
เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)  เลขที่ งปม.๑๑/๒๕๖๐ 
ประกวดราคาจางปรับปรุงอาคารสาขาพืชศาสตร ตําบลฝายแกว อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน ครั้งท่ี ๒   

ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)   
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 

ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ 
...................................................... 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “มหาวิทยาลัยฯ” มีความประสงคจะ
ประกวดราคาจางปรับปรุงอาคารสาขาพืชศาสตร ตําบลฝายแกว อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน ครั้งที่ ๒  ดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  (e-bidding)  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน โดยมีขอแนะนําและ
ขอกําหนดดังตอไปนี้ 

๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
     ๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด 
     ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
     ๑.๓ สัญญาจางทั่วไป 
     ๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน 
           (๑)  หลักประกันการเสนอราคา   
          (๒)  หลักประกันสัญญา            
     ๑.๕ สูตรการปรับราคา 
     ๑.๖ บทนิยาม 
           (๑) ผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน 
           (๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
     ๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
           (๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ 
           (๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ 

               ๑.๘ รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ  (Bill of Quantities) (รายละเอียด
การคํานวณราคากลางงานกอสรางเปนการเปดเผยเพื่อใหผูประสงคจะยื่นขอเสนอไดรูขอมูลไดเทาเทียมกัน และ
เพื่อใหประชาชนตรวจดูได)        
               ๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
             ๒.๑ ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจาง 
             ๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อ
แลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
             ๒.๓ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันที่ประกาศประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๖ 

   ๒.๔ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
             ๒.๕ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคาและหามทํา
สัญญาตามที่ กวพ. กําหนด 

   ๒.๖ ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจางใน
วงเงินไมนอยกวา ๒,๑๒๐,๐๐๐.00 บาท และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตาม



กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการ
บริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยฯ เชื่อถือ 

   ผูเสนอราคาท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
   (๑) กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการกิจการรวมคาจะตองมีคุณสมบัติ

ครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม“กิจการรวมคา” 
สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูเขารวมคามาใชแสดงเปน
ผลงานกอสรางของกิจการรวมคาท่ีเขาประกวดราคาได 

   (๒) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการนิติบุคคลแตละนิติบุคคลที่เขา
รวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแตในกรณีที่กิจการ
รวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบ
หลักในการเขาเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอประกวดราคาทาง
ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานกอสรางของผูรวมคาหลักรายเดียว
เปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาท่ียื่นเสนอราคาได 

   ทั้งนี้ “กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียนเปนนิติ
บุคคลตอหนวยงานของรัฐซึ่งมีหนาที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย) 

   ๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
             ๒.๘ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
            ๒.๙ คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสาม
หมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 

๓. หลักฐานการยื่นขอเสนอ 
               ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด 

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ  
               ๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
                     (๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
                           (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ-
บุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

          (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถาม)ี และบัญชีผูถือหุนรายใหญ (ถามี) 
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
                     (๒) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลใหยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
                     (๓) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการ
เขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใช
สัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) 
                     (๔) เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ  



          (๔.๑)  สําเนาใบทะเบียนพาณิชย 
          (๔.๒)  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม  

                     (๕) บัญชีเอกสารสวนที ่๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
               ๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
                     (๑) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจให
บุคคลอ่ืน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผูเสนอราคาในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส แทน 
                     (๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕ 

    (๓)  สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง (ใหใชกรณีที่มีการกําหนด
ผลงานตามขอ ๒.๖ เทานั้น) 

    (๔) บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน) ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ คา 
แรงงาน ภาษีประเภทตางๆ รวมทั้งกําไรไวดวย 
                     (๕) บัญชีเอกสารสวนที ่๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
          ๔. การเสนอราคา 
              ๔.๑ ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามที่
กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความให
ถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสหรือหลักฐานแสดงตัวตนของผูเสนอราคา โดยไมตองแนบใบเสนอ
ราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
              ๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน  
              ในการเสนอราคา ใหเสนอเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือ
ราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวม
คาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอ่ืน และคาใชจายทั้งปวงไวแลว 
              ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๖๐ วัน นับแตวันเสนอราคา โดยภายในกําหนด
ยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 
              ๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาจาง   
              ๔.๔ กอนเสนอราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวน และ
เขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไขในเอกสาร
ประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส 
              ๔.๕ ผูเสนอราคาจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ใน
วันที ่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. 
              เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและเสนอราคาใดๆ 
โดยเด็ดขาด 
              คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู
เสนอราคาแตละราย วาเปนผูเสนอราคาที่มผีลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ตามขอ ๑.๖ (๑) ณ วัน
ประกาศประกวดราคาหรือไม  
              หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสกอนหรือในขณะท่ีมีการ



