
                                  ประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏธนบุรี                      E (จ)๒/๒๕๕๖ 
เรื่อง  ประมลูจ้างก่อสร้างอาคารศนูย์ปฏิบัตกิารวิทยาศาสตร์และอาคารเรยีนรวม สูง ๑๕ ชัน้ 

พร้อมชั้นใต้ดนิ ๒ ชั้น ในส่วนที่เหลอื ๑ หลัง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ ๒ 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส ์

--------------------------- 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  มีความประสงค์จะประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์และอาคารเรียนรวม สูง ๑๕ ชั้น พร้อมชั้นใต้ดิน ๒ ชั้น ในส่วนที่เหลือ ๑ หลัง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี  ครั้งที่ ๒ เลขที่ ๑๗๒  ถนนอิสรภาพ  แขวงวัดกัลยาณ์  เขตธนบุรี  กรุงเทพฯ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   ราคากลางของงานจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และอาคารเรียนรวม สูง ๑๕ ชั้น 
พร้อมชั้นใต้ดิน ๒ ชั้น ในส่วนที่เหลือ ๑ หลัง ครั้งท่ี ๒ ในการประมูลจ้างครั้งนี้เป็นเงิน  ๖๙,๗๙๒,๐๐๐.- บาท (หกสิบ
เก้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลมีคุณสมบัติดังต่อไปนี ้
    ๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
   ๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของ
ทางราชการ 
    ๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือ
ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม ๑.๗ 
    ๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธ์ิความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
   ๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินสัญญาเดียวไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) โดยต้อง
เป็นผลงานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่ก่อสร้างในประเทศไทย (ต้องไม่เป็นอาคารประเภทโรงงาน, 
คลังสินค้าและตึกแถว) มีพื้นที่อาคารเดียวไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร  มีความสูงไม่น้อยกว่า ๕ ชั้น ไม่รวม
ดาดฟ้าหรือหลังคา  ต้องมีงานระบบพ้ืนคอนกรีตอัดแรง, งานระบบไฟฟ้า งานระบบสุขาภิบาล, งานระบบป้องกัน
อัคคีภัย, ระบบปรับอากาศ, ระบบลิฟต์โดยสาร และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  หน่วยงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือได้  
โดยเป็นสัญญาฉบับเดียวและอายุผลงานไม่เกิน ๕ ปี นับจากวันทําการส่งมอบงานแล้วเสร็จจนถึงวันประกาศ
ประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ และเป็นผลงานที่ดําเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามสัญญา 
รวมถึงระยะเวลาที่ได้รับการอนุมัติให้ขยายระยะเวลาสัญญาเท่าน้ัน (ไม่ถูกปรับ) ทั้งนี้  ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
จะต้องแนบสําเนาหนังสือรับรองผลงานและสําเนาสัญญาคู่ฉบับ พร้อมฉบับจริงเพี่อประกอบการพิจารณา โดยจะ



