
- ราง - 
ขอบเขตของ (Terms of Reference : TOR)  (Draft) 

การประกวดราคางานกอสรางอาคารเรียนปฏิบัติการเอนกประสงค ตําบลสบตุย อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง  ๑ หลงั ดวยวิธีการทางอเิล็กทรอนิกส 
---------------------------------------------------------------- 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา “มหาวิทยาลัย” มีความประสงคจะดําเนินการ

กอสรางอาคารเรียนปฏิบัติการเอนกประสงค ตําบลสบตุย อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง  ๑ หลัง ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส  ตามเงื่อนไขและระเบียบปฏิบัติของมหาวิทยาลัย โดยรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 
๑. ความเปนมา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เปนสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้ัง ๒๙๕ ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต        
มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ไดเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา
และบุคลากร  เพื่อใหมีความรูและทักษะที่สามารถนําไปใชในการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อสรางบุคลากรที่มี
จิตสํานึกในงานบริการ และคํานึงถึงความปลอดภัยของผูมาใชบริการ ตลอดจนเปนผูมีจริยธรรมและคุณธรรม 
ทั้งในบทบาทของบุคลากรและพลเมืองของชาติ โดยมหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นควรขยายหนวยงานการศึกษาออก
ไปสูศูนยการศึกษานอกที่ต้ัง ลําปาง จังหวัดลําปาง เพื่อสําหรับรองรับการเรยีนการสอนตลอดจนสามารถรองรับ
ภารกิจตาง ๆ ได ซึ่งใหบริการทางการศึกษาแกชุมชนและทองถ่ิน  โดยไดมีการขยายโอกาสทางการศึกษาให
ครอบคลุมตามความตองการและเปนทางเลือกทางการศึกษารวมทั้งเปนการแขงขันในเชิงการพัฒนาองคความรู
และมาตรฐานการศึกษา ภายใตแนวคิด “อยูที่ไหนก็เรียนไดภายใตมาตรฐานเดียวกัน” ซึ่งเปนสวนหน่ึงของการ
บริการทางการศึกษาอยางย่ังยืน 

 
๒. วัตถุประสงค 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงไดจัดใหมีโครงการงานกอสรางอาคารเรียนปฏิบัติการเอนกประสงค 
ตําบลสบตุย อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง  ๑ หลัง เพื่อใชสําหรับจัดการเรียนการสอนและพรอมที่จะรองรับ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย 
 
๓.   คุณสมบัติของผูเสนอราคา 

๓.๑    ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจาง งานที่ประกวดราคาดังกลาว 
๓.๒    ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการ และ

ไดแจงเวียนช่ือแลว  หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานของทางราชการ 
๓.๓    ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคา 

ใหแกมหาวิทยาลัย  และไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส  ณ วันประกาศเชิญชวน หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรม ในการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี 

๓.๔    ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสทิธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาล
ไทย เวนแตรัฐบาลของผูที่ย่ืนขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน 

  ๑ 



๓.๕   ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสราง ที่มีลักษณะงานประเภท
เดียวกันกับงานจางที่ประกวดราคาครั้งน้ี โดยมีผลงานระบบพื้นเปนพื้นคอนกรีตอัดแรง  (POST TENSION) , 
ระบบไฟฟา-สื่อสาร  ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ , ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง  และระบบบําบัดนํ้า
เสีย รวมอยูในสัญญาดวย  โดยเปนผลงานสัญญาเดียวในวงเงินไมนอยกวา ๙๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐บาท (เกาสิบเกา
ลานบาทถวน) มีอายุผลงานไมเกิน ๕ ป นับถัดจากวันทํางานแลวเสร็จตามสัญญาจนถึงวันที่ประกาศประกวด
ราคาในครั้งน้ี เปนผลงานที่ดีเปนที่ยอมรับในมาตรฐานทั่วไปและปฏิบัติถูกตองตามเงื่อนไขแหงสัญญาน้ันทุก
ประการ และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการสวนทองถ่ินหนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ 
หรือหนวยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเช่ือถือ (กรณีเปนผลงานเอกชนจะตองมีหลักฐานใบรับเงินทุกงวดตลอดจน
หลักฐานการเสียภาษีของงานน้ันจากกรมสรรพากรแนบมาดวย) โดยใหนําสําเนาหนังสือรับรองผลงานและ
สําเนาหนังสือสัญญามาแสดง และผลงานดังกลาวมหาวิทยาลัย หรือคณะกรรมการประกวดราคามีสิทธิเขาไปดู
สถานที่หรือตรวจสอบผลงานน้ัน เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกผูเสนอราคาที่มีคุณภาพและคุณสมบัติที่
เปนประโยชนตอทางราชการได 

๓.๖  ผูที่ไดรับการคัดเลือกใหเขาเปนคูสัญญา ตองปฏิบัติดังน้ี 
        (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญา ตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ

รายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
        (๒) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP)  ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

        (๓) คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไม
เกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดได 

