
เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)  เลขท่ี งปม.๐๘/๒๕๖๑ 
การจางกอสรางปรับปรุงหองน้ําและภูมิทัศน ตําบลฝายแกว อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน ๑ รายการ  

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 
ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ  ๒๕๖๑ 

...................................................... 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “มหาวิทยาลัยฯ” มีความประสงคจะ

ประกวดราคาจางกอสรางปรับปรุงหองน้ําและภูมิทัศน ตําบลฝายแกว อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน ๑ รายการ  ณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด
ดังตอไปนี้ 

๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
     ๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด 
     ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
     ๑.๓ สัญญาจางทั่วไป 
     ๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน 
           (๑)  หลักประกันสัญญา            
     ๑.๕ สูตรการปรับราคา 
     ๑.๖ บทนิยาม 
           (๑) ผูที่มีผลประโยชนรวมกัน 
           (๒) การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม 
     ๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
           (๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ 
           (๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ 

                ๑.๘ รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ  (Bill of Quantities) 

           ๒. คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ 
                 ๒.๑  มีความสามารถตามกฎหมาย 

       2.๒  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
                2.๓  ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

       2.4  ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว
ชั่วคราวเนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวา 
การกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

       2.๕  ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ 
กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

       2.๖ มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซือ้จัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

       2.7 เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 



       2.8  ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอ่ืนที่เขายื่นขอเสนอใหแกมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

       2.9 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่น
ขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

       2.10 ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจางในวงเงินไมนอย
กวา ๑,๙๕๐,๐๐๐.00 บาท และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน เชื่อถือ 

        ผูยื่นขอเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
        (๑) กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมีคุณสมบัติครบถวน

ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม“กิจการรวมคา” สวน
คุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูเขารวมคามาใชแสดงเปน
ผลงานกอสรางของกิจการรวมคาท่ีเขาประกวดราคาได 

        (๒) กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคลที่เขารวมคา
ทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแตในกรณีที่กิจการรวมคา
ไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักใน
การเขาเสนอราคากับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอประกวดราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานกอสรางของผูรวมคาหลักรายเดียวเปน
ผลงานกอสรางของกิจการรวมคาท่ียื่นเสนอราคาได 

        ทั้งนี้ “กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียน
เปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

       2.๑๑  ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 
Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                 2.๑๒ ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช.กําหนด 
                 2.๑๓  ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กําหนด 
        2.14  ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการ
จายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กําหนด 

           ๓. หลักฐานการยื่นขอเสนอ 
               ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด 
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ  
               ๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
                     (๑) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล 
                           (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ-
บุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 



          (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถาม)ี และบัญชีผูถือหุนรายใหญ (ถามี) 
พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
                     (๒) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลใหยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
                     (๓) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของ
การเขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี 
                     (๔) เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ  

          (๔.๑)  สําเนาใบทะเบียนพาณิชย (ถามี) 
          (๔.๒)  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) 

                     (๕) บัญชีเอกสารสวนที ่๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

          ทั้งน้ี เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ครบถวน ถูกตอง
แลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) ใหโดยผูยื่น
ขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
                     (๑) ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบอํานาจซึ่ง
ติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้หากผูรับมอบ
อํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น 

    (๒) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง  
    (๓)  บัญชีรายการกอสราง หรือใบแจงปริมาณงานและราคา ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุอุปกรณ 

คาแรงงาน ภาษีประเภทตางๆ รวมทั้งกําไรไวดวย 
                     (๔) บัญชีเอกสารสวนที ่๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

    ทั้งน้ี เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ครบถวน ถูกตองแลว 
ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) ใหโดยผูยื่น
ขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

 

          ๔. การเสนอราคา 
              ๔.๑ ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
ตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความให
ถูกตองครบถวน พรอมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอ โดยไมตองแนบใบเสนอ
ราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
              ๔.๒ ผูยื่นขอเสนอจะตองกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามขอ ๑.๒ พรอมจัดทําใบ
แจงปริมาณงานและราคา ใบบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน 
              ในการเสนอราคา ใหเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวม หรือราคาตอหนวย หรือราคาตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวม
ที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิด
ราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงไวแลว 



              ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๑๒๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคา โดยภายในกําหนด
ยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 
              ๔.๓ ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจาก
วันที่ไดรับหนังสือแจงจากมหาวิทยาลัยฯ ใหเริ่มทํางาน   
              ๔.๔ กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวน 
และเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสาร
ประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส 
              ๔.๕ ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
ในวันที ่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถงึเวลา ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาใหถือตาม
เวลาของระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวนอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ 
              เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและเสนอราคาใดๆ 
โดยเด็ดขาด 
              ๔.๖ ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสารประเภท PDF 
File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวนถูกตอง และ
ชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการเสนอราคา
ใหแกมหาวิทยาลัยฯ ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
    ๔.๗  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผูยื่นขอเสนอแตละรายวาเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น ตามขอ ๑.๖ (๑) หรือไม
หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน คณะกรรมการฯ 
จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ  
              หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะที่มีการ
พิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖ 
(๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ 
จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาลงโทษผูยื่น
ขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแต มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้น มิใชเปนผูริเริ่มใหมี
การกระทําดังกลาว และไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของมหาวิทยาลัยฯ 
               ๔.๗  ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้ 

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

ไวดวยแลว 
   (๓)  ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กําหนด 
   (๔)  ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได 
   (๕)  ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธีประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th 

          ๕. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 
               ๕.๑  การพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณา
ตัดสินโดยใชหลักเกณฑราคา  
               ๕.๒  การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ 



                      กรณีใชหลกัเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาจาก
ราคารวม 
               ๕.๓  หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอไม
ถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแตผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตาง
ไปจากเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มีใช
สาระสําคัญและความแตกตางนั้น ไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเปนการ
ผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น 
     5.4  มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณี
ดังตอไปนี้ 
                      (๑) ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทาง
ระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบการ
จัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัยฯ 
                      (๒) ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส 
                      (๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสที่
เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น  
              5.5 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือมหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได มหาวิทยาลัยฯ มี
สิทธิที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง 
               ๕.๖ มหาวิทยาลัยฯ ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจาง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี ้เพื่อประโยชนของทาง
ราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของมหาวิทยาลัยฯ เปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือ
คาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้งมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส และลงโทษผูยื่น
ขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการยื่น
ขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมา
เสนอราคาแทน เปนตน  
               ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตาม
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือ
มหาวิทยาลัยฯ จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินงาน
ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิที่จะ
ไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือ
คาเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยฯ 
               ๕.๗  กอนลงนามในสัญญา มหาวิทยาลัยฯ อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หาก
ปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือท่ีไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชน
รวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 
          ๖. การทําสัญญาจางกอสราง 
               ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ ๑.๓ หรือทํา



ขอตกลงเปนหนังสือกับมหาวิทยาลัยฯ ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญา
เปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางทีป่ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได ใหมหาวิทยาลัยฯ ยึดถือไว
ในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 
               ๖.๑  เงินสด 
               ๖.๒  เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ทีใ่ชเช็คหรือดราฟทนั้น ชําระ
ตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ 
               ๖.๓  หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดัง
ระบใุนขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
               ๖.๔  หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อ
บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันของธนาคาร
ที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑ .๔ (๒) 
               ๖.๕  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                 หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมดีอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว     

           ๗.  คาจางและการจายเงิน 
                 มหาวิทยาลัยฯ จะจายคาจางซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่นๆ และคาใชจายทั้งปวงแลว 
โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกําหนดการจายเงินเปนจํานวน ๔ งวด ดังนี ้
               งวดที่  1 จํานวนเงิน 15 % (รอยละสิบหาของเงินสัญญาจาง) จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
กอสราง 

       จุดที่ 1 กอสรางหองน้ําหมายเลข 1 (อาคารศิลปศาสตร) 
1.1 งานรื้อถอนหองน้ําเดิม และทอสวมเดิมออก ทั้งหมดแลวเสร็จ 
1.2 งานปรับพื้นที่ วางผังแลวเสร็จ 

 1.3  หลอคอนกรีตโครงสราง ฐานราก เสาตอมอ คาน พื้น เสา ทั้งหมดแลวเสร็จ 
 1.4  วาง SLEEVE  ทอระบบตาง ๆ ในคอนกรีต พื้นหองน้ํา ทั้งหมดแลวเสร็จ 
 1.5  งานติดตั้งโครงเหล็กหลังคา ทั้งหมดแลวเสร็จ  
       จุดที่ 2 กอสรางหองน้ําหมายเลข 1 (อาคารเอนกประสงค) 
 1.6  งานปรับพื้นที่ วางผังแลวเสร็จ 
 1.7  หลอคอนกรีตโครงสราง ฐานราก เสาตอมอ คาน พื้น เสา ทั้งหมดแลวเสร็จ 
 1.8  วาง SLEEVE  ทอระบบตาง ๆ ในคอนกรีต พื้นหองน้ํา ทั้งหมดแลวเสร็จ 
 1.9  งานติดตั้งโครงเหล็กหลังคา ทั้งหมดแลวเสร็จ 
 ใหแลวเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญา พรอมทั้งใหผูรับจางสงบันทึกการทํางาน เอกสาร

