
เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 
เลขที่ ........................ 

การจางกอสรางปรับปรุงหองประชุมอาคารกองบริหารทรัพยากร ตําบลฝายแกว อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน 
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 

ลงวันที่         กุมภาพันธ ๒๕๖๒ 
………………………………………………………………………………………………………………… 

 

                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "มหาวิทยาลัยฯ" มีความประสงค
จะ ประกวดราคาจางกอสราง ปรับปรุงหองประชุมอาคารกองบริหารทรัพยากร ตําบลฝายแกว อําเภอภูเพียง 
จังหวัดนาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 
โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้ 
                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
                          ๑.๑     แบบรูปและรายการละเอียด 
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
                          ๑.๓     สัญญาจางกอสราง 
                          ๑.๔     แบบหนังสือคํ้าประกัน 
                                    (๑)   หลักประกันการเสนอราคา 
                                    (๒)   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) 
                                     .................................ฯลฯ................................. 
                 ๒.    คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ 
                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 
                          ๒.๒     ไมเปนบุคคลลมละลาย 
                          ๒.๓     ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
                          ๒.๔     ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของ
รัฐไวชั่วคราว เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๕     ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้ง
งานของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 
                          ๒.๖     มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                          ๒.๗     เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 



                          ๒.๘     ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นท่ีเขายื่นขอเสนอใหแก 
มหาวิทยาลัยฯ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
อยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 
                          ๒.๙     ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
                          ๒.๑๐     ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจาง
กอสรางในวงเงินไมนอยกวา ๒,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองลานเกาแสนบาทถวน) และเปนผลงานที่เปนคูสัญญา
โดยตรงกับหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยฯเชื่อถือ 
                                   ผูยื่นขอเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
                                   (๑) กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมี
คุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม 
"กิจการรวมคา" สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูเขารวม
คามาใชแสดงเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได 
                                   (๒) กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคล
ที่เขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแต ในกรณีที่
กิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปน
ผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอ
ประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานกอสรางของ
ผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาท่ียื่นเสนอราคาได 
                                   ทั้งนี้ "กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่
จดทะเบียนเปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
                          ๒.๑๑     ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                 ๓.    หลักฐานการยื่นขอเสนอ 
                         ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ 
                          ๓.๑    สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล 
                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถาม)ี พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุน
รายใหญ (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
                                   (๒)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถาม)ี สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรอง
สําเนาถูกตอง 
                                   (๓)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา
สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี 



                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ 
                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย 
                                           (๔.๒)   สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 
                                   (๖)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทัง้หมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                                           ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ 
ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบในขอ 
๑.๗ (๑) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                          ๓.๒    สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนังสือ
มอบอํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้
หากผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น 
                                   (๒)    หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕ 
                                   (๓)    สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
                                   (๔)    บัญชีรายการกอสราง หรือใบแจงปริมาณงานและราคา ซึ่งจะตองแสดง
รายการวัสดุอุปกรณ คาแรงงาน ภาษีประเภทตางๆ รวมทั้งกําไรไวดวย 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                                   ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ 
ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ 
๑.๗ (๒) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตอง
กรอกขอความใหถูกตองครบถวน พรอมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดยไมตอง
แนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ผูยื่นขอเสนอจะตองกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามขอ ๑.๒ 
พรอมจัดทําใบแจงปริมาณงานและราคา ใบบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน 
                                   ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา
เดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาตอหนวย หรือราคาตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง 
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือ
เปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงไวแลว 
                                   ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา  ๑๕๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 



                          ๔.๓     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน ๑๕๐ วัน 
นับถัดจากวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก มหาวิทยาลัยฯ ใหเริ่มทํางาน 
                          ๔.๔     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด 
ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไข
ในเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส 
                          ๔.๕     ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสในวันที่ ........................  ระหวางเวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. และเวลาในการ
เสนอราคาใหถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ 
                                    เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอ
และเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
                          ๔.๖     ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความ
ครบถวน ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพื่อ
เปนการเสนอราคาใหแกมหาวิทยาลัยฯ ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นตามขอ 
๑.๖ (๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น 
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ 
                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือใน
ขณะที่มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตาม
ขอ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาลงโทษ
ผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแต มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้น มิใชเปนผูริเริ่มให
มีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของมหาวิทยาลัยฯ 
                          ๔.๘     ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้ 
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวม
คาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 
                                   (๓)    ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา 
ที่กําหนด 
                                   (๔)    ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได 
                                   (๕)    ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th 
                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา 
                          ผูยื่นขอเสนอตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จํานวน ๒๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สอง
แสนเกาหมื่นบาทถวน) 
                          ๕.๑     เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือด
ราฟทนั้นชําระตอเจาหนาที่ในวันที่ยื่นขอเสนอ หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ 