 
๔.   เง่ือนไขและขอกําหนดเพ่ิมเติม 
 ๔.๑ ผูชนะการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองทําสัญญาตามแบบที่มหาวิทยาลัย
กําหนดให และจะตองดําเนินการตามแบบรูปและรายการประกอบและใบแสดงปริมาณงานที่กําหนดให  โดยใช
วัสดุที่ใชในการกอสรางจะตองเปนวัสดุที่มีคุณภาพที่ดีมีมาตรฐาน และไดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
(มอก.) หรือมากกวา พรอมสิ่งกอสรางสวนควบคุมอื่น ๆ อุปกรณ  รวมทั้งงานระบบคุณภาพที่เกี่ยวของแลว
เสร็จตามกําหนด 
    กรณีไมสามารถดําเนินการงานดังกลาว ใหแลวเสร็จ ตามวรรคหน่ึงได   อันเน่ืองมาจาก
ความผิดของทานเอง มหาวิทยาลัยจะไมรับผิดชอบในคาเสียหายหรือคาใชจายใด ๆ ที่เกิดข้ึน โดยเปนภาระ
รับผิดชอบของผูรับจางแตเพียงฝายเดียว 

๔.๒  ผูรับจางตองสํารวจและศึกษาขอมูลตางๆ ใหเปนที่เขาใจในพื้นที่บริเวณที่จะปรับปรุง และหา
แนวทางที่จะขนสงวัสดุอุปกรณเครื่องมือ  โดยปฏิบัติตามบทบัญญัติทางกฎหมายอยางเครงครัด 

๔.๓ ผูรับจางตองเปนผูขออนุญาตและทําการติดต้ังมิเตอร  นํ้าประปา,ไฟฟา, โทรศัพท และระบบ
สาธารณูปโภคอื่น ๆ โดยคาใชจายเปนของผูรับจางทั้งหมดตลอดจนคาใชจายประจําเดือน ต้ังแตเริ่มดําเนินการ
จนแลวเสร็จ 

๔.๔  มหาวิทยาลัยฯ ไมอนุญาตใหพนักงาน คนงาน  ของผูรับจางพักภายในพื้นที่กอสราง 
๔.๕  ขณะกอสรางผูรับจางตองดําเนินการปองกันความเสียหายอันอาจเกิดแกอาคาร ตลอดจนบริเวณ

โดยรอบ ซึ่งหากเกิดความเสียหายผูรับจางตองเปนผูรับผิดชอบทั้งสิ้น 

  ๒ 



๔.๖  ผูรับจางตองถือปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย  กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งและประกาศ  
ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของอยางเครงครัด อาทิ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่
แกไขเพิ่มเติม , หลักเกณฑและมาตรฐานความปลอดภัยที่เกี่ยวของ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

๔.๗  ผูรับจางจะตองทําประกันภัยในนามของผูวาจาง โดยใหผูวาจางเปนผูรับผลประโยชนเต็มมูลคา
กับบริษัทประกันภัย อันมีผลประกันภัยถึงอัคคีภัย , ภัยจากการปฏิบัติงานแลวมีผลกระทบทําใหพื้นที่ขางเคียง
เสียหาย โดยระยะเวลาประกันน้ีใหมีผลตลอดระยะเวลาที่กอสรางจนกวาจะรับมองงานเสร็จสมบูรณ 
  
๕.   แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ 
            ๕.๑  งานกอสรางอาคารเรียนปฏิบัติการเอนกประสงค ตําบลสบตุย อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง  ๑ 
หลัง รายละเอียดของงานประกอบดวย 

- แบบรูปรายการ 
- รายการประกอบแบบ 

 ๕.๒   อาคารพรอมสิ่งกอสรางสวนควบอุปกรณ  และงานระบบตาง ๆ ตามโครงการดังกลาวจะตอง
กอสรางอยางเหมาะสม และจะตองดําเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  และกฎหมาย  
กฎ ขอบังคับ รวมทั้งระเบียบ คําสั่ง ประกาศใด ๆ หลักเกณฑและมาตรฐานความปลอดภัยที่เกี่ยวของ 

 ๕.๓  มหาวิทยาลัยฯ มีอํานาจหนาที่ในการตรวจสอบผลการดําเนินงาน รวมทั้งอุปกรณ และงานระบบ
ตาง ๆ ทั้งหลาย เพื่อใหเปนไปตามเงื่อนไขสัญญา กฎหมาย กฎ ขอบังคับ รวมทั้งระเบียบ คําสั่ง ประกาศใด ๆ 
หลักเกณฑและมาตรฐานความปลอดภัยที่เกี่ยวของ  และติดตามผลการกอสราง การบํารุงรักษา  รวมทั้งการใช
สอยทรัพยสินตาง ๆ โดยคณะกรรมการตรวจการจาง คณะกรรมการควบคุมการกอสราง หรือผูแทนจาก
มหาวิทยาลัยฯ ที่ไดรับการแตงต้ัง  