ทดสอบตางๆ และ Shop Drawing งานในงวดที่ 1 ตอกรรมการควบคุมงาน  และคณะกรรมการตรวจการจาง
ได ตรวจรับงานเสร็จเรียบรอยแลว (ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา) 

     งวดที่  2 จํานวนเงิน 25 % (รอยละยี่สิบหาของเงินสัญญาจาง) จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
กอสราง 

       จุดที่ 1 กอสรางหองน้ําหมายเลข 1 (อาคารศิลปศาสตร) 
 2.1  มุงหลังคา ทั้งหมดแลวเสร็จ 
 2.2  งานกอ ฉาบผนัง ทั้งหมดแลวเสร็จ 



 2.3  บุผนังกระเบื้องหองน้ํา ทั้งหมดแลวเสร็จ 
 2.4  ปูกระเบื้องพ้ืน ทั้งหมดแลวเสร็จ 
       จุดที่ 2 กอสรางหองน้ําหมายเลข 1 (อาคารเอนกประสงค) 
 2.5  มุงหลังคา ทั้งหมดแลวเสร็จ 
 2.6  งานกอ ฉาบผนัง ทั้งหมดแลวเสร็จ 
 2.7  บุผนังกระเบื้องหองน้ํา ทั้งหมดแลวเสร็จ 
 2.8  ปูกระเบื้องพ้ืน ทั้งหมดแลวเสร็จ 
 2.9  ติดตั้งประตู หนาตาง ทั้งหมดแลวเสร็จ 
 2.10  ติดตั้งเคานเตอรและติดตั้งอางลางหนา ทั้งหมดแลวเสร็จ 
 2.11  งานระบบไฟฟา  ทั้งหมดแลวเสร็จ 
 2.12  งานระบบน้ําประปา วางถังน้ําดี และติดตั้งปมน้ํา ทั้งหมดแลวเสร็จ 
 2.13  งานวางระบบบําบัดน้ําเสีย ทั้งหมดแลวเสร็จ 
 2.14  งานทาสี  ทั้งหมดแลวเสร็จ 
 2.15  งานติดตั้งสุขภัณฑ ทั้งหมดแลวเสร็จ 
       จุดที่ 3 กอสรางทางเดิน (อาคารเอนกประสงค) 
 2.16  หลอคอนกรีตโครงสราง ฐานราก พื้น ทั้งหมดแลวเสร็จ 
 2.17  งานติดตั้งเสา และโครงหลังคาเหล็ก ทั้งหมดแลวเสร็จ 
 2.18  มุงหลังคา ทั้งหมดแลวเสร็จ 
 2.19  งานทาสี ทั้งหมดแลวเสร็จ  
 ใหแลวเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญา พรอมทั้งใหผูรับจางสงบันทึกการทํางาน เอกสาร

ทดสอบตางๆ และ Shop Drawing งานในงวดที่ 2 ตอกรรมการควบคุมงาน  และคณะกรรมการตรวจการจาง
ได ตรวจรับงานเสร็จเรียบรอยแลว (ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา) 

     งวดที่ 3  จํานวนเงิน 25 % (รอยละยี่สิบหาของเงินสัญญาจาง) จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
กอสราง 
        จุดที่ 1 กอสรางหองน้ําหมายเลข 1 (อาคารศิลปศาสตร) 
  3.1  งานติดตั้งประตู หนาตาง ทั้งหมดแลวเสร็จ 
  3.2  งานติดตั้งเคานเตอรและติดตั้งอางลาหนา ทั้งหมดแลวเสร็จ 
  3.3  งานระบบไฟฟา  ทั้งหมดแลวเสร็จ 
  3.4  งานระบบน้ําประปา วางถังน้ําดี และติดตั้งปมน้ํา ทั้งหมดแลวเสร็จ 
  3.5  งานวางระบบบําบัดน้ําเสีย ทั้งหมดแลวเสร็จ 
  3.6  งานทาสี  ทั้งหมดแลวเสร็จ 
  3.7  งานติดตั้งสุขภัณฑ ทั้งหมดแลวเสร็จ 
        จุดที่ 4 กอสรางหองน้ําหมายเลข 2 (ฟารมสัตวศาสตร) 
  3.8  หลอคอนกรีตโครงสราง ฐานราก เสา คาน พื้น ทั้งหมดแลวเสร็จ 
  3.9  วาง SLEEVE  ทอระบบตาง ๆ ในคอนกรีต พื้นหองน้ํา ทั้งหมดแลวเสร็จ 
  3.10  ติดตั้งโครงหลังคา ทั้งหมดแลวเสร็จ 
        จุดที่ 5 ปรับปรุงหองน้ํา อาคารวิศวกรรมศาสตร 
  3.11  รื้อถอน ผนังโถปสสาวะ สุขภัณฑ ทอน้ําออก ทั้งหมดแลวเสร็จ 
  3.12  หลอคอนกรีตพื้น ทั้งหมดแลวเสร็จ  



