
 
 
 
 

ประกาศมหาวทิยาลัยราชภฏัธนบุร ี
เรื่อง  สอบราคาจ้างต่อเติมห้องนิติกร อาคาร 4 ชัน้ 2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 2   

ประกาศเลขที ่จ.6/2556 
 

 

 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “มหาวิทยาลัย” มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง
ต่อเติมห้องนิติกร อาคาร 4 ช้ัน 2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 2 เลขที่ 172 ถนนอิสรภาพ แขวง     
วัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 

 1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว 
 2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อ

แล้ว  
 3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 
 4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาล ของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธ์ิและความคุ้มเช่นว่านั้น  
 5. ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานการจ้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างครั้งนี้ ซึ่งเป็นสัญญา
เดียวกัน วงเงินไม่น้อยกว่า 269,606.50 บาท (สองแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยหกบาทห้าสิบสตางค์) และเปน็
ผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติไว้ให้เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่
มหาวิทยาลัยเชื่อถือ อายุผลงานไม่เกิน 5 ปี นับจากวันทําการจ้างแล้วเสร็จจนถึงวันประกาศสอบราคาจ้างครั้งนี้ 
 6. ผู้ย่ืนความจํานงขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ต้องเป็นผู้มีอํานาจในการทํานิติกรรมในนามของบริษัท/
ห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทร่วมค้าซึ่งเป็นนิติบุคคล แต่ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาด้วย
ตนเองได้ ก็สามารถมอบอํานาจให้กรรมการอื่นหรือหุ้นส่วน หรือพนักงานคนหนึ่งคนใดเป็นผู้ดําเนินการแทนได้ 
ทั้งนี้ โดยผู้มาติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาแทนบริษัท/ห้างดังกล่าว จะต้องมีหนังสือมอบอํานาจที่ลงนามโดย
กรรมการ หรือผู้เป็นหุ้นส่วน ผู้มีอํานาจกระทําการในนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมทั้งประทับตราสําคัญของบริษัท/
ห้าง (ถ้ามี) สําเนาหนังสือรับรอง สําเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ สําเนาบัตร
ประจําตัวผู้เสียภาษี/สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม มามอบต่อมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นหลักฐานด้วย 
 
 

/2 กําหนด... 
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  กําหนดชี้แจงรายละเอียดและดูสถานที่ในวันที่ 29 มีนาคม 2556 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ 
งานพัสดุ (อาคาร 5 ช้ัน 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (ผู้ไม่มาดูสถานที่และเข้ารับฟังคําช้ีแจงรายละเอียดเพ่ิมเติมใน
วันที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนดถือว่าได้รับทราบและต้องปฏิบัติตามรายละเอียดให้ครบถ้วน) 
 
  กําหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 20 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2556 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 
16.30 น. ณ งานพัสดุ (อาคาร 5 ช้ัน 2) กลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และกําหนด
เปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 3 เมษายน 2556 ต้ังแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องปราชญ์กัลยาณ์ 
(อาคาร 3 ช้ัน 5)  
 
  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้างได้ที่งานพัสดุ (อาคาร 5 ช้ัน 2) กลุ่มบริหารงานคลังและ
พัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ต้ังแต่วันที่ 20 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 1 
เมษายน 2556 หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-2890-1801 ต่อ 5023,5024 หรือ ดูรายละเอียดได้ที่ 
web site http://www.dru.ac.th/  http:www.gprocurement.go.th 
 
  ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2556 
 
  
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์  เวชวิทยาขลัง) 
รักษาราชการแทนอธิการบดี 
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เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ จ.6/2556 
จ้างต่อเติมห้องนิติกร อาคาร 4 ช้ัน 2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 2    

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
ลงวันที่ 20 มีนาคม 2556 
………………………………. 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “มหาวิทยาลัย” มีความประสงค์จะสอบราคา
จ้างต่อเติมห้องนิติกร อาคาร 4 ช้ัน 2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 2 เลขที่ 172 ถนนอิสรภาพ แขวง
วัดกัลยาณ์  เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนด ดังต่อไปนี้ 