 
๖.   การจายเงินลวงหนา 
 ในการจางกอสรางครัง้น้ี กําหนดใหมีการจายเงินลวงหนา โดยผูรับจางมีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนาใน
อัตราไมเกินรอยละ ๑๕ ของราคาคาจางทั้งหมด แตทั้งน้ีจะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนาเปนพันธบัตร
ไทย หรือหนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบที่กําหนด หรือหนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุน
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทยหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการ
พาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยซึ่งไดแจงช่ือเวียนใหสวน
ราชการตางๆทราบแลว โดนอนโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันที่กําหนด ใหแกมหาวิทยาลัยกอนการรับ
ชําระเงินลวงหนา 

 
๗.   ระยะเวลาดําเนินการ 

ปงบประมาณ ๒๕๕๘ ถึง ปงบประมาณ ๒๕๖๐ 
 

๘.  ระยะเวลาสงมอบของหรือสงมอบงาน 
(๑) กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จภายใน ๗๒๐ วัน นับแตวันเริ่มทํางานตามสัญญา หรือวันที่ไดรับ

หนังสือแจงจากผูวาจางใหเริ่มทํางาน 
(๒) กําหนดแบงงวดงานงวดเงิน ใหเปนไปตามเอกสารการแบงงวดงานงวดเงิน 
 
 
 

  ๓ 



 
 
๙.  วงเงินในการจัดหา 

๙.๑ จํานวนเงิน ๑๙๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงรอยเกาสบิแปดลานบาทถวน) 
๙.๒ วงเงินทีผู่เสนอราคาตองเสนอราคาข้ันตํ่าแตละครั้ง 

ในการเสนอราคา ผูเสนอราคาตองเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 
๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถวน) จากราคาสูงสุดของการประกวดราคา  และการเสนอลดราคาครั้ง 
ถัดๆไป  ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถวน) จากราคาครั้ง
สุดทายทีเ่สนอลดแลว 
 
 

๑๐.  สถานท่ีกอสราง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ ศูนยการศึกษานอกที่ต้ัง ลําปาง ถนนสุเรนทร  ตําบลสบตุย อําเภอเมือง 

จังหวัดลําปาง  ตามแผนผังของมหาวิทยาลัย ซึ่งขนาดพื้นที่จริงที่มหาวิทยาลัย  จะสงมอบน้ัน  จะมีการวัดและ
ตรวจสอบความถูกตองในภายหลัง  โดยผูเสนอราคาจะตองเปนผูรับผิดชอบในการจัดเตรียมพื้นที่ที่จะทําการ
กอสราง เชน การรื้อถอนอาคารเดิมพรอมบริเวณโดยรอบรวมทั้งขนเศษวัสดุที่รือ้ถอนทิ้ง, การปรับพื้นที่, ถมดิน, 
ปรับระดับ 

 
๑๑. สถานท่ีติดตอเพ่ือใหสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ หรือมีความเห็นเปนลายลักษณอักษรหรือทาง
เว็บไซตมายังมหาวิทยาลัยโดยเปดเผยตัว 
  ๑๑.๑   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ๒๙๕ ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
๑๐๓๐๐  โทร ๐ ๒๒๔๔ ๕๑๑๐ ถึง ๕๑๑๔ โทรสาร ๐ ๒๖๖๘ ๗๔๖๔ 
  ๑๑.๒   e-mail Address : Supply@dusit.ac.th 

 

  ๔ 



 
(ราง) 

เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขท่ี ............... 
จางกอสรางอาคารเรียนปฏิบัติการเอนกประสงค ตําบลสบตุย อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ๑ หลัง 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ลงวันท่ี  ……………………….  

                               ……………………………………………. 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา“มหาวิทยาลัย” มีความประสงคจะดําเนินการ
ประกวดราคาจางกอสรางอาคารเรยีนปฏิบัติการเอนกประสงค ตําบลสบตุย อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ๑ หลัง 
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ต้ัง นครนายก ถนน
สุเรนทร ตําบลสบตุย อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปน้ี 

๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
  ๑.๑ แบบรปูและรายการละเอียด 
  ๑.๒ แบบใบย่ืนขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส  
  ๑.๓ ใบแจงปรมิาณงานและราคา 
  ๑.๔ หนังสือแสดงเงือ่นไขการซือ้และการจางดวยวิธีการทางอเิลก็ทรอนิกส 
  ๑.๕ แบบสญัญาจาง 
  ๑.๖ แบบหนังสอืคํ้าประกัน 
   (๑)  หลักประกันซอง 
   (๒) หลักประกันสัญญา 
   (๓) หลักประกันการจายเงินลวงหนา 
  ๑.๗ สูตรการปรับราคา 
  ๑.๘ บทนิยาม 
   (๑) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมสีิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน 
   (๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
  ๑.๙ แบบบญัชีเอกสาร 
   (๑)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๑  

(๒)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๒  
  ๑.๑๐ รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ (Bill of Quantities)  
  ๑.๑๑ เอกสารการแบงงวดงานงวดเงิน 
  ๑.๑๒ ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 

๒. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา 
๒.๑  ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรบัจางงานทีป่ระกวดราคาจางดวยวิธีการทาง

อิเลก็ทรอนิกส 
   ๒.๒  ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการ 

และไดแจงเวียนช่ือแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ 

  ๒.๓  ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอืน่ 
และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวด
ราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ตามขอ ๑.๘ 

  ๒.๔  ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึน
ศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน 

๒ / ๒.๕ มีผลงาน... 