  3.13  วางระบบทอน้ําเสีย และบอซึมแนว ทั้งหมดแลวเสร็จ 
  3.14  กอ ฉาบผนัง ทั้งหมดแลวเสร็จ  
  3.15  ปูกระเบื้องพ้ืน และกรุกระเบื้องผนัง ทั้งหมดแลวเสร็จ 
  3.16  ติดตั้งหินแกรนิตอางลางหนา ทั้งหมดแลวเสร็จ 
  3.17  ติดตั้งสุขภัณฑ ทั้งหมดแลวเสร็จ 
  3.18  ติดบานประตู ทั้งหมดแลวเสร็จ 
  3.19  ทาสี ทั้งหมดแลวเสร็จ 
  3.20  ติดตั้งระบบประปา ถังน้ําดี และปมน้ํา ทั้งหมดแลวเสร็จ 
        จุดที่ 6 กอสรางทางเดิน (อาคารวิศวกรรมศาสตร) 
  3.21  หลอคอนกรีตโครงสราง ฐานราก พื้น ทั้งหมดแลวเสร็จ 
  3.22  งานติดตั้งเสา และโครงหลังคาเหล็ก ทั้งหมดแลวเสร็จ 
  3.23  มุงหลังคา ทั้งหมดแลวเสร็จ 
  3.24  งานทาสี ทั้งหมดแลวเสร็จ 
        จุดที่ 7 ปรับปรุงหองน้ํา (อาคารสัตวศาสตร) 
  3.25  งานรื้อถอนสุขภัณฑ, บานประตู, กระเบื้อง, ทอน้ําดี,  ทั้งหมดแลวเสร็จ 
  3.26  หลอคอนกรีตพื้น ทัง้หมดแลวเสร็จ  
  3.27  ปูกระเบื้องพ้ืน, กรุกระเบื้องผนัง ทั้งหมดแลวเสร็จ 
  3.28  ติดตั้งสุขภัณฑ ทั้งหมดแลวเสร็จ 
  3.29  ติดบานประตู ทั้งหมดแลวเสร็จ 
  3.30  งานระบบประปา ทั้งหมดแลวเสร็จ 
  3.31  งานระบบไฟฟา ทั้งหมดแลวเสร็จ 
  3.32  งานทาสี ผนัง ละโครงหลังคา ทั้งหมดแลวเสร็จ 
  3.33  งานลาง ขัด ทาสีหลังคา ทั้งหมดแลวเสร็จ 
        จุดที่ 8 ปรับปรุงระบบน้ํา อาคารอุตสาหกรรม 
  3.34  งานเทคอนกรีตพื้น ทั้งหมดแลวเสร็จ 
  3.35  ติดตั้งถังน้ําดี ทั้งหมดแลวเสร็จ  
  3.36  งานระบบประปา ทั้งหมดแลวเสร็จ 
  3.37  ติดตั้งปมน้ํา พรอมเชื่อมตอระบบไฟฟา ทั้งหมดแลวเสร็จ  
        จุดที่ 12 ปรับปรุงโรงเก็บวัสดุอุปกรณและยานพาหนะ 
  3.38  หลอคอนกรีตโครงสราง ฐานราก เสา คาน ทั้งหมดแลวเสร็จ 
  ใหแลวเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญา พรอมทั้งใหผูรับจางสงบันทึกการทํางาน เอกสาร
ทดสอบตางๆ และ Shop Drawing งานในงวดที่ 3 ตอกรรมการควบคุมงาน  และคณะกรรมการตรวจการจาง
ได ตรวจรับงานเสร็จเรียบรอยแลว (ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา) 
      งวดที่  4 จํานวนเงิน 35 % (รอยละสามสิบหาของเงินสัญญาจาง) จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
กอสราง 
        จุดที่ 4 กอสรางหองน้ําหมายเลข 2 (ฟารมสัตวศาสตร)  
  4.1   มุงหลังคา ทั้งหมดแลวเสร็จ 
  4.2   กอ ฉาบผนัง  ทั้งหมดแลวเสร็จ 
  4.3   ปูกระเบื้องพ้ืน, กรุกระเบื้องผนัง ทั้งหมดแลวเสร็จ  