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
1.1 รายละเอียดงานจ้าง 
1.2 แบบใบเสนอราคา 
1.3 บทนิยาม 

(1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

1.4 แบบบัญชเีอกสาร 
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 

1.5 บัญชีผู้มีอํานาจควบคุม 
1.6 บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ ่

2.  คุณสมบัติของผูเ้สนอราคา 
2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชพีรับจ้างงานดังกล่าว 
2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้

แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 

2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น             ณ 
วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.3 

2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกัน เช่นว่านั้น 
                          2.5 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้าง 
ในวงเงินไม่น้อยกว่า วงเงินไม่น้อยกว่า 269,606.50 บาท (สองแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยหกบาทห้าสิบ
สตางค์) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ 
หรือ หน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือได้  โดยเป็นสัญญาฉบับเดียวกันและผลงานต้องไม่เกิน 5 ปี นับถึง
วันประกาศสอบราคา 
 
 
 

3. หลักฐานการเสนอราคา   
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ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานมา 3 ส่วน  ดังนี้ 
3.1 ซองใบเสนอราคาและรายการประมาณราคา (BOQ) 
3.2 ซองบัญชีเอกสารส่วนที ่1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

1.ในกรณผีู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
ก. ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคลและวัตถุประสงค์ที่รับรองในคราวเดียวกัน (รับรองไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันเปิดซอง ใบเสนอ
ราคา) บัญชีรายชื่อหุ้นส่วน  ผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุมพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

ข. บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด  ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคลและวัตถุประสงค์ที่รับรองในคราวเดียวกัน (รับรองไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันเปิดซอง    ใบ
เสนอราคา) หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง                              
                                 2. ในกรณีที่ผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า          ใหย่ื้น
สําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 

  3. สําเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้าม)ี พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

  4. บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.4 (1) 

 3.3  ซองบัญชีเอกสารส่วนที่ 2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
     1. หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีผู้เสนอราคามอบ
อํานาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 

  2.  รายละเอียดงานจ้าง  
     3.  สําเนาหนังสือรับรองผลงาน ตามข้อ 2.5 

  4. บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.4 (2) 

  4.  การเสนอราคา 
 4.1  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน 
จํานวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการ ขูดลบ ตก 
เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง  
 4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกราคาในใบเสนอราคาให้ครบถ้วน ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็น
เงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคา ต่อหน่วย และหรือ         ต่อ
รายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและ
ตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่า
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งทั้งปวงไว้แล้ว  
 ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันเปิดซอง              ใบ
เสนอราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอราคาไว้และ          จะ
ถอนการเสนอราคามิได้ 
 4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการส่งมอบงานแล้วเสร็จไม่เกิน 45 วันนับ
ถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัยฯ ให้เริ่มทํางาน  
    4.4 ก่อนยื่นซอง สอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูรายละเอียดฯลฯ ให้ถี่ถ้วน และเข้าใจเอกสาร
สอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 
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 4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย ภายในซองฯ ให้จัด
เอกสารเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
  1) ซองใบเสนอราคาและรายการประมาณราคา (BOQ) (ปิดผนึก) โดยระบุหน้าซอง 
“ใบเสนอราคา” และ เรียน ประธานคณะกรรมการดําเนินการสอบราคาจ้างเลขที่ จ.6/2556” 
  2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 โดยระบุหน้าซอง “บัญชีเอกสารส่วนที่ 1” และ เรียน 
ประธานคณะกรรมการดําเนินการสอบราคาจ้างเลขที่ จ.6/2556” 
  3) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 โดยระบุหน้าซอง “บัญชีเอกสารส่วนที่ 2” และ เรียน 
ประธานคณะกรรมการดําเนินการสอบราคาจ้างเลขที่ จ.6/2556” 
ย่ืนต่อเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 
16.30 น. ณ งานพัสดุ (อาคาร 5 ช้ัน 2) กลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี    
เมื่อพ้นกําหนดเวลายื่นซอง สอบราคา แล้วจะไม่รับซอง สอบราคา โดยเด็ดขาด 
                   คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละราย
ว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ 1.3 (1) ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม่และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
                     หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคา
ว่ามีผู้เสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.3 (2) และคณะ
กรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด
รายช่ือผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือก และมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่     คณะกรรมการฯ 
จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและ
มิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทําดังกล่าว 
                     ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์
ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คําส่ังดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด 
                      คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องปราชญ์กัลยาณ์ (อาคาร 3 ชั้น 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี      ในวันที ่3 
เมษายน 2556 ต้ังแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป   
                      การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคสี่ ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา 
เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และ
ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาที่ได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิด
ซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
 
