




 
เอกสารสอบราคา เลขท่ี  ๓๙ / ๒๕๕๘ 

รายการสอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่และบริเวณภายใน ศูนย์การเรียนระนอง ๒ 
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ รายการ 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ลงวันที่         พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ 

    
ด้วยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “มหาวิทยาลัย” มีความประสงค์จะสอบราคา  

จ้างปรับปรุงพ้ืนที่และบริเวณภายใน ศูนย์การเรียนระนอง ๒ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ๑ รายการ รายการพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างนี้เป็นของแท้ ของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็น
ของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคา
ฉบับนี้   

โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 

๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะ/แบบรูปรายการ 
๑.๒ แบบใบเสนอราคา และ/หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา 
๑.๓ แบบสัญญาจ้างหรือสัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ หรือสัญญาซื้อขาย 
๑.๔ แบบหนังสือค้ าประกัน (หลักประกันสัญญา) 
๑.๕ บทนิยาม 

(๑)  ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(๒)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

๑.๖  แบบบัญชีเอกสาร 
(๑)บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
(๒)บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 

๑.๗  สูตรการปรับราคา (ส าหรับงานก่อสร้าง) 
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

๒.๑  เป็นผู้มีอาชีพเกี่ยวกับงานที่สอบราคาโดยตรง 
๒.๒  ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อ

แล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
๒.๓  ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา

หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ 
๒.๔  ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่

รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
๒.๕  ต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างหรืองานปรับปรุงที่มีลักษณะงานประเภท

เดียวกันกับงาน  สอบราคาในครั้งนี ้โดยเป็นผลงานสัญญาเดียวในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๑๒,๕๐๐.๐๐ (สองแสน
หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) มีอายุผลงานไม่เกิน ๕ ปี นับจากวันท าการแล้วเสร็จจนถึงวันที่ยื่นซอง
เอกสารสอบราคาครั้งนี้ เป็นผลงานที่ดีเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานทั่วไปและปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขแห่ง
สัญญานั้นทุกประการ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วน
ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ (กรณีเป็นผลงานเอกชนจะต้องมีหลักฐานใบ
รับเงินทุกงวดตลอดจนหลักฐานการเสียภาษีของงานนั้นจากกรมสรรพกรแนบมาด้วย) โดยให้ส าเนาหนังสือ
รับรองผลงานและส าเนาหนังสือสัญญามาแสดง และผลงานดังกล่าวมหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการ มีสิทธิ
เข้าไปดูสถานที่หรือตรวจสอบผลงานนั้น เพ่ือประกอบการพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาที่มีคุณภาพและ
คุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการได้ 

๒ / (๒.๖) ผู้ที่ได้รับ..... 
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   ๒.๖  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเป็นคู่สัญญา ต้องปฏิบัติดังนี้ 
  (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี 

รายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
  (๒) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ด าเนินการ 

จัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  

 (๓) คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง
ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้    

๓. หลักฐานการเสนอราคา 
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอก

ซองใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ    
๓.๑  ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล  
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ       

จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
(ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ          

จดทะเบียนนิติบุคคล ส าเนาหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม และบัญชี   
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด      
เป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล                 
ให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) 

(๔) ส าเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) 
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมด ที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบใน     

ใบเสนอราคาตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑)   
๓.๒  ส่วนที่ ๒  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(๑)  แคตตาล็อก และ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 
(๒)  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ

อ านาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
(๓) ใบแจ้งปริมาณงานและราคา (ส าหรับงานก่อสร้าง) 
(๔) ส าเนาหนังสือแจ้งผลการลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่ 

เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ หรือเอกสารอ่ืนที่แสดงผลการลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
             (๕) หนังสือรับรองผลงาน 

(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมด ที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบใน             
ข้อ๑.๖ 

๓./๔ การเสนอราคา..... 
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 ๔. การเสนอราคา 

๔.๑  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ ในเอกสารประกาศสอบราคานี้    
โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้
ชัดเจน จ านวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการ
ขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้              
ด้วยทุกแห่ง 

๔.๒  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอ
ราคารวม และ/หรือราคาต่อหน่วย และ/หรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้องทั้งนี้
ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็น
ส าคัญโดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้              
จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้แล้ว 

ราคาที่เสนอจะต้องก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา          
โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

กรณีการจ้างก่อสร้าง ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการ
ก่อสร้างให้ครบถ้วน 

๔.๓  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุ หรือก าหนดเวลาด าเนินการแล้ว
เสร็จไม่เกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา หรือวันที่ได้รับหนังสือจากมหาวิทยาลัยให้เริ่มท างาน 

๔.๔  ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือรูปแบบรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ               
ของพัสดุที่สอบราคาครั้งนี้  ไปพร้อมกับการเสนอราคาเพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ 
มหาวิทยาลัยจะยือไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 

ส าหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนา
ถูกต้องโดยผู้มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการมีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคต
ตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาตรวจสอบภายใน ๓ วัน 

ผู้เสนอราคาจะต้องท าตารางเปรียบเทียบรายละเอียดระหว่างคุณลักษณะของอุปกรณ์ที่เสนอ
กับรายละเอียดที่ก าหนดไว้เพ่ือประกอบการพิจารณาและให้ระบุยี่ห้อ, รุ่น และอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  ทั้งนี้ หากผู้เสนอราคา
รายใดแสดงรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในคุณลักษณะไม่ครบถ้วนตามที่ระบุมาในเอกสาร มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิที่
จะไม่รับพิจารณาใด ๆ ทั้งสิ้น 

ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญาเงื่อนไขและรายละเอียดการ
ปฏิบัติงานให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อน ที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขใน
เอกสารสอบราคา 

๔.๕ ผู้ เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง 
“ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา” โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา
เลขที่ ๓๙ / ๒๕๕๘ ยื่นต่อเจ้าหน้าที่พัสดุ ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘          
ตั้งแต่เวลา   ๐๙.๐๐ น.    ถึงเวลา    ๑๖.๓๐ น.    ณ   กองคลัง (กลุ่มงานพัสดุ)   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ถนนนครราชสีมา   แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร   

เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 
 
 

๔ / คณะกรรมการ... 
 
 



 
 
 

-๔- 
 

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละ
รายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาอ่ืนตามข้อ๑.๕(๑) ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 

หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อน หรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอ
ราคาว่ามีผู้เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ๑.๕(๒) และ
คณะกรรมการ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการจะตัด
รายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคาและประกาศรายชื่ อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกและมหาวิทยาลัยพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการจะวินิจฉัย
ได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้น ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้
มีการกระท าดังกล่าว 

ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน
นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้          
ถือเป็นที่สุด 

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ กองคลัง (กลุ่มงานพัสดุ) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต  
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในวันที่  ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป 

การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอ
ราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบ
เสนอราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ให้ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิก
การเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้       

๕.หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
๕.๑  ในการสอบราคาครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม  
๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒. หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา

ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ๓. หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ๔.แล้ว คณะกรรมการเปิดซอง   
สอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย 
หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็น
ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยเท่านั้น 

๕.๓  มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณ
ดังต่อไปนี้ 

(๑)  ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคาของมหาวิทยาลัย 

(๒)  ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลหรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมด
ในใบเสนอราคา 

(๓)  เสนอราคารายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเป็น
สาระส าคัญหรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 

 
๕ / (๔) ราคาที.่.. 

 
 



 
 
 

-๕- 
 

   (๔)  ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลง
ลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ 
 ๕.๔  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
มหาวิทยาลัยมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอ
ราคาได้ มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่
ถูกต้อง 

๕.๕  มหาวิทยาลัยทรงไว้ซึ่งที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างหรือซื้อในจ านวน หรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหาย
ใด ๆ มิได้  รวมทั้งมหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะ
เป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต 
เช่น การเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

       ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าสุดจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตาม 
สัญญาได้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือมหาวิทยาลัยจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่
ท าให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามสอบราคาจ้างหรือซื้อให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่
รับฟังได้ มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 
 

 ๕.๖  ในกรณีปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่าผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ตามข้อ ๔.๕ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอ
ราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ มหาวิทยาลัยมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อตามข้อ๔.๕ และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็น            
ผู้ทิ้งงาน 
 ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้
ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวง มีอ านาจยกเลิกการเปิดซอง                
ใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
      ๖. การท าสัญญาจ้างหรือสัญญาซื้อขาย 

ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาจ้างหรือสัญญาซื้อ ดังระบุในข้อ๑.๓ กับมหาวิทยาลัย
ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ท่านได้รับหนังสือฉบับนี้ มิฉะนั้น มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสิทธิ์ของท่านและริบ
หลักประกันซอง (ถ้ามี) โดยจะพิจารณาท่านเป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  หรือกรณีใช้งบประมาณแผ่นดิน จะด าเนินการท าสัญญาต่อเมื่อได้รับอนุมัติ
เงินประจ างวด ซึ่งมหาวิทยาลัยจะด าเนินการแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็น
จ านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างหรือค่าของที่สอบราคาได้ให้มหาวิทยาลัยยึดถือไว้ในขณะท า
สัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

๖.๑  เงินสด 
๖.๒  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ “มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” โดยเป็นเช็คลงวันที่ ที่ท าสัญญา

หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันท าการของทางราชการ 
 

๖ / ๖.๓.หนังสือ... 
 



 
 

-๖- 
 
๖.๓  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุ  ใน

ข้อ ๑.๔ โดยระบุชื่อการค้ าประกันต่อ “มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” 
๖.๔  หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือบริษัทเงินทุน

หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ า
ประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ  ทราบแล้วโดย
อนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ๑.๔ 

๖.๕  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
       หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจาก

ข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว 

     ๗.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
มหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินเท่ากับจ านวนเงินในสัญญาจ้างหรือสัญญาซื้อขายเมื่อผู้รับจ้างหรือ

ผู้ขายได้ท าการส่งมอบงานหรือสิ่งของแล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาทุกประการ  
         ๘. อัตราค่าปรับ 