 
 

- ๒ - 
 
  ๒.๕  ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคล และมีผลงานกอสรางที่มีลักษณะงานประเภท

เดียวกันกับงานจางที่ประกวดราคาครั้งน้ี โดยผลงานระบบพื้นเปนพื้นคอนกรีตอัดแรง (POST TENSION),
ระบบไฟฟา – สื่อสาร ระบบปรับอากาศและระบายอากศ , ระบบสุขา-ภิบาลและดับเพลิง และระบบบําบัดนํ้า
เสีย รวมอยูในสัญญาดวย โดยเปนผลงานสัญญาเดียวในวงเงินไมนอยกวา ๙๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เกาสิบเกา
ลานบาทถวน) มีอายุผลงานไมเกิน ๕ ป นับถัดจากวันที่ทํางานแลวเสร็จตามสัญญาจนถึงวันที่ประกาศประกวด
ราคาในครั้งน้ี เปนผลงานที่ดีเปนที่ยอมรับในมาตรฐานทั่วไปและปฏิบัติถูกตองตามเงื่อนไขแหงสัญญาน้ันทุก
ประการ และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ 
หรือหนวยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเช่ือถือ (กรณีเปนผลงานเอกชนจะตองมีหลักฐานใบรับเงินทุกงวดตลอดจน
หลักฐานการเสียภาษีของงานน้ันจากกรมสรรพากรแนบมาดวย) โดยใหนําสําเนาหนังสือรับรองผลงานและ
สําเนาหนังสือสัญญามาแสดง และผลงานดังกลาวมหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประกวดราคา มีสิทธิเขาไปดู
สถานที่หรือตรวจสอบผลงานน้ัน เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกผูประสงคจะเสนอราคาที่มีคุณภาพและ
คุณสมบัติที่เปนประโยชนตอทางราชการได 

  ๒.๖  ผูที่ไดรับการคัดเลือกใหเขาเปนคูสัญญา ตองปฏิบัติดังน้ี 
   (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญา ตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ

รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
   (๒) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัด

จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอเิลก็ทรอนิกส
ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

   (๓)  คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมี
มูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 

๓. หลักฐานการเสนอราคา 
ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน ๒ สวน คือ 

 ๓.๑  สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 
(๑) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล 

(ก) หางหุนสวนจํากัดสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการ     
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

(ข) บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญ  
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

(๒) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล     
ใหย่ืนสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ัน  สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

(๓) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะผูรวมคา  
ใหย่ืนสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา  และในกรณีที่ผูเขารวมคา24

ฝาย24ใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลให
ย่ืนเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) 

(๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชยและสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง 

(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดย่ืนตามแบบในขอ ๑.๙ (๑) 
 

๓ / ๓.๒ สวน... 



 
 
 

- ๓ - 
 
 
  ๓.๒  สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 

(๑) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยตองลงนาม
พรอมประทับตรา (ถามี) 

(๒) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอราคา
มอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน 

(๓) หลักประกันซอง ตามขอ ๕. 
(๔) สําเนาหนังสือรับรองผลงานและสําเนาหนังสือสัญญา พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
(๕) บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน) 
(๖) แบบใบย่ืนขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
(๗) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดย่ืนตามแบบในขอ ๑.๙ (๒) 

๔. การเสนอราคา 
   ๔.๑  ผูประสงคจะเสนอราคาตองย่ืนขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาจาง
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสน้ี   
โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนรวมทั้งลงลายมือช่ือของผูประสงคจะ
เสนอราคาใหชัดเจน 
   ๔.๒  ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน 
   ๔.๓  ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๑๒๐ วัน นับแตวันยืนยัน
ราคาสุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคา
ที่ตนเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 
   ๔.๔  ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจางใหแลวเสร็จ
ไมเกิน ๗๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากมหาวิทยาลัยใหเริ่มทํางาน 
   ๔.๕  กอนย่ืนเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคาควร
ตรวจดูรางสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะ    
ตกลงย่ืนขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
   ๔.๖  ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองย่ืนเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส    
จาหนาซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไวที่หนาซองวา “เอกสารประกวด
ราคาตามเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่..........” ย่ืนตอคณะกรรมการประกวด
ราคาตามโครงการ ในวันที่..........................ระหวางเวลา ...................น. ถึง................น. ณ กลุมงานพัสดุ 
อาคาร ๑๓ ช้ัน ๒ มหาวิทยาลัย 
   เมื่อพนกําหนดเวลาย่ืนเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว จะไมรับ
เอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 
   คณะกรรมการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคาแตละ
รายวาเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมี
ผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางตามขอ ๑.๘ (๑) ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตามขอ ๓.๒ และแจง        
ผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรบั หรือวิธี
อื่นใดที่มีหลักฐานวา ผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว  
 
 

๔ / หากปรากฏ... 