                          ๕.๒     หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายกําหนด 
                          ๕.๓     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          ๕.๔     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย 
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้า
ประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 
                          กรณีท่ีผูยื่นขอเสนอนําเช็คหรือดราฟทที่ธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือ
ค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย มาวางเปนหลักประกันการเสนอราคาจะตองสงตนฉบับ
เอกสารดังกลาวมาใหมหาวิทยาลัยฯตรวจสอบความถูกตองในวันที.่....................... ระหวางเวลา ........................ น. 
ถึง ........................ น. 
                          กรณีท่ีผูยื่นขอเสนอที่ยื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ประสงคจะใชหนังสือค้ํา
ประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคา ใหระบุชื่อผูยื่นขอเสนอในหนังสือค้ํา
ประกันอิเล็กทรอนิกสฯ ดังนี้ 
                          (๑) กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อกิจกรรมรวมคาดังกลาว 
เปนผูยื่นขอเสนอ 
                          (๒) กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชือ่ผูเขารวมคารายที่
สัญญารวมคากําหนดใหเปนผูเขายื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐเปนผูยื่นขอเสนอ 
                          ทั้งนี้ "กจิการรวมคาท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่จด
ทะเบียนเปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
                          หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ มหาวิทยาลัยฯจะคืนใหผูยื่นขอเสนอหรือผูค้ําประกัน
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยฯไดพิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผูชนะการประกวดราคา
เรียบรอยแลว เวนแตผูยื่นขอเสนอรายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุดหรือไดคะแนนรวมสูงสุดไมเกิน ๓ ราย ใหคืน
ไดตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือผูยื่นขอเสนอไดพนจากขอผูกพันแลว  
                          การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 
                 ๖.    หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 
                          ๖.๑     การพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯจะ
พิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา 
                          ๖.๒     การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ 
                                   กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ มหาวิทยาลัยฯ จะ
พิจารณาจาก ราคารวม 
                          ๖.๓     หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณาผล 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแตผูยื่นขอเสนอรายใด
เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียด
แตกตางไปจากเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใช
สาระสําคัญและความแตกตางนั้น ไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเปนการ
ผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น 



                          ๖.๔     มหาวิทยาลัยฯสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน 
ในกรณีดังตอไปนี้ 
                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของมหาวิทยาลัยฯ 
                                   (๒)    ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย
อิเล็กทรอนิกส 
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น 
                          ๖.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือมหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได 
มหาวิทยาลัยฯมีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไม
ถูกตอง 
                          ๖.๖     มหาวิทยาลัยฯทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของ
ทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของมหาวิทยาลัยฯเปนเด็ดขาดผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย 
หรือคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้ง มหาวิทยาลัยฯจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่น
ขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวายื่นขอเสนอ
กระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคา
แทน เปนตน 
                               ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
หรือมหาวิทยาลัยฯ จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินงาน
ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิที่จะ
ไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือ
คาเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยฯ 
                          ๖.๗     กอนลงนามในสัญญา มหาวิทยาลัยฯ อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส หากปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรบัการ
คัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม 
หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการ
เสนอราคา 
                 ๗.     การทําสัญญาจางกอสราง 
                               ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ 
๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือกับมหาวิทยาลัยฯ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวาง
หลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ใหมหาวิทยาลัย
ฯยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 
                          ๗.๑     เงินสด 



                          ๗.๒     เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือด
ราฟทนั้น ชําระตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ 
                          ๗.๓     หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
                          ๗.๔     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย 
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้า
ประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) 
                          ๗.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 
                 ๘.    คาจางและการจายเงิน 
                          มหาวิทยาลัยฯจะจายคาจางซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และคาใชจายทั้ง
ปวงแลว โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกําหนดการจายเงินเปน จํานวน ๔ งวด ดงันี้ 
           งวดที่  1 จํานวนเงิน 25 % (รอยละยี่สิบหาของเงินสัญญาจาง) จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการกอสราง 
  1.1   หลอคอนกรีตฐานราก ค.ส.ล. ทั้งหมดแลวเสร็จ 
  1.2   หลอคอนกรีตเสาตอมอ ค.ส.ล. ทั้งหมดแลวเสร็จ  
  1.3   หลอคอนกรีตคาน ค.ส.ล. ชั้นที่ 1-2 ทั้งหมดแลวเสร็จ 
  1.4   งานวางระบบกันปลวก ทั้งหมดแลวเสร็จ 
  1.5   หลอคอนกรีตพื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ 1-2 ทั้งหมดแลวเสร็จ 
  1.6   หลอคอนกรีตเสา ค.ส.ล. ชั้นที่ 1-2 ทั้งหมดแลวเสร็จ 
  1.7   หลอคอนกรีตบันได ค.ส.ล. ทั้งหมดแลวเสร็จ 
  1.8   วาง  SLEEVE  ทอระบบตาง ๆ ในคอนกรีต พื้นชั้น1-2 แลวเสร็จ  

ใหแลวเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญา  พรอมทั้งใหผูรับจางสงบันทึกการทํางาน เอกสารทดสอบ
ตางๆ และ Shop Drawing (ถามีการเปลี่ยนแปลง) งานในงวดที่ 1 ตอกรรมการควบคุมงาน  และคณะกรรมการ
ตรวจการจางไดตรวจรับงานเสร็จเรียบรอยแลว (ภายใน 45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา) 
 

งวดที่  2 จํานวนเงิน 20% (รอยละยี่สิบของเงินสัญญาจาง) จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการกอสราง 
  2.1  ประกอบโครงหลังคาพรอมมุง ทั้งหมดแลวเสร็จ 
  2.2  กอผนังพรอมเทเอ็นทับหลัง  ทั้งหมดแลวเสร็จ 
  2.3  ฉาบผนังทั้งหมดแลวเสร็จ ทั้งหมดแลวเสร็จ 
  2.4  เดินทอรอยสายไฟสวนที่ฝงผนัง  ทั้งหมดแลวเสร็จ 
  2.5  งานปูกระเบื้องพ้ืน  ทั้งหมดแลวเสร็จ 
  2.6  ติดตั้งวงกบประตู หนาตาง ทั้งหมดแลวเสร็จ 
  2.7  งานขัดพื้นหินขัดเดิม ทําการขัดลอกหนา เสริมปูนรอยแตก และขัดเงาลงแวกซใหม 
        ทั้งหมดแลวเสร็จ 
  2.8  งานทําพ้ืนหินขัดและทรายลาง ทังหมดแลวเสร็จ 
  2.9  วาง  SLEEVE  ทอระบบไฟฝงผนัง พื้นชั้น1-2 แลวเสร็จ  
  2.10  งานขัดมันพ้ืนกันสาด แลวเสร็จ  



ใหแลวเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญา  พรอมทั้งใหผูรับจางสงบันทึกการทํางาน เอกสารทดสอบ
ตางๆ และ Shop  Drawing (ถามีการเปลี่ยนแปลง)  งานในงวดที่ 2 ตอกรรมการควบคุมงาน  และคณะกรรมการ
ตรวจการจางไดตรวจรับงานเสร็จเรียบรอยแลว (ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)  

 
งวดที่  3  จํานวน 20 % (รอยละยี่สิบของเงินสัญญาจาง) จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการกอสราง 

  3.1  งานระบบไฟฟาทั้งหมดแลวเสร็จ ทั้งหมดแลวเสร็จ 
  3.2  งานฝาเพดาน  ทั้งหมดแลวเสร็จ 
  3.3  งานทําเคานเตอร (หองประชาสัมพันธ แลวเสร็จ 
  3.4  งานทําผนังไมเหมือนของเดิม และพ้ืนปูพรม (หองประชุมชมพูภูคา) แลวเสร็จ 
  3.5   งานทาสี ทั้งหมดแลวเสร็จ 
  3.6   งานประปา-สุขาภิบาล ทั้งหมดแลวเสร็จ 
  3.7   ติดตั้งราวบันได-ราวกันตก สแตนเลส ทั้งหมดแลวเสร็จ 
  3.8   ติดตั้งฝามาน และมานปรับแสง ทั้งหมดแลวเสร็จ 
  3.9   ติดตั้งหลังคากันสาด แลวเสร็จ 

ใหแลวเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญา  พรอมทั้งใหผูรับจางสงบันทึกการทํางาน เอกสารทดสอบ
ตางๆ และ Shop Drawing งานในงวดที่ 3 ตอกรรมการควบคุมงาน  และคณะกรรมการตรวจการจางไดตรวจรับ
งานเสร็จเรียบรอยแลว (ภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)  

 
งวดที่  4 จํานวนเงิน 35 %  (รอยละสามสิบหาของเงินสัญญาจาง) จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการกอสราง  

  4.1   งานติดตั้งดวงโคม ทั้งหมดแลวเสรจ็ 
4.2   งานติดตั้งและสงมอบงานครุภัณฑ ทั้งหมดแลวเสร็จ 