 ๒ 

คืนต้นฉบับให้ในภายหลัง กรณีเป็นผลงานเอกชนจะต้องมีสําเนาหลักฐานการเสียภาษีของงานนั้นจากกรมสรรพากร
แนบมาด้วย 
   ๖. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาตอ้งมีบุคคลากรประจํานติิบุคคล แตล่ะสาขาวิชาชีพที่ปฏิบัติงาน
ประจําโครงการ ในที่ก่อสร้างดังนี้ 
    ๖.๑ วิศวกรประจําโครงการ ระดับสามญัวิศวกรโยธา อยา่งน้อย ๑ คน   
   ๖.๒ สถาปนิกประจําโครงการ ระดับสามัญสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมหลัก อย่างนอ้ย 
๑ คน 
    ๖.๓ วิศวกรไฟฟ้าประจําโครงการ ระดับสามัญวิศวกรไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากําลัง อย่างน้อย 
๑ คน 
    ๖.๔ วิศวกรเครื่องกลประจําโครงการ ระดับสามัญวิศวกรเครือ่งกล อย่างน้อย ๑ คน 
    ๖.๕ นายช่างโยธาและนายชา่งเขียนแบบ อย่างน้อย ๒ คน 
    ๖.๖ เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยระดับวิชาชีพ อย่างน้อย ๑ คน 
   ๗. โดยผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องแสดงหลักฐานประกอบการพิจารณาในวันย่ืนซองประกวด
ราคาดังนี้ 
    ๗.๑ หนังสือรับรองมีข้อความแสดงความยินยอม  พร้อมลงลายมือชื่อของบุคลากร ทุก
ระดับรับผิดชอบและควบคุมโครงการก่อสร้างน้ีอย่างต่อเนื่องจนแล้วเสร็จ 
    ๗.๒ สําเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรควบคุม/สถาปนิกควบคุม  โดย
ใบอนุญาตต้องไม่หมดอายุ 
    ๗.๓ สําเนาบัตรสมาชิกสภาวิศวกร/สภาสถาปนิก โดยบัตรสมาชิกต้องไม่หมดอายุ 
    ๗.๔ สําเนาเอกสารรับรองการจบหลักสูตรปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
หรือประกาศนียบัตรรับรองที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพของ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
   ๘. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล มีทุนจดทะเบียนชําระแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้านบาท 
โดยต้องยื่นสําเนางบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต 
   ๙. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเป็นคู่สัญญา (ผู้ประสงค์จะเสนอราคา) ต้องปฏิบัติดังนี้  
    ๙.๑ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี
รายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 
    ๙.๒ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  
    ๙.๓ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ 
ละครั้งซึ่งมมีูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  
  กําหนดดูสถานท่ีและรับฟังคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ระหว่าง
เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ งานพัสดุ อาคาร ๕ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (ผู้ไม่ดูสถานที่และ  



 ๓ 

เข้ารับฟังคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันท่ีมหาวิทยาลัยฯ กําหนดให้ถือว่าได้รับทราบและต้องปฏิบัติตาม
รายละเอียดให้ครบถ้วน) 
  กําหนดยื่นซองประมลูจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิสใ์นวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ระหว่าง
เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชมุนพมาศ (อาคาร ๓ ชั้น ๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เขตธนบุรี 
กรุงเทพฯ 
  แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้เสนอราคาทราบภายในวันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
  กําหนดเสนอราคาในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บริษัท        
ป๊อปเนทเวอร์ค จํากัด 
  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒๒,๐๐๐.- บาท     
(สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุ อาคาร ๕ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๘.๓๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) 
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๔๖๖-๙๐๐๐ ต่อ ๕๐๒๓ ถึง ๕๐๒๔ (ในวันและเวลาราชการ) และทาง
เว็บไซต์ htt://www.dru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th ในการติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องนําสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทฯ สําเนาภาษีมูลค่าเพิ่ม 
(ภ.พ.๒๐) สําเนาบัตรประชาชน มามอบให้กับงานพัสดุ เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐาน และหากให้บุคคลอื่นมาซื้อแทน
จะต้องมีหนังสือมอบอํานาจพร้อมทั้งประทับตราสําคัญของบริษัท/ห้าง  

                   ประกาศ   ณ  วันท่ี  ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ 

 

         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา    บรรพกาญน์) 
                           อธิการบด ี 
 
 
 

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    เลขท่ี E(จ)๒/๒๕๕๖ 
ก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร ์และอาคารเรียนรวมสูง ๑๕ ชั้น พร้อมชั้นใต้ดิน ๒ ชั้น 

ส่วนที่เหลอื ๑ หลัง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ ๒  
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ลงวันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 

  -------------------------------------- 
                   มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ซึ่งตอ่ไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัย" มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร ์และอาคารเรียนรวมสูง ๑๕ ชั้น พรอ้มชัน้ใตด้นิ ๒ ชั้นส่วนที่เหลอื ๑ หลัง 
ณ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารการประกวดราคา 
   ๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด 