 
 
 

- ๔ - 
 
   หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคา กอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรมตามขอ๑.๘ (๒) คณะกรรมการจะตัดรายช่ือผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา
รายน้ันออกจากการเปนผูมสีิทธิเสนอราคา และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมี
สิทธิเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน   
   ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะ
เสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่กระทําการอนัเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  
หรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิค อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตออธิการบดี
มหาวิทยาลัยภายใน ๓ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณของ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยใหถือเปนที่สุด 
   หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของ จนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว  คณะกรรมการ
จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น และ
เมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากข้ันตอนที่คางอยูภายในเวลาของ      
การเสนอราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายใน        
วันเดียวกัน  เวนแตคณะกรรมการเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงาย หรือขอขัดของ       
ไมอาจแกไขได ประธานคณะกรรมการจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา  และกําหนดวัน เวลาและสถานที่  
เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่น้ันทราบ  
   คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการประกวดราคา 
เพื่อใหการประกวดราคา เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 
   ๔.๗  ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังน้ี 

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ที่ไดย่ืนมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค 

(๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองเริ่มตนที่ 
๑๙๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงรอยเกาสิบแปดลานบาทถวน) 

(๓) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถามี) รวมทั้ง
คาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 

(๔) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทน จะตองมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา 
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด 

(๕) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่มาลงทะเบียนแลว ตอง LOG IN เขาสูระบบ 
(๖) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่ LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที่

เสนอในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองตํ่ากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ 
และจะตองเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนบาทถวน) 
จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว   
 
 
 

๕ / (๗) หามผูม.ี.. 
 



 
 
 

- ๕ - 
 
 

(๗) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาเสร็จสิ้นแลว 
จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 

(๘) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูชนะราคา ตองรับผิดชอบคาใชจาย      
ในการใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส  ทั้งน้ี จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา 

(๙) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคา ในวันที่..........................ต้ังแตเวลา................น. 
เปนตนไป ทั้งน้ี จะแจงนัดหมายตามแบบแจง วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.๐๐๕) ใหทราบตอไป 

(๑๐) ผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของ
ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th และผูมีสิทธิเสนอ
ราคาตองทําการทดลองวิธีการเสนอราคากอนถึงกําหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซตของผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ต้ังแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เปนตนไป 

๕. หลักประกันซอง 
ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการย่ืนซองเอกสารทางดานเทคนิค 

จํานวน ๙,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เกาลานเกาแสนบาทถวน) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการคํ้า
ประกันต้ังแตวันย่ืนซองขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันใหใช
อยางหน่ึงอยางใด ดังตอไปน้ี 
  ๕.๑  เงินสด 
  ๕.๒  เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก “มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต” โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ย่ืนซอง
เอกสารทางดานเทคนิค หรือกอนหนาน้ันไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ    
  ๕.๓  หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๖ (๑) 
  ๕.๔  หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย  
ซึ่งไดแจงเวียนช่ือใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุใน        
ขอ ๑.๖ (๑)  
  ๕.๕  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 หลักประกันซองตามขอน้ี มหาวิทยาลัยจะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูคํ้าประกันภายใน 
๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอ
ราคาตํ่าสุดจะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว 
  การคืนหลักประกันซองไมวากรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 

๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
   ๖.๑  ในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสน้ี  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสิน
ดวยราคารวม 
   ๖.๒  หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒.  หรือย่ืนหลักฐานการ
เสนอราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓. หรือย่ืนเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส
ไมถูกตองตามขอ ๔. แลว คณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคา
รายน้ัน เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวด
ราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปน
ประโยชนตอมหาวิทยาลัยเทาน้ัน 
 

๖ / ๖.๓  มหาวิทยาลัย... 

http://www.gprocurement.go.th/
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๖.๓  มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคา โดยไมมีการผอนผัน 
ในกรณี ดังตอไปน้ี 

(๑) ไมปรากฏช่ือผูประสงคจะเสนอราคารายน้ัน  ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาจาง
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ของมหาวิทยาลัย 

(๒) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไข ที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูประสงคจะ
เสนอราคารายอื่น 
   ๖.๔  ในการตัดสินการประกวดราคาราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา 
คณะกรรมการประกวดราคา หรือมหาวิทยาลัยมีสทิธิใหผูประสงคจะเสนอราคา ช้ีแจงขอเท็จจริง สภาพ  ฐานะ 
หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทํา
สัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง 