  4.3   ทําการทดสอบระบบตางๆ จนใชการไดเรียบรอยสมบูรณ 
  4.3   นอกจากนี้ใหทําการกอสรางงานสวนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอย    
        4.5   ทําความสะอาดบริเวณงานกอสราง ทั้งหมดแลวเสร็จเรียบรอย   
ใหแลวเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญา  พรอมทั้งใหผูรับจางสงบันทึกการทํางาน เอกสารทดสอบตางๆ และ 
สงมอบ ASBUILT  DRAWING   ตอกรรมการควบคุมงาน  และคณะกรรมการตรวจการจางไดตรวจรับงานเสร็จ
เรียบรอยแลว (ภายใน 150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)                   
                ๙.    อัตราคาปรับ 
                          คาปรับตามสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงจางเปน
หนังสือจะกําหนด ดังนี้ 
                          ๙.๑     กรณีท่ีผูรับจางนํางานที่รับจางไปจางชวงใหผูอื่นทําอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาต
จากมหาวิทยาลัยฯ จะกําหนดคาปรบัสําหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจํานวนรอยละ๑๐๐.๐๐ ของวงเงินของงานจาง
ชวงนั้น 
                          ๙.๒     กรณีท่ีผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางกอสราง นอกเหนือจากขอ ๙.๑ จะกําหนดคา
ปรับเปนรายวันเปนจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ๐.๑๐ ของราคางานจาง 
                 ๑๐.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําสัญญาจาง ตามแบบ ดังระบุในขอ ๑.๓ หรือ
ขอตกลงจางเปนหนังสือแลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดข้ึนภายในระยะเวลา 



ไมนอยกวา     ๒ ป  นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยฯไดรับมอบงาน โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดี
ดังเดิมภายใน  ๑๕  วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
                 ๑๑.    ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอื่น ๆ 
                          ๑๑.๑   เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ 
                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือ มหาวิทยาลัยฯไดรับอนุมัติเงินคากอสราง
จากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ 
                          ๑๑.๒   เมื่อมหาวิทยาลัยฯไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจาง 
ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจาก
ตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนได
ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวา
ดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา ภายใน 
๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซ้ือของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
                                   (๒)    จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือ
ไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนที่
มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น 
                                   (๓)    ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี 
                          ๑๑.๓   ผูยื่นขอเสนอซึ่งมหาวิทยาลัยฯไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงจางเปน
หนังสือภายในเวลาที่กําหนดดังระบุไวในขอ ๗ มหาวิทยาลัยฯจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผู
ออกหนังสือค้ําประกัน การยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถาม)ี รวมทั้งจะ
พิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
                          ๑๑.๔   มหาวิทยาลัยฯสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญา
หรือขอตกลงจางเปนหนังสือใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถาม)ี 
                          ๑๑.๕   ในกรณีท่ีเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยง
กันผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของมหาวิทยาลัยฯ คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูยื่นขอเสนอ
ไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายใดๆ เพิ่มเติม 
                          ๑๑.๖   มหาวิทยาลัยฯ อาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูยื่นขอเสนอ
จะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยฯไมได 
                                   (๑)    มหาวิทยาลัยฯไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดจางหรือไดรับจัดสรรแต
ไมเพียงพอท่ีจะทําการจัดจางครั้งนี้ตอไป 
                                   (๒)    มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดจางหรือที่ไดรับการ
คัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมหรือ
สมยอมกนักับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอ
ราคา 
                                   (๓)    การทําการจัดจางครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัยฯ 
หรือกระทบตอประโยชนสาธารณะ 



                                   (๔)    กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงซึ่ง
ออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
                 ๑๒.    การปรับราคาคางานกอสราง 
                          การปรบัราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๕ จะนํามาใชในกรณีที่ 
คางานกอสรางลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการตอไปนี้ 
                          ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง ตามหนังสือ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 
                          สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงท่ีที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไว
ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยฯไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุในขอ ๑.๕ 
                 ๑๓.    มาตรฐานฝมือชาง 
                          เมื่อมหาวิทยาลัยฯไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตาม
ประกาศนี้แลว ผูยื่นขอเสนอจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูยื่นขอเสนอจะตองมีและใชผูผาน
การทดสอบ มาตรฐานฝมือชางหรือผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจาก คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานและ
ทดสอบฝมือแรงงาน หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. 
รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ ๑๐ ของแตละ สาขาชางแตจะตองมีจํานวนชางอยางนอย ๑ 
คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปนี้ 
                          ๑๓.๑    ชางกอสราง 
                          ๑๓.๒    ชางไฟฟา 
                          ๑๓.๓    ชางเชื่อม 
                 ๑๔.    การปฏบิัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                          ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตองปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด 
                 ๑๕.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
                          มหาวิทยาลัยฯ สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการ
คัดเลือกใหเปนผูรับจางเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
                          ทั้งนี้ หากผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอ
หรือทําสัญญากับมหาวิทยาลัยฯ ไวชั่วคราว 
  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 
                                                                                       กุมภาพันธ ๒๕๖๒ 