  4.4   ติดตั้งสุขภัณฑ ทั้งหมดแลวเสร็จ 
  4.5   ติดบานประตู ทั้งหมดแลวเสร็จ 
  4.6   งานทาสี ทั้งหมดแลวเสร็จ 
  4.7   ติดตั้งถังน้ําดี และระบบประปา-สุขาภิบาล ทั้งหมดแลวเสร็จ 
  4.8   งานติดตั้งปมน้ํา และระบบไฟฟา ทั้งหมดแลวเสร็จ 
       จุดที่ 9 ปรับปรุงถนนและรองระบายน้ํา  
  4.9  งานตัดถนนคอนกรีต วางทอ และเทคอนกรีตทับ ทั้งหมดแลวเสร็จ 
  4.10  งานดินขุดดวยเครื่องจักร ทํารองระบายน้ํา พรอมตักข้ึนเกลี่ยบนถนนใหเรียบ  
                      ทั้งหมดแลวเสร็จ 
  4.11  งานวางทอคอนกรีต พรอมถมดินกลับ ทั้งหมดแลวเสร็จ 
  4.12  งานถมดินลูกรัง บนถนน พรอมเกลี่ยใหแนน ทั้งหมดแลวเสร็จ 
        จุดที่ 10 ปรับปรุงระบบสงน้ํา อาคารบริหารธุรกิจ 
   4.13  งานติดตั้งปมน้ํา ทั้งหมดแลวเสร็จ 
       จุดที่ 11 ปรับปรุงหองน้ํา (อาคารวิศวกรรมไฟฟา) 
 4.14  งานรื้อถอนรางริน รับน้ําฝน ทั้งหมดแลวเสร็จ 
 4.15  หลอคอนกรีตพื้น ทั้งหมดแลวเสร็จ 
 4.16  ปูกระเบื้องพ้ืน ทั้งหมดแลวเสร็จ 
 4.17  ติดตั้งสุขภัณฑ ทั้งหมดแลวเสร็จ  
 4.18  ติดตั้งถังน้ําดี เขาระบบเดิมทั้งหมดแลวเสร็จ 
 4.19  ติดตั้งปมน้ํา พรอมเชื่อมตอระบบไฟฟา ทั้งหมดแลวเสร็จ 
       จุดที่ 12 ปรับปรุงโรงเก็บวัสดุอุปกรณและยานพาหนะ 
  4.20  หลอคอนกรีตโครงสราง พื้น ทั้งหมดแลวเสร็จ 
  4.21  ติดตั้งโครงหลังคา ทั้งหมดแลวเสร็จ 
  4.22  มุงหลังคา ทั้งหมดแลวเสร็จ 
  4.23  งานระบบไฟฟา ทั้งหมดแลวเสร็จ 
  4.24  ถมหินคลุก พรอมปรับเกลี่ยใหเรียบ ทั้งหมดแลวเสร็จ 
       จุดที่ 13 ปรับปรุงหองน้ํา อาคารกองบริหารทรัพยากร 
  4.25  รื้อถอนเปลี่ยนทอน้ําทิ้ง ทั้งหมดแลวเสร็จ 
  4.26  ติดตั้งโคมไฟ ทั้งหมดแลวเสร็จ 
  4.27  งานทาสี ทั้งหมดแลวเสร็จ 
 4.28  ทําการทดสอบระบบตางๆ จนใชการไดเรียบรอยสมบูรณ 
 4.29  ติดตั้งและสงมอบงานครุภัณฑ ทั้งหมดแลวเสร็จ 
 4.30  นอกจากนี้ใหทําการกอสรางงานสวนอื่นๆ ที่เหลือตามแบบแปลนทั้งหมดใหแลวเสร็จ 
                                เรียบรอย    
       4.31  ทําความสะอาดบริเวณงานกอสราง ทั้งหมดแลวเสร็จเรียบรอย    
           ใหแลวเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญา  พรอมทั้งใหผูรับจางสงแบบรูปรายการตลอดจน
บันทึกการทํางาน เอกสารทดสอบระบบตางๆ และรวบรวมสําเนา Shop Drawing สงมอบ ASBUILT   
DRAWING   งานทุกระบบ นอกจากนี้ใหทําการกอสรางงานสวนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดใหแลวเสร็จ รวมทั้งทํา