๖.๕  มหาวิทยาลัยทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจาง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา 
ทั้งน้ีเพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ  และใหถือวาการตัดสินของมหาวิทยาลัยเปนเด็ดขาด ผูประสงค
จะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได   รวมทั้งมหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิก
การประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน  ไมวาจะเปน    
ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรบัการคัดเลอืกหรือไมกต็าม หากมีเหตุที่เช่ือไดวา การเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต 
เชน การเสนอราคาอันเปนเท็จ หรือใชช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน 
   ในกรณีที่ผูมีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาตํ่าสุด  เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามสัญญาได  คณะกรรมการประกวดราคาหรือมหาวิทยาลัย จะใหผูเสนอราคาน้ันช้ีแจงและแสดง
หลักฐานที่ทําใหเช่ือไดวาผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําช้ีแจงไมเปนที่รับฟงได มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูมีสิทธิ
เสนอราคารายน้ัน 
  ๖.๖  ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
วาผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูมีสิทธิเสนอ
ราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสทิธิเสนอราคากับผูใหบรกิารตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส 
ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเปน
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๘  มหาวิทยาลัยมีอํานาจที่จะตัดรายช่ือผูมีสิทธิเสนอ
ราคาดังกลาวและมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผูมีสทิธิเสนอราคารายน้ันเปนผูทิ้งงาน 

๗.  การทําสัญญาจาง 
ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) จะตองทําสัญญาจางตาม

แบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๕ กับมหาวิทยาลัย ภายใน ๗ วัน  นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวาง
หลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสได ใหมหาวิทยาลัยยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหน่ึงอยางใด ดังตอไปน้ี 
   ๗.๑  เงินสด 
   ๗.๒  เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก “มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต” โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทํา
สัญญาหรือกอนหนาน้ันไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 
 

๗ / ๗.๓ หนังสือ... 
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   ๗.๓  หนังสอืคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ๑.๖(๒) 
   ๗.๔  หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกัน  ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยซึ่งได
แจงช่ือเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ๑.๖ (๒) 
   ๗.๕  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
   หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน  นับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจากขอผูกพัน
ตามสัญญาจางแลว    

๘. คาจางและการจายเงิน 
กําหนดการจายคาจางตามเอกสารการแบงงวดงานงวดเงิน 

๙. อัตราคาปรับ 
   คาปรับตามแบบสัญญาจาง และจะกําหนดในอัตรารอยละ ๐.๑๐ ของคาจางตามสัญญาตอวัน 

๑๐.   การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือหรือทํา

สัญญาจางตามแบบดังระบใุนขอ ๑.๕  แลวแตกรณี  จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดข้ึน
ภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๒ ป นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการ
ซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง  

๑๑.  การจายเงินลวงหนา 
ผูมีสิทธิเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินลวง ในอัตราไมเกินรอยละ ๕ ของราคาคาจางทั้งหมด    

แตทั้งน้ีจะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนาเปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือคํ้าประกันของธนาคาร    
ในประเทศ ตามแบบดังระบุในขอ ๑.๖ (๓) หรือหนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศ
ของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงช่ือเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลวอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือ
คํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๖ (๓) ใหแกมหาวิทยาลัยกอนการรับชําระเงินลวงหนาน้ัน 

๑๒.  ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ   
   ๑๒.๑  เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งน้ี ไดมาจากเงินงบประมาณแผนดิน    

 ราคากลางของงานจางปรับปรุงในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส   
ครั้งน้ี เปนเงินทั้งสิ้น ๑๙๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงรอยเกาสิบแปดลานบาทถวน)     

๑๒.๒  เมื่อมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตาม
การประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจาง
ดังกลาวเขามาจากตางประเทศ  และของน้ันตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยูและสามารถ
ใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจาง
จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี 
    (๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทาภายใน ๗ วัน   
นับต้ังแตวันที่ผูรับจางสั่ง หรือซื้อขายของจากตางประเทศ  เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 

(๒)  จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของน้ัน โดยเรืออื่นที่มิใชเรือ
ไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น 

(๓)  ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี 

๘ / ๑๑.๓ ผูประสงค... 
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   ๑๒.๓  ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดย่ืนเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส        
ตอมหาวิทยาลัยแลว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคามิได  และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอ
ราคาแลวตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) 
และ (๗) มิฉะน้ันมหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจ
พิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปน
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
   ๑๒.๔  ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกแลว  ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุในขอ ๗.  มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันซองหรือเรียกรองจากผูออก
หนังสือคํ้าประกันซองทันที  และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถาม)ี รวมทั้งจะพิจารณาให
เปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
   ๑๒.๕  มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิที่จะแกไขเติมเงื่อนไข  หรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 