ค่าปรับตามสัญญาซื้อขายข้อ๔. จะต้องก าหนดในอัตราร้อยละ๐.๒ ของค่าพัสดุ ตามสัญญา
ต่อวัน หรือค่าปรับตามสัญญาจ้างในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวันหรือไม่ต่ ากว่า               
วันละ ๑๐๐ บาท 

๙. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อสัญญาซื้อขายหรือสัญญาจ้าง ตามแบบดังระบุใน  ข้อ ๑.๓ 

จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่ งของ หรือความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาอย่างน้อย ๑ ปี นับถัดจากวันส่งของหรือส่งมอบงาน หรือการก่อสร้างต้องรับประกันความช ารุด  
อย่างน้อย ๒ ปี ทีม่หาวิทยาลัยได้รับมอบไว้ โดยผู้ขายหรือผู้รับจ้างจะต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้
ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

 

               ๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
   ๑๐.๑  เงินค่าพัสดุส าหรับการจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณแผ่นดิน                                  
   ๑๐.๒  เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดเป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้าง และได้ตก

ลงซื้อหรือจ้างตามประกาศสอบราคาแล้ว ถ้าผู้ขายหรือผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานซื้อหรือจ้าง
ดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่  และ
สามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนดผู้เสนอราคา ซึ่งเป็นผู้ขาย
หรือ     ผู้รับจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 

(๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ 
วัน  นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างหรือผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศเว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่
เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
 
 

      ๗ / (๓) ในกรณี... 
 

 



 
 

-๗- 
 

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายหรือผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี 

๑๐.๓  ผู้เสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลา
ที่ทางราชการก าหนดดังระบุในข้อ ๖. จะถือว่าเป็นผู้เสนอราคาสละสิทธิ์การเสนอและมหาวิทยาลัยอาจจะ
พิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายในอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบทาง
ราชการ 

๑๐.๔  มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญาซื้อ
ขายหรือสัญญาจ้างให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)    
              ๑๑. กรณีการสอบราคาที่เป็นงานก่อสร้าง 

๑๑.๑  งานก่อสร้างในที่นี้ หมายความรวมถึง 
(๑)  งานเคลื่อนย้ายอาคาร 
(๒)  งานดัดแปลง งานต่อเติม งานรื้อถอน และงานซ่อมแซม ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็น         

ว่ามีความจ าเป็นจะต้องมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างตลอดเวลาด าเนินการตามความ
เหมาะสมด้วย 
                     ๑๑.๒  ให้น าสัญญาแบบปรับราคาได้ มาใช้เป็นการถาวรกับงานก่อสร้างทุกประเภท 

๑๑.๓  การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
    การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๗ จะน ามาใช้      
ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพ่ิมข้ึน โดยวิธีการต่อไปนี้  

(๑) สัญญาแบบปรับราคานี้  ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภทรวมถึงงานปรับปรุงและ
ซ่อมแซม  ซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวด
รายจ่ายอื่นท่ีเบิกจ่ายในลักษณะค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามท่ีได้ก าหนดนี้ 

(๒) สัญญาแบบปรับราคาได้นี้  ให้ใช้ทั้งในกรณีเพ่ิมหรือลดค่างานจากค่างานเดิม
ตามเดิมตามสัญญาเมื่อดัชนีราคาซึ่งจัดท าข้ึนโดยกระทรวงพาณิชย์มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิม
ขณะเมื่อวันเสนอราคา ส าหรับกรณีที่จัดจ้างโดยวิธีอ่ืนให้ใช้วันเปิดซองของราคาแทน 
                           (๓) การขอเงินเพ่ิมค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของ      
ผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายในก าหนด ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้น
ก าหนดนี้ไปแล้วผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพ่ิมค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ 
ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญารีบเรียกเงินคืนจาก ผู้รับจ้างโดยเร็ว ๆ หรือให้
หักค่างานของงวดต่อไปหรือหักเงินจากหลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี 
    (๔) การพิจารณาค านวณเงินเพ่ิมหรือลด และการจ่ายเงินเพ่ิมหรือเรียกคืนจากผู้รับจ้าง
ตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากส านักงบประมาณ ให้ถือ
การพิจารณาวินิจฉัยของส านักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด 

(๕) การค านวณค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้น ๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุ
ก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี ๒๕๓๐ เป็นเกณฑ์ในการค านวณ 
         สูตรการปรับราคา (สูตรค่าK) จะต้องคงที่ ที่ระดับที่ก าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตาม   
ที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือภายในระยะเวลาที่ส านักงานได้ขยายออกไปโดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ระบุ     
ในข้อ ๑.๗ 
 
 

๘ / (๖).การค านวณ..... 
 
 



 
 
 
 

-๘- 
 

(๖)  การค านวณค่า K ก าหนดให้ใช้เลขทศนิยม ๓ ต าแหน่งทุกขั้นตอน โดยไม่มีการ  
ปัดเศษและก าหนดให้ท าเลขสัมพันธ์ (เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลส าเร็จก่อนแล้วจึงน าผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลข      
ที่หน้าเลขสัมพันธ์นั้น 

(๗) ให้พิจารณาเงินเพ่ิมหรือลดราคาค่างานจากราคาที่