ความสะอาดสถานที่กอสราง ใหเรียบรอย ทั้งหมดตอกรรมการควบคุมงาน และใหคณะกรรมการตรวจการจาง
ไดตรวจรับงานเสร็จเรียบรอยแลว (ภายใน 120วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา) 

 ๘. อัตราคาปรับ 
                 คาปรับตามสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงจางเปนหนังสือ
จะกําหนด ดังนี้ 
        ๘.๑  กรณีท่ีผูรับจางนํางานที่รับจางไปจางชวงใหผูอื่นทําอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาตจาก
มหาวิทยาลัยฯ จะกําหนดคาปรับสําหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจํานวนรอยละ ๑๐๐.00 ของวงเงินของงานจางชวง
นั้น 
                 ๘.๒  กรณีท่ีผูรบัจางปฏิบัติผิดสัญญาจางกอสราง นอกเหนือจากขอ ๘.๑ จะกําหนดคาปรับเปน
รายวัน เปนจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ 0.10 ของราคางานจาง 

           ๙.  การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
                 ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ หรือขอตกลง 
จางเปนหนังสือแลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอย
กวา ๒ ป นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยฯ ไดรับมอบงาน โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิม
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

 ๑๐. ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอื่น ๆ 
                 ๑๐.๑  เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือ มหาวิทยาลัยฯ ไดรับอนุมัติเงินคากอสรางจากเงิน
งบประมาณประจําป พ.ศ.๒๕๖๑  
                 ๑๐.๒  เมื่อมหาวิทยาลัยฯ ไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตาม
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ
และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรอืไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวา 
การกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การพาณิชยนาวี ดังนี้  
                         (๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทาภายใน ๗ วัน
นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
                         (๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใชเรือ
ไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                         (๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี 
                 ๑๐.๓ ผูยื่นขอเสนอซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือ
ภายในเวลาที่กําหนดดังระบุไว ในขอ ๗  มหาวิทยาลัยฯ จะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออก
หนังสือคํ้าประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะ
พิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 



                 ๑๐.๔  มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาหรือ
ขอตกลงจางเปนหนังสือใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 

       ๑๐.๕  ในกรณีท่ีเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน ผูยื่น
ขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของมหาวิทยาลัยฯ คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูยื่นขอเสนอไมมี
สิทธิเรียกรองคาใชจายใดๆ เพิ่มเติม 

       ๑๐.๖  มหาวิทยาลัยฯ อาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะ
เรียกรองคาเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยฯ ไมได 

              (๑) มหาวิทยาลัยฯ ไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดจางหรือไดรับจัดสรรแตไมเพียง
พอที่จะทําการจัดจางครั้งนี้ตอไป 
                         (๒) มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอทีช่นะการจัดจางหรือที่ไดรับการคัดเลือกมี
ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมหรือสมยอม
กันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 
                         (๓) การทําการจัดจางครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัยฯ หรือกระทบ
ตอประโยชนสาธารณะ 

              (๔)  กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตาม
ความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ    

 ๑๑. 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) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไวใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาทีม่หาวิทยาลัยฯ ไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุในขอ ๑.๕  

           ๑๒. มาตรฐานฝมือชาง 
                 เมื่อมหาวิทยาลัยฯ ไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตาม
ประกาศนี้แลว ผูยื่นขอเสนอจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูยื่นขอเสนอจะตองมีและใชผูผาน
การทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานและทดสอบฝมือแรงงาน  หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ 
ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวา
รอยละ ๑๐ ของแตละสาขาชาง แตจะตองมจีํานวนชางอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้  

๑๒.๑ ชางกอสราง 
       ๑๒.๒ ชางไฟฟา 

           ๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                  ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับเลือกใหเปนผูรับจางตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด 

  ๑๔.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
                  มหาวิทยาลัยฯ สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการ
คัดเลือกใหเปนผูรับจางเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 



  ทัง้นี้ หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือ
ทําสัญญากับมหาวิทยาลัยฯ ไวชั่วคราว 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 
                                                                                                 ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๑         