๑๓.   การปรับราคาคางานกอสราง 
   การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๗ จะนํามาใชในกรณีที่คางาน
กอสรางลดลงหรือเพิ่มข้ึน โดยวิธีการตอไปน้ี 
   ๑๓.๑  สัญญาแบบปรับราคาน้ี ใหใชกับงานกอสรางทุกประเภทรวมถึงงานปรับปรุงและซอมแซม  
ซึ่งเบิกจายคางานในลักษณะหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจายอื่น    
ที่เบิกจายในลักษณะคาที่ดินและสิ่งกอสราง ที่อยูในเงื่อนไขและหลักเกณฑตามที่ไดกําหนดน้ี 
   ๑๓.๒  สัญญาแบบปรับราคาไดน้ี ใหใชทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดคางานจากคางานเดิมตามเดิม     
ตามสัญญาเมื่อดัชนีราคาซึ่งจัดทําข้ึนโดยกระทรวงพาณิชยมีการเปลี่ยนแปลงสูงข้ึนหรือลดลงจากเดิมขณะเมื่อ
วันเสนอราคา สําหรับกรณีที่จัดจางโดยวิธีอื่นใหใชวันเปดซองของราคาแทน 
   ๑๓.๓  การขอเงินเพิ่มคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาไดน้ี เปนหนาที่ของผูรับจางที่
จะตองเรียกรองภายในกําหนด ๙๐ วัน นับต้ังแตวันที่ผูรับจางไดสงมอบงานงวดสุดทาย หากพนกําหนดน้ีไป
แลวผูรับจางไมมีสิทธิที่จะเรียกรองเงินเพิ่มคางานกอสรางจากผูวาจางไดอีกตอไป และในกรณีที่ผูวาจางจะตอง
เรียกเงินคืนจากผูรับจาง  ใหผูวาจางที่เปนคูสัญญารีบเรียกเงินคืนจากผูรับจางโดยเร็ว ๆ หรือใหหักคางานของ
งวดตอไปหรือหักเงินจากหลักประกันสัญญาแลวแตกรณี 
   ๑๓.๔  การพิจารณาคํานวณเงินเพิ่มหรือลด  และการจายเงินเพิ่มหรือเรียกคืนจากผูรับจางตาม
เงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได  ตองไดรับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสํานักงบประมาณ ใหถือการ
พิจารณาวินิจฉัยของสํานักงบประมาณเปนที่สิ้นสุด 
   ๑๓.๕  การคํานวณคา K จากสูตรตามลักษณะงานน้ัน ใหใชตัวเลขดัชนีราคาวัสดุกอสรางของ
กระทรวงพาณิชย โดยใชฐานของป ๒๕๓๐ เปนเกณฑในการคํานวณ 
    สูตรการปรับราคา (สูตรคาK) จะตองคงที่ ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไว
ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ระบุในขอ ๑.๗ 
   ๑๓.๖  การคํานวณคา K กําหนดใหใชเลขทศนิยม ๓ ตําแหนงทุกข้ันตอนโดยไมมีการปดเศษปด
เศษและกําหนดใหทําเลขสมัพันธ (เปรียบเทียบ) ใหเปนผลสําเร็จกอนแลวจึงนําผลลัพธไปคูณกับตัวเลขที่หนา
เลขสัมพันธน้ัน 
 
 
 

๙ / ๑๒.๗ ใหพิจารณา... 
 



 
 

- ๙ - 
 
 
   ๑๓.๗  ใหพิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาคางานจากราคาที่ผูรับจางทําสัญญาตกลงกับผูวาจางเมื่อ 
คา K ตามสูตรสําหรับงานกอสรางน้ัน ในเดือนที่สงมอบมีคาเปลี่ยนแปลงไปจากคา K ในเดือนเสนอราคา 
มากกวา ๔ % ข้ึนไป โดยนําเฉพาะสวนที่เกิน ๔ % มาคํานวณ ปรับเพิ่มหรือลดคางานแลวแตกรณี (โดยไมคิด 
๔ % แรกให) 
   ๑๓.๘  ในกรณีที่ผูรับจางไมสามารถทําการกอสรางใหแลวเสร็จ ตามระยะเวลาในสัญญาโดยเปน
ความผิดของผูรับจาง คา K ตามสูตรตางๆ ที่จะนํามาใชในการคํานวณคางานใหใชคา K ของเดือนสุดทายตาม
อายุสัญญาหรือ K ของเดือนที่สงมอบงานจริง แลวแตวาคา K ตัวใดจะมีคานอยกวา 
 ๑๓.๙  การจายเงินแตละงวดใหจายคาจางงานที่ผูรับจางทําใหแตละงวดตามสัญญาไปกอน          
สวนคางานเพิ่มหรือคางานลดซึ่งจะคํานวณไดตอเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุกอสรางซึ่งนํามาคํานวณหาคา K ของ
เดือนที่สงมอบงานงวดน้ันๆ เปนที่แนนอนแลว เมื่อคํานวณเงินเพิ่มไดใหขอทําความตกลงเรื่องการเงินกับ
มหาวิทยาลัย 

๑๔.  มาตรฐานฝมือชาง 
เมื่อมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสราง   

ตามประกาศน้ีแลว  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว  ผูมีสิทธิเสนอราคา
จะตองมีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากหนวยงานราชการและ/หรือหนวยงานที่ไดรับการ
รับรองจากทางราชการ หรือผูมีวุฒิบัตร ระดับ ป.ว.ช., ป.ว.ส. และ ป.ว.ท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษา
ที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมตํ่ากวารอยละ ๑๐ ของแตละสาขาชางแตจะตองมีชางจํานวน
อยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาชางดังตอไปน้ี 
   ๑๔.๑  ชางเช่ือม 
   ๑๔.๒  ชางไฟฟา 
   ๑๔.๓  ชางกอสราง 
   ๑๔.๔  ชางทอและสุขภัณฑ 
   ๑๔.๕  ชางโยธา 

๑๕.   การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบได

กําหนดไวโดยเครงครัด 
 

……………………………………………… 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
วันที่   ..................................   