 

 5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
  5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 
     5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการ 
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เสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้วคณะกรรมการฯ 
จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไป
จากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคา ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯ เท่านั้น 
  5.3 มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันใน
กรณีดังต่อไปนี้ 

(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือใน 

หลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของมหาวิทยาลัยฯ 

(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือ
ทั้งหมดในใบเสนอราคา 

(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่ 
เป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 

(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ ลง
ลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ 

5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอ
ราคาได้ มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่
ถูกต้อง 
     5.5 มหาวิทยาลัยฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลกิการ
สอบราคา โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่า
การตัดสินของมหาวิทยาลัยฯ เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งมหาวิทยาลัยฯ จะ
พิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษ ผู้เสนอราคาเป็น ผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
หรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อ
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทนเป็นต้น 
  ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดําเนินงานตาม
สัญญาได้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือมหาวิทยาลัยฯ จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่
ทําให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคําช้ีแจงไม่เป็นที่รับฟังได้ 
มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 
  5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.5 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ ผู้เสนอ
ราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.3  มหาวิทยาลัยฯ มีอํานาจที่จะตัดรายช่ือผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อตามข้อ 4.5 และมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้
ทิ้งงาน 
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  ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้
ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิดซอง     ใบ
เสนอราคาดังกล่าวได้ 

 6. การทําสัญญาจ้าง 
                         ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญาของมหาวิทยาลัยฯ ภายใน 5 วันทําการ 
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละห้า (5%) ของราคาค่าจ้างที่
สอบราคาได้ ให้มหาวิทยาลัยฯ ยึดถือไว้ในขณะทําสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
 6.1 เงินสด 
 6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยฯ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่
เกิน 3 วันทําการ 
 6.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ 
 6.4 หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือบริษัทเงินทุน หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว  
 6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย  
       หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบ
ราคา (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

 7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
     มหาวิทยาลัยฯ จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมดเมื่อผู้รับจ้างได้ดําเนินการจ้างต่อ
เติมห้องนิติกร อาคาร 4 ช้ัน 2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 2 แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันที่
เริ่มลงมือทํางานตามสัญญา และคณะกรรมการได้ดําเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว  

  8. การรับประกันความชาํรดุบกพร่อง 
      ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทําสัญญาจ้างตามแบบของ
มหาวิทยาลัยฯ จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นเป็นระยะเวลา 1 ปี นับถัดจากวันที่
มหาวิทยาลัยฯ ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับ
ถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 

 9. อัตราคา่ปรบั 
    ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างของมหาวิทยาลัยฯ จะกําหนดในอัตราร้อยละ 0.1               ของ

ค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน  

 10. ข้อสงวนสิทธใินการเสนอราคาและอืน่ ๆ  
      เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครั้งนี้ เบิกจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 
2556 
 
 

 11. มาตรฐานฝีมือช่าง 
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       เมื่อมหาวิทยาลัยฯ ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างต่อเติม
ห้องนิติกร อาคาร 4 ช้ัน 2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตามประกาศนี้แล้วผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการ
ปฏิบัติงานจ้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือ เทียบเท่าจาก
สถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง ให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่าง แต่
จะต้องมีช่างจํานวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้ 

 11.1 ช่างก่อสร้าง 
 11.2 ช่างเชื่อม 
 11.3 ช่างไฟฟ้า 
 11.4 ช่างระบบปรับอากาศ 

 12. การปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบ 
      ในระหว่างระยะเวลาการทํางานผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบ
ได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
20 มีนาคม 2556 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