พิจารณาขอเสนอวา มีผูเสนอราคารายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตาม
ขอ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาลงโทษผู
เสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะวินิจฉัยไดวาผู
เสนอราคารายนั้นเปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการ
กระทําดังกลาว 
               ๔.๖  ผูเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้ 

   (๑)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
   (๒)  ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถามี) รวมคาใชจายทั้งปวง

ไวดวยแลว 
   (๓)  ผูเสนอราคาจะตองลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กําหนด 
   (๔)  หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา 
   (๕)  ผูเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธีประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th 

          ๕. หลักประกันการเสนอราคา 
               ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ จํานวน ๒๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสน
หนึ่งหมื่นสองพันบาทถวน) 
               ๕.๑  หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุใน
ขอ ๑.๔ (๑) 
               ๕.๒  เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกมหาวิทยาลัยฯ โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส หรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ 
               ๕.๓  พันธบัตรรฐับาลไทย 
               กรณีท่ีผูเสนอราคานําเช็คที่ธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเปนหลักประกันการเสนอ
ราคา จะตองสงตนฉบับเอกสารดังกลาวมาใหสวนราชการตรวจสอบความถูกตอง ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ 
ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
               ตามแบบตัวอยางหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศ (หลักประกันการเสนอ
ราคา) กําหนดใหระบุชื่อผูเสนอราคา เปนผูวางหลักประกันการเสนอราคา ดังนั้น กรณีที่ผูเสนอราคาท่ีเสนอราคาใน
รูปแบบของ “กิจการรวมคา” ประสงคจะใชหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเปน
หลักประกันการเสนอราคา ใหดําเนินการดังนี้ 

    (๑) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อผูเสนอราคา ซึ่งตองวาง
หลักประกันการเสนอราคา ในนามกิจการรวมคา เทานั้น 

    (๒) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อผูเสนอราคา ซึ่งตองวาง
หลักประกันการเสนอราคา ในนามนิติบุคคลรายใดรายหนึ่งตามท่ีสัญญารวมคากําหนดใหเปนผูเขาเสนอราคากับ
ทางราชการ 

    ทั้งนี้ “กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปน
นิติบุคคลตอหนวยงานของรัฐซึ่งมีหนาที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย) 



    หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ มหาวิทยาลัยฯ จะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน ๑๕ 
วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคาที่คัดเลือกไว ๓ ลําดับแรก จะคืนให
ตอเม่ือไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเม่ือผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว 

    การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใดๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 

          ๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
               ๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณา
ตัดสินโดยใชหลักเกณฑราคา และจะพิจารณาจากราคารวม 
               ๖.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอไมถูกตอง 
หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย    
หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่
พจิารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยฯ เทานั้น  
               ๖.๓  มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอนผัน ในกรณี
ดังตอไปนี้ 
                      (๑) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบ
จัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบการจัดซื้อจัด
จางดวยอิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัยฯ 
                      (๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสอยางหนึ่งอยางใดหรือทั้งหมดในการ
เสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส 
                      (๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสที่
เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 
               ๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือมหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ขอเท็จจริงอื่นใดที่เก่ียวของกับผูเสนอราคาได มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทํา
สัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 
               ๖.๕ มหาวิทยาลัยฯ ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาทีเ่สนอ
ทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจาง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี ้เพื่อประโยชนของทาง
ราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของมหาวิทยาลัยฯ เปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหาย
ใดๆ มิได รวมทั้งมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูเสนอราคาเปนผู
ทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการ
โดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปน
ตน  
               ในกรณีท่ีผูเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตาม
สัญญาได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือมหาวิทยาลัยฯ จะใหผูเสนอราคานั้น
ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสให
เสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูเสนอ
ราคารายนั้น  
               ๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาขอเสนอวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการ



คัดเลือกเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖ มหาวิทยาลัยฯ 
มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกรายดังกลาวออก และมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาลงโทษผูเสนอ
ราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน 
               ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ไดดําเนินการ
ไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคา
ดังกลาวได   