 
............................................................................................................................................................... 
 
หมายเหตุหมายเหตุ 

ผูประสงคจะเสนอราคา หมายถึง ผูขายหรือหรือผูรับจาง ที่เขารับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัย    
เพื่อเปนผูมีสิทธิเสนอราคา 

ผูมีสิทธิเสนอราคา  หมายถึง ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัย ใหเปนผูมี
สิทธิเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

 
๑๐ / การนับ... 

 



 
 

- ๑๐ - 
 
การนับระยะเวลาคํ้าประกันซองตามขอ ๕. ใหนับเปน ๒ ชวงเวลาติดตอกั้น คือ ชวงแรก ต้ังแตวัน  

ย่ืนซองขอเสนอทางดานเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสดุทาย (วันเสนอราคา) และนับตอเน่ืองกันในชวงที่สอง 
คือ ต้ังแตวันถัดจากวันยืนยันราคาสุดทาย จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา ตัวอยางเชน กําหนดวันย่ืนซอง
ขอเสนอทางดานเทคนิค วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙ กําหนดวันเสนอราคาวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๙ และ
กําหนดยืนราคา ๓๐ วัน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย การนับระยะเวลาการคํ้าประกันซองคือ วันที่ ๑ 
เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๙ และนับตอเน่ืองในชวงที่สอง ใหเริ่มนับต้ังแตวันที่ ๒๑ 
เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ (รวม ๓๐ วัน) ดังน้ันระยะเวลาการนับหลักประกันซอง 
คือ ต้ังแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ 

****  การใชดุลพินิจตามเงื่อนไขที่กําหนด ขอ ๖.๕ หนวยงานจะตองใชดุลพินิจโดยชอบดวยกฎหมาย 
ระเบียบที่เกี่ยวของ ประกอบกับตองมีหลักฐานและขอเท็จจริงที่ชัดเจนโดยปราศจากขอโตแยงในดาน
คุณภาพ คุณสมบัติทางเทคนิค หรือเหตุอื่นใดวา สินคา บริการ งานจางดังกลาวไมเปนประโยชนตอทาง
ราชการ 

สําหรับเงื่อนไขคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา ตามขอ ๒.๖ ถึงขอ ๒.๘ เปนไปตามแนวทางที่
คณะกรรการ ป.ป.ช. กําหนด 

การเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ใหหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุคํานวณวงเงินการเสนอ      
ลดราคาข้ันตํ่าแตละครั้งในอัตรารอยละ ๐.๒ ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส  หากคํานวณแลวมีเศษของหลักหนวยนับใด ๆ ใหปดเศษดังกลาวเปนหนวยนับน้ัน โดยไม
ตองมีเศษของแตละหนวยนับ เพื่อความชัดเจน และปองกันความผิดพลาดในการเสนอลดราคาข้ันตํ่าแตละ
ครั้ง เชน กรณีราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๑๕๕,๖๕๗,๐๐๐ บาท คํานวณรอยละ ๐.๒ ไดเทากับ 
๓๑๑,๓๑๔ บาท ใหกําหนดการเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๔๔,๕๖๗,๕๐๐ บาท คํานวณรอยละ ๐.๒ ไดเทากับ ๘๙,๑๓๕ บาท ให
กําหนดการเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๘๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการ
ประกวดราคาฯ ๗,๗๘๙,๐๐๐ บาท คํานวณรอยละ ๐.๒ ไดเทากับ ๑๕,๕๗๘ บาท ใหกําหนดการเสนอลด
ราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท  ทั้งน้ี ผูเสนอราคาสามารถเสนอลดราคา
ข้ันตํ่าสูงกวาราคาข้ันตํ่าที่กําหนดได เชน กรณีกําหนดการเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไมนอยกวา
ครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ผูเสนอราคาสามารถเสนอลดราคาไดครั้งละมากกวา ๓๐๐,๐๐๐ บาท ได  และ
การเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ตองเสนอลดราคาตามที่กําหนดจากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว สําหรับ
กรณีการจัดหาพัสดุที่หนวยงานที่จะจัดหาพัสดุ กําหนดใหเสนอราคาในลักษณะการเสนอราคาตอหนวย  
เห็นควรใหหนวยงานกําหนดใหเสนอราคาและพิจารณาในลกัษณะการเสนอราคารวม เพื่อใหสามารถปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑดังกลาวขางตนได 
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