 ๔ 

   ๑.๒ แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
   ๑.๓ แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา 
   ๑.๔ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจา้งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส์ 
   ๑.๕ แบบสัญญาจ้าง 
   ๑.๖ แบบหนังสือค้ําประกัน 
    (๑) หลักประกนัซอง 
    (๒) หลักประกนัสัญญา 
   ๑.๗ บทนิยาม 
    (๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
    (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
   ๑.๘ แบบบัญชเีอกสาร 
    (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
    (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
   ๑.๙ งวดงานงวดเงิน 
   ๑.๑๐ สูตรการปรับราคา 
  ๒. คุณสมบัตขิองผู้ประสงคจ์ะเสนอราคา 
   ๒.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
   ๒.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของ
ทางราชการ 
    ๒.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น    และ/
หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์       ณ วัน
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวาง  การแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม ๑.๗ 
    ๒.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธ    ไม่
ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธ์ิความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
   ๒.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินสัญญาเดียวไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) โดยต้อง
เป็นผลงานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่ก่อสร้างในประเทศไทย (ต้องไม่เป็นอาคารประเภทโรงงาน, 
คลังสินค้าและตึกแถว) มีพื้นที่อาคารเดียวไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร  มีความสูงไม่น้อยกว่า     ๕ ชั้น ไม่รวม
ดาดฟ้าหรือหลังคา  ต้องมีงานระบบพ้ืนคอนกรีตอัดแรง, งานระบบไฟฟ้า งานระบบสุขาภิบาล, งานระบบป้องกัน
อัคคีภัย, ระบบปรับอากาศ, ระบบลิฟต์โดยสาร และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  หน่วยงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการสว่นท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือได้  
โดยเป็นสัญญาฉบับเดียวและอายุผลงานไม่เกิน ๕ ปี นับจากวันทําการส่งมอบงานแล้วเสร็จจนถึงวันประกาศ
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ประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ และเป็นผลงานที่ดําเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามสัญญา 
รวมถึงระยะเวลาที่ได้รับการอนุมัติให้ขยายระยะเวลาสัญญาเท่านั้น (ไม่ถูกปรับ)  ทั้งนี้  ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
จะต้องแนบ  สําเนาหนังสือรับรองผลงานและสําเนาสัญญาคู่ฉบับ พร้อมฉบับจริงเพี่อประกอบการพิจารณา โดยจะ
คืนต้นฉบับให้ในภายหลัง กรณีเป็นผลงานเอกชนจะต้องมีสําเนาหลักฐานการเสียภาษีของงานนั้นจากกรมสรรพากร
แนบมาด้วย 
   ๒.๖ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งมีบุคคลากรประจํานติิบุคคล แตล่ะสาขาวิชาชีพที่ปฏิบัตงิาน
ประจําโครงการ ในที่ก่อสร้างดังนี้ 
    ๒.๖.๑ วิศวกรประจําโครงการ ระดับสามัญวิศวกรโยธา อย่างน้อย ๑ คน  
  ๒.๖.๒ สถาปนกิประจําโครงการ ระดับสามญัสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมหลัก อย่างน้อย ๑ 
คน 
    ๒.๖.๓ วิศวกรไฟฟ้าประจําโครงการ ระดับสามัญวิศวกรไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากําลัง อย่าง
น้อย ๑ คน 
    ๒.๖.๔ วิศวกรเครือ่งกลประจาํโครงการ ระดบัสามญัวศิวกรเครือ่งกล อย่างน้อย ๑ คน 
    ๒.๖.๕ นายช่างโยธาและนายช่างเขียนแบบ อย่างน้อย ๒ คน 
    ๒.๖.๖ เจ้าหนา้ที่ความปลอดภัยระดับวชิาชพี อย่างน้อย ๑ คน 
   ๒.๗ โดยผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องแสดงหลักฐานประกอบการพิจารณาในวันย่ืนซองประกวด
ราคาดังนี้ 
    ๒.๗.๑ หนังสือรับรองมีข้อความแสดงความยินยอม  พร้อมลงลายมือชื่อของบุคลากร ทกุ
ระดับรับผิดชอบและควบคุมโครงการก่อสร้างน้ีอย่างต่อเนื่องจนแล้วเสร็จ 
    ๒.๗.๒ สําเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรควบคุม/สถาปนิกควบคุม  โดย
ใบอนุญาตต้องไม่หมดอายุ 
    ๒.๗.๓ สําเนาบัตรสมาชิกสภาวิศวกร/สภาสถาปนิก โดยบัตรสมาชิกต้องไม่หมดอายุ 
    ๒.๗.๔ สําเนาเอกสารรับรองการจบหลักสูตรปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย หรือประกาศนียบัตรรับรองที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับ
วิชาชีพ ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
   ๒.๘ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล มีทุนจดทะเบียนชําระแล้วไม่น้อยกว่า      ๕ 
ล้านบาท โดยต้องยื่นสําเนางบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต 
   ๒.๙ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเป็นคู่สัญญา (ผู้ประสงค์จะเสนอราคา) ต้องปฏิบัติดังนี้  
    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี
รายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 
    (๒) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  
    (๓) คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ ละ
ครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  
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  ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
   ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
   ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้  
    (๑) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
     (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชรีายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม  พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
     (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม  และบัญชี  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
     (๒) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้
ร่วมค้าให้ยื่นสําเนา สัญญาของการเข้าร่วมค้า  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีที่ผู้เข้าร่วม
ค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้
ย่ืนเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) 
     (๓) สําเนาทะเบียนพาณิชย์  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมท้ังรับรองสําเนา
ถูกต้อง 
     (๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ย่ืนตามแบบในข้อ ๑.๘ (๑)  
 