          ๗. การทําสัญญาจาง 
               ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ ๑.๓ กับ
มหาวิทยาลัยฯ ภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับ
รอยละ ๕ ของราคาคาจางทีป่ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได ใหมหาวิทยาลัยฯ ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใช
หลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 
               ๗.๑  เงินสด 
               ๗.๒  เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกมหาวิทยาลัยฯ โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา หรือกอนหนานั้นไม
เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 
               ๗.๓  หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) 
               ๗.๔  หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตาม
ประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบ
หนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในขอ ๑ .๔ (๒) 
               ๖.๕  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                 หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว     

๘. คาจางและการจายเงิน 
                 มหาวิทยาลัยฯ กําหนดการจายเงิน ผูวาจางตกลงจายและผูรับจางตกลงรับเหมาปรับปรุงอาคาร
แผนกเทคนิคพ้ืนฐาน และชางกลโรงงาน เปนเงินจํานวน 4,2400,000.00 บาท  (สี่ลานสองแสนสี่หมื่นบาท
ถวน) และกําหนดการจายเงินเปนงวด ดังนี้  โดยแบงออกเปน ๖ งวด ระยะเวลา ๑๘0 วัน  ดังนี้ 
 งวดที่  1 จํานวนเงิน 10% (รอยละสิบของเงินสัญญาจาง) จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการกอสราง  
  1.1 งานรื้อถอนเสาไฟฟาเดิมออก (อาคาร 1)  ทั้งหมดแลวเสร็จ 100% 
  1.2 งานรื้อถอนผนังเดิม และหองน้ําภายในอาคาร (อาคาร 1) ทั้งหมดแลวเสร็จ 100% 
  1.3 งานกอ ฉาบผนัง บุแผนไมซีเมนตบอรดสําเร็จรูป (อาคาร 1)  ทั้งหมดแลวเสร็จ 100% 
  1.4 งานวางทอน้ําทอโสโครกภายในหองน้ํา (อาคาร 1)  ทั้งหมดแลวเสร็จ 100% 
  1.5 งานบุกระเบื้องผนังหองน้ํา (อาคาร 1)  ทั้งหมดแลวเสร็จ 100% 
  1.6 งานปูกระเบื้องพื้นชั้น 1 และชั้น 2 (อาคาร 1) ทั้งหมดแลวเสร็จ 100% 
  1.7 งานปูกระเบื้องพื้นบันได และติดตั้งจมูกบันไดใหม (อาคาร 1) ทั้งหมดแลวเสร็จ 100%  
  1.8 งานลงหินยอย (อาคาร 1)  ทั้งหมดแลวเสร็จ 100%  



ใหแลวเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญา  พรอมทั้งใหผูรับจางสงบันทึกการทํางาน เอกสารทดสอบ
ตางๆ และ Shop Drawing งานในงวดที่ 1 ตอกรรมการควบคุมงาน  และคณะกรรมการตรวจการจางไดตรวจรับ
งานเสร็จเรียบรอยแลว (ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)  
 งวดที่  2 จํานวนเงิน 15 % (รอยละสิบหาของเงินสัญญาจาง) จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการกอสราง 
  2.1 งานติดตั้งสุขภัณฑ (อาคาร 1)  ทั้งหมดแลวเสร็จ 100% 
  2.2 งานติดตั้งประตู-หนาตาง (อาคาร 1)  ทั้งหมดแลวเสร็จ 100%   
  2.3 งานทาสีภายนอก และภายใน (อาคาร 1)  ทั้งหมดแลวเสร็จ 100%  
  2.4 งานติดตั้งดวงโคม และพัดลมโคจร (อาคาร 1)  ทั้งหมดแลวเสร็จ 100%  
  2.5 งานเครื่องปรับอากาศ (อาคาร 1)  ทั้งหมดแลวเสร็จ 100%  
  2.6 งานติดกระดานไวทบอรด (อาคาร 1)  ทั้งหมดแลวเสร็จ 100%   
 ใหแลวเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญา  พรอมทั้งใหผูรับจางสงบันทึกการทํางาน เอกสารทดสอบ
ตางๆ และ Shop Drawing งานในงวดที่ 2 ตอกรรมการควบคุมงาน  และคณะกรรมการตรวจการจางไดตรวจรับ
งานเสร็จเรียบรอยแลว (ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)  
 งวดที่  3 จํานวนเงิน 15 % (รอยละสิบหาของเงินสัญญาจาง) จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการกอสราง 
  3.1 งานรื้อถอนหองน้ําภายใน และสุขภัณฑ (อาคาร 2) ทั้งหมดแลวเสร็จ 100% 
  3.2 งานรื้อถอนผนังเดิม และหองน้ําภายในอาคาร (อาคาร 2) ทั้งหมดแลวเสร็จ 100% 
  3.3 งานกอ ฉาบผนัง (อาคาร 2) ทั้งหมดแลวเสร็จ 100% 
  3.4 งานวางทอน้ําทอโสโครกภายในหองน้ํา (อาคาร 2) ทั้งหมดแลวเสร็จ 100% 
  3.5 งานบุกระเบื้องผนังหองน้ํา (อาคาร 2) ทั้งหมดแลวเสร็จ 100% 
  3.6 งานปูกระเบื้องพื้นชั้น 1 และชั้น 2 (อาคาร 2) ทั้งหมดแลวเสร็จ 100% 
  3.7 งานปูกระเบื้องพื้นบันได และติดตั้งจมูกบันไดใหม (อาคาร 2) ทั้งหมดแลวเสร็จ 100%  
 ใหแลวเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญา  พรอมทั้งใหผูรับจางสงบันทึกการทํางาน เอกสารทดสอบ
ตางๆ และ Shop Drawing งานในงวดที่ 3 ตอกรรมการควบคุมงาน  และคณะกรรมการตรวจการจางไดตรวจรับ
งานเสร็จเรียบรอยแลว (ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)  
 งวดที่  4 จํานวนเงิน 15 % (รอยละสิบหาของเงินสัญญาจาง) จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการกอสราง 
  4.1 งานติดตั้งสุขภัณฑ (อาคาร 2) ทั้งหมดแลวเสร็จ 100% 
  4.2 งานติดตั้งประตู-หนาตาง (อาคาร 2) ทั้งหมดแลวเสร็จ 100%   
  4.3 เคานเตอร อางลางมือ และแผงระแนงบังตา  (อาคาร 2) ทั้งหมดแลวเสร็จ 100%  
  4.4 งานติดตั้งฉากก้ันหอง PVC. (อาคาร 2) ทั้งหมดแลวเสร็จ 100% 
  4.5 งานติดตั้งดวงโคม และพัดลมโคจร (อาคาร 2) ทั้งหมดแลวเสร็จ 100%  
  4.6 งานเครื่องปรับอากาศ (อาคาร 2) ทั้งหมดแลวเสร็จ 100%  
  4.7 งานติดกระดานไวทบอรด (อาคาร 2) ทั้งหมดแลวเสร็จ 100% 
 ใหแลวเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญา  พรอมทั้งใหผูรับจางสงบันทึกการทํางาน เอกสารทดสอบ
ตางๆ และ Shop Drawing งานในงวดที่ 4 ตอกรรมการควบคุมงาน  และคณะกรรมการตรวจการจางไดตรวจรับ
งานเสร็จเรียบรอยแลว (ภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
 งวดที่  5 จํานวนเงิน 15 % (รอยละสิบหาของเงินสัญญาจาง) จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการกอสราง 
  5.1 งานทาสีภายนอก และภายใน (อาคาร2)  ทั้งหมดแลวเสร็จ 100% 
  5.2 งานเทคอนกรีต ฐานราก เสาตอมอ คาน พื้น เสา (หองน้ํา) ทั้งหมดแลวเสร็จ 100%   
  5.3 งานโครงสรางหลังคา พรอมมุงหลังคา (หองน้ํา) ทั้งหมดแลวเสร็จ 100%  



