.๓๑ บาท
(สองล&านหกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร&อยยี่สิบสี่บาทสามสิบเอ็ดสตางค )
๑๓.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยฯ ได&คัดเลือกผู&เสนอราคารายใดให&เปCนผู&รับจ&าง และได&ตกลงจ&างตามที่ได&
ประกวดราคาโดยการยื่นข&อเสนอทางอิเล็กทรอนิกสแล&ว ถ&าผู&รับจ&างจะต&องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจ&างดังกลาว
เข&ามาจากตางประเทศ และของนั้นต&องนําเข&ามาโดยทางเรือในเส&นทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถให&บริการรับ
ขนได&ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู&เสนอราคาซึ่งเปCนผู&รับจ&างจะต&องปฏิบัติตามกฎหมาย
วาด&วยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ&งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเข&ามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา ภายใน ๗ วัน
นับตั้งแตวันที่ผู&รับจ&างสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เว&นแตเปCนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว&นให&บรรทุกโดยเรืออื่นได&
(๒) จัดการให&สิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เว&นแตจะได&รับอนุญาตจากกรมเจ&าทา ให&บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย
ซึ่งจะต&องได&รับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปCนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว&นให&บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู&รับจ&างจะต&องรับผิดตามกฎหมายวาด&วยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี
๑๓.๓ ผู&เสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได&คัดเลือกแล&ว ไมไปทําสัญญา หรือข&อตกลงภายในเวลาที่
ทางราชการกําหนดดังระบุไว&ในข&อ ๗ มหาวิทยาลัยฯ จะริบหลักประกันการยื่นข&อเสนอ หรือเรียกร&องจากผู&ออก
หนังสือค้ําประกันการยื่นข&อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร&องให&ชดใช&ความเสียหายอื่น (ถ&ามี) รวมทั้งจะพิจารณา
ให&เปCนผู&ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๓.๔ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ที่จะแก&ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข&อกําหนดในแบบสัญญาให&
เปCนไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ&ามี)
๑๔. การปรับราคาคางานกอสราง
การปรับราคาคางานกอสร&างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข&อ ๑.๕ จะนํามาใช&ในกรณีที่คา
งานกอสร&างลดลงหรือเพิ่มขึ้น
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคํานวณที่ใช&กับสัญญาแบบปรับราคาได& ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่ อวั น ที่ 22 สิงหาคม 2532 เรื่อง การพิ จารณาชวยเหลือผู&ป ระกอบอาชี พงานกอสร& า ง ตามหนั งสื อสํา นั ก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532
สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะต&องคงที่ที่ระดับที่กําหนดไว&ในวันแล&วเสร็จตามที่กําหนดไว&ใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ ได&ขยายออกไป โดยจะใช&สูตรของทางราชการที่ได&ระบุในข&อ ๑.๕

-10๑๕. มาตรฐานฝ6มือชาง
เมื่อมหาวิทยาลัยฯ ได&คัดเลือกผู&เสนอราคารายใดให&เปCนผู&รับจ&างและได&ตกลงจ&างกอสร&างตาม
ประกาศนี้แล&วผู&เสนอราคาจะต&องตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสร&างดังกลาว ผู&เสนอราคาจะต&องมีและใช&ผู&ผานการ
ทดสอบมาตรฐานฝaมือชางจาก คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานและทดสอบฝaมือแรงงาน สถาบันของทางราชการ
หรือสถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือผู&มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบัน
การศึกษาที่ ก.พ. รับรองให&เข&ารับราชการได& ในอัตราไมต่ํากวาร&อยละ 10 ของแตละสาขาชางแตจะต&องมี
จํานวนชางอยางน&อย ๑ คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปนี้
๑๕.๑ ชางติดตั้งและเดินสายไฟฟ}าภายในอาคาร
๙
๑๕.2 ชางเครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศ
๙
๑๕.3 ชางฉาบปูน
๙
๑๕.4 ชางไม& (ครุภัณฑ)
๙
๑๕.5 ชางสี
๙
๑๖. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสร&างผู&รับจ&างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบได&
กําหนดไว&โดยเครงครัด
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