 
   ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
    (๑) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลง
นาม พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) 
    (๒) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคามอบอํานาจให้บุคคลอื่นทําการแทน (พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอํานาจ) 
    (๓) หลักประกันซอง ตามข้อ ๕ 
    (๔) สําเนาหนังสือรับรองผลงานและสําเนาคู่สัญญาก่อสร้าง พร้อมทั้งรับรองสําเนา
ถูกต้อง  พร้อมฉบับจริง โดยจะคืนฉบับจริงให้ในภายหลัง  
    (๕) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงานไม่กรอกราคา)  
    (๖) แบบย่ืนข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
    (๗) สําเนาหนังสือแจ้งผลการลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ท่ี
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  หรือเอกสารอื่นท่ีแสดงผลการลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
    (๘) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่น ตามแบบในข้อ ๑.๘ (๒) 
  ๔. การเสนอราคา 
   ๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารการประกวด
ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้
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โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ท้ังสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนรวมทั้งลงลายมือชื่อ ของผูป้ระสงคจ์ะเสนอ
ราคาให้ชัดเจน 
   ๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 
   ๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับแต่วันยืนยันราคา
สุดท้าย โดยภายในกําหนดยืนราคา  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตน
เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
   ๔.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจ้าง    ให้
แล้วเสร็จไม่เกิน ๒๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง  หรือวันท่ีได้รับหนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรีให้เร่ิมทํางาน 
   ๔.๕ ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
ควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเขา้ใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสยีก่อนทีจ่ะ
ตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
   ๔ .๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิ ธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ  โดยระบุที่หน้าซองว่า “เอกสาร
ประกวดราคาตามเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E (จ)๒/๒๕๕๖” (ครั้งที่ ๒) ย่ืนต่อ
คณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา 
๑๑.๐๐ น. ห้องประชุมนพมาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
  เมื่อพ้นกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับ
เอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 
  คณะกรรมการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา แต่ละ
รายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น  หรือเป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑.๗ (๑) ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจ้างด้วยวีธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ ๓.๒ และแจ้งผู้ประสงค์
จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มี
หลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว 
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ว่า  มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา  กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๗ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา
รายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา  และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มี
สิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน 
  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น  เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น  หรือเป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์   จะเสนอ
ราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเป็นผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิคอาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานท่ีจัดหาพัสดุ ภายใน ๓ 



 ๘ 

วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาให้ถือ
เป็นที่สุด 
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้อง จนไม่อาจดําเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว้ คณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคล
อื่น และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้วจะให้ดําเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการ
เสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน 
เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย หรือข้อขัดข้องไม่อาจ
แก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานที ่ 
เพ่ือเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่  โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกราย   ที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ 
  คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธ์ิในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ ระหว่างการประกวดราคาฯ 
เพ่ือให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
   ๔.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ  
ดังนี้ 
    (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์  ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค  
    (๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ้างดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่ 
๖๙,๗๙๒,๐๐๐.- บาท (หกสิบเก้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
    (๓) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
    (๔) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนจะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอ
ราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด 
     (๕) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้วต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ 
    (๖) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LONG IN แล้ว  จะต้องดําเนินการเสนอราคา  โดย
ราคาที่เสนอในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ํากว่าราคาสูงสุดในการประกวด ราคาฯ  
และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท  จากราคาสูงสุดในการ
ประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป  ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐.- บาท จาก
ราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว 
    (๗) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ    เสร็จสิ้น
แล้วจะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 
    (๘) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคา  ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
การให้บริการเสนอราคาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งนี้  จะแจง้ใหท้ราบ
ในวันเสนอราคา 