  5.4 งานวางทอน้ํา ทอโสโครก (หองน้ํา) ทั้งหมดแลวเสร็จ 100%  
  5.5 งานกอผนัง กอบล็อกแกว (หองน้ํา) ทั้งหมดแลวเสร็จ 100%  
  5.6 งานฉาบปูนเรียบ (หองน้ํา)   ทั้งหมดแลวเสร็จ 100%  
  5.7 งานเทคอนกรีตโครงสราง (โรงจอดรถ)  ทั้งหมดแลวเสร็จ 100% 
  5.8 งานติดตั้งเสา โครงสรางหลังคา พรอมมุงหลังคา (โรงจอดรถ)  ทั้งหมดแลวเสร็จ 100% 
 ใหแลวเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญา  พรอมทั้งใหผูรับจางสงบันทึกการทํางาน เอกสารทดสอบ
ตางๆ และ Shop Drawing งานในงวดที่ 5 ตอกรรมการควบคุมงาน  และคณะกรรมการตรวจการจางไดตรวจรับ
งานเสร็จเรียบรอยแลว (ภายใน 150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
 งวดที่  6 จํานวนเงิน 30 % (รอยละสามสิบของเงินสัญญาจาง) จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการกอสราง 
  6.1 งานบุกระเบื้องผนัง (หองน้ํา) ทั้งหมดแลวเสร็จ 100%  
  6.2 งานปูกระเบื้องพื้น (หองน้ํา) ทั้งหมดแลวเสร็จ 100%  
  6.3 งานติดตั้งสุขภัณฑ (หองน้ํา)   ทั้งหมดแลวเสร็จ 100%  
  6.4 งานติดตั้งประตู (หองน้ํา)  ทั้งหมดแลวเสร็จ 100% 
  6.5 งานทาสี (หองน้ํา) ทั้งหมดแลวเสร็จ 100% 
  6.6 งานติดตั้งระบบไฟฟา(ทอรอยสาย เดินลอย) และติดโคมไฟ (หองน้ํา) ทั้งหมดแลวเสร็จ 
100% 
  6.7 งานติดตั้งถังน้ําดี และปมน้ํา  (หองน้ํา) ทั้งหมดแลวเสร็จ 100% 
  6.8 งานปายชื่อหอง (หองน้ํา)  ทั้งหมดแลวเสร็จ 100% 
  6.9 งานรื้อถอนหองน้ําภายนอก พรอมปรับพื้นท่ี ทั้งหมดแลวเสร็จ 100% 
  6.10 ทําการทดสอบระบบตางๆ จนใชการไดเรียบรอยสมบูรณ 100 % 
  6.11 นอกจากนี้ใหทําการกอสรางงานสวนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอย 100 %  
  6.12 ติดตั้งและสงมอบงานครุภัณฑ ทั้งหมดแลวเสร็จเรียบรอย 100 %  
        6.13 ทําความสะอาดบริเวณงานกอสราง ทั้งหมดแลวเสร็จเรียบรอย   
 ใหแลวเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญา  พรอมทั้งใหผูรับจางสงบันทึกการทํางาน เอกสารทดสอบ
ตางๆ และ Shop Drawing งานในงวดที่ 6 ตอกรรมการควบคุมงาน  และคณะกรรมการตรวจการจางไดตรวจรับ
งานเสร็จเรียบรอยแลว (ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

          ๙. อัตราคาปรับ 
                คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ ๑๗ จะกําหนดในอัตรารอยละ ๐.๑ ของคาจางตามสัญญาตอวัน 
 

          ๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
                 ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดัง
ระบุในขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอย
กวา ๒ ป นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยฯ ไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดี
ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

๑๑. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
                 ๑๑.๑  เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจาก เงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ 

                การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือ มหาวิทยาลัยฯ ไดรับอนุมัติเงินคากอสรางจากเงิน
งบประมาณประจําป พ.ศ.๒๕๖๐ แลวเทานั้น 



                          ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคาครั้งนี ้เปนเงินทั้งสิ้น ๔,๒๔๐,๐00.00 บาท 
(สี่ลานสองแสนสี่หมื่นบาทถวน) 

       ๑๑.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยฯ ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางตามประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของ
นั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซ่ึงเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาวี ดังนี้  
                         (๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทาภายใน ๗ วัน นับ
ถัดจากวันที่ผูรับจางสั่งหรือซ้ือของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
                         (๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใชเรือ
ไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                         (๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี 
                 ๑๑.๓ ผูเสนอราคาซ่ึงมหาวิทยาลัยฯ ไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกําหนดดังระบุไว ในขอ ๗  มหาวิทยาลัยฯ จะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออก
หนังสือคํ้าประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะ
พิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                 ๑๑.๔ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 

๑๒. การปรับราคาคางานกอสราง 
                 การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๕ จะนํามาใชในกรณีที่คางาน
กอสรางลดลงหรือ เพ่ิมขึ้น โดยวิธีการตอไปนี้ 
                 ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรือ่ง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง ตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 
                 สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับท่ีกําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไวใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาทีม่หาวิทยาลัยฯ ไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุในขอ ๑.๕  

          ๑๓. มาตรฐานฝมือชาง 
                 เมื่อมหาวิทยาลัยฯ ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตาม
ประกาศนี้แลว ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูเสนอราคาจะตองมีและใชผูผานการ
ทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานและทดสอบฝมือแรงงาน  หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ 
ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวา
รอยละ ๑๐ ของแตละสาขาชาง แตจะตองมจีํานวนชางอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้  

๑๓.๑ ชางไฟฟา 
       ๑๓.๒ ชางกอสราง 



          ๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                 ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนด
ไวโดยเครงครัด 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 
                                                                                                 ๙   มกราคม  ๒๕๖๐         