 ๙ 

     (๙) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคาในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา 
๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ทั้งนี้  จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้ง วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.๐๐๕) ให้ทราบ
ต่อไป 
    (๑๐) ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอ
ราคาของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ WWW.gprocurement.go.th และผู้มีสิทธิ
เสนอราคาต้องทําการทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนถึงกําหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 
 
 
  ๕. หลักประกันซอง 
   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการย่ืนซองเอกสารทางด้านเทคนิค 
จํานวน  ๓,๔๘๙,๖๐๐.- บาท (สามล้านสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมี
ระยะเวลาการค้ําประกัน ตั้งแต่วันย่ืนซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา (๑๑ 
มีนาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๖) โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
   ๕.๑ เงินสด 
   ๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซอง
ข้อเสนอทางด้านเทคนิค หรือก่อนหน้าน้ันไม่เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 
   ๕.๓ หนังสือค้าํประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุ ในข้อ ๑.๖ 
(๑) 
   ๕.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่ง
ได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๑) 
   ๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย  
    หลักประกันซองตามข้อนี้ มหาวิทยาลัย จะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้คํ้าประกันภายใน 
๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้  ซึ่งเสนอ
ราคาต่ําสุดจะคืนให้ต่อเมื่อได้ทําสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจาก     ข้อผูกพันแล้ว 
  การคืนหลักประกันการเสนอราคาไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย   
  ๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
   ๖.๑ ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณา 
ตัดสินด้วยราคารวม 
   ๖.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการเสนอราคาไม่
ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือย่ืนเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ 
แล้ว คณะกรรมการดําเนินการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น  เว้นแต่
เป็นข้อผิดพลาด  หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ



 ๑๐ 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 
เท่านั้น 
   ๖.๓ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน
ในกรณีดังต่อไปน้ี 
    (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสาร การประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของ 
มหาวิทยาลัย 
    (๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประสงค์จะ
เสนอราคารายอื่น 
   ๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ ในการทําสัญญา 
คณะกรรมการประกวดราคา หรือมหาวิทยาลัย มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา  ชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ 
หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญา 
หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
   ๖.๕ มหาวิทยาลัยทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งน้ี 
เพ่ือประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งมหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการประกวด
ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่า  จะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา
ที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสาร
อันเป็นเทจ็ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
  ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ดําเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการประกวดราคาหรือมหาวิทยาลัยจะให้ผู้มีสิทธิเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดง
หลักฐานท่ีทําให้เชื่อได้ว่าผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคําชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้มีสิทธิเสนอ
ราคารายนั้น 
   ๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ ผู้มี
สิทธิเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระทํา
การอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๗ มหาวิทยาลัยมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิ
เสนอราคาดังกล่าว และมหาวิทยาลัย จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
  ๗. การทําสัญญาจ้าง 



 ๑๑ 

   ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) จะต้องทําสัญญาจ้าง
ตามแบบสัญญา  ดังระบุในข้อ ๑.๕ กับ มหาวิทยาลัยภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวาง
หลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ได้  ให้มหาวิทยาลัยยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
   ๗.๑ เงินสด 
   ๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา
หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 
   ๗.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ 
๑.๖ (๒) 
   ๗.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินลงทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่ง
ได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๒) 
   ๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย  
    หลักประกันนี้จะคืนให้  โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่คู่สัญญา     พ้น
จากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
  ๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
   มหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินค่าจ้าง  โดยแบ่งออกเป็น ๖ งวด ของค่าจ้างตามที่กําหนดไว้ในแบ่ง
งวดงานและงวดเงิน  ดังที่ระบุไว้ในข้อ ๑.๙   
   ๙. อัตราค่าปรับ 
    ค่าปรับต่อวันตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๕ จะกําหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของค่าจ้างตาม
สัญญาต่อวัน 
   ๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
    ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือหรือ
สัญญาจ้างตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๕  จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในกาํหนด ๒ 
ปี นับถัดจากวันท่ีมหาวิทยาลัยได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 
๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 
   ๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ 
    ๑๑.๑ เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณแผ่นดิน และงบรายได้
สมทบ 
    ราคากลางของงานก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร ์และอาคารเรียนรวมสูง ๑๕ 
ชั้น พรอ้มชั้นใต้ดิน ๒ ชั้นส่วนที่เหลอื ๑ หลัง ในการประกวดราคาจ้างดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์คร้ังนี้ เปน็เงิน
ทั้งสิ้น ๖๙,๗๙๒,๐๐๐.- บาท (หกสิบเก้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
    ๑๑.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใด  ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้  ตก
ลงจ้างตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องาน
จ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถ



 ๑๒ 

ให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็น ผู้รับจ้าง
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
     (๑) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  ต่อกรมเจ้าท่าภายใน 
๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่ง  หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ 
     (๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรอืไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้น  โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือ
ไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น  หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น 
     (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
    ๑๑.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ต่อ มหาวิทยาลัย แล้วจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเข้า
เสนอราคาแล้วต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเง่ือนไขที่กําหนด ในข้อ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) 
และ (๗) มิฉะนั้น มหาวิทยาลัย จะริบหลักประกันซองจํานวนร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจ
พิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
    ๑๑.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัย กําหนดดังระบุในข้อ ๗ มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันซอง  หรือเรียกร้องจากผู้ออก
หนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้
ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
    ๑๑.๕ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ท่ีจะแก้ไขเพิ่มเติมเงือ่นไข หรือขอ้กําหนดในแบบสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
   ๑๒. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
    การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๑๐ จะนํามาใช้ในกรณีท่ี
ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการ ต่อไปนี้ 
   เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ 
   ๑. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซม  
ซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่นที่
เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างท่ีอยู่ในเง่ือนไขและหลักเกณฑ์ตามที่ได้กําหนดนี้ 
   ๒. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้  ให้ใช้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญาเมื่อ
ดัชนีราคาซึ่งจัดทําขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิมขณะเมื่อวันเปิดซองราคา 
สําหรับกรณีที่จัดจ้างโดยวิธีอื่น ให้ใช้วันเปิดซองราคาแทน 
   ๓. การนําสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้นั้น ผู้ว่าจ้างต้องแจ้งและประกาศให้ผู้รับจ้างทราบ เช่นใน
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และต้องระบุในสัญญาจ้างด้วยว่างานจ้างเหมานั้นๆ จะใช้สัญญาแบบ



 ๑๓ 

ปรับราคาได้ พร้อมทั้งกําหนดประเภทของงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคํานวณที่ให้มีการปรับเพิ่มหรือลดค่างานไว้
ให้ชัดเจน 
   ในกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภท ในงานจ้างคราวเดียวกัน จะต้องแยกประเภทงานก่อสร้าง
แต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานก่อสร้างนั้นๆ และให้สอดคล้องกับสูตรที่กําหนดไว้ 
   ๔. การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้อง
เรียกร้องภายในกําหนด ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกําหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้าง
ไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้
รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญารีบเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญา แล้วแต่
กรณี 
   ๕. การพิจารณาคํานวณเงินเพิ่มหรือลด  และการจ่ายเงินเพิ่ม หรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตาม
เงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้  ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสํานักงบประมาณและให้ถือการ
พิจารณาวินิจฉัยของสํานักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด 
   สูตรการปรับราคา (สูตร ค่า K) จะต้องคงที่ ที่ระดับท่ีกําหนดไว้ ในวันแล้วเสร็จตามที่กําหนดไว้ใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๑๐ 
   ๑๓. มาตรฐานฝีมือช่าง 
    เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างก่อสร้างตาม
ประกาศ นี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว  ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่าน
การทดสอบ มาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบันมาตรฐานฝีมือช่างที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ หรือผู้มีวุฒิบัตร 
ระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ํา
กว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจํานวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดงัต่อไปนี้ 
    ๑๓.๑ ช่างไฟฟ้า   ๑๓.๒ ช่างปูน 
    ๑๓.๓ ช่างเหล็ก   ๑๓.๔ ช่างท่อประสาน 
    ๑๓.๕ ช่างเชื่อม   ๑๓.๖ ช่างไม้ 
   ๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
    ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้
กําหนดไว้โดยเคร่งครัด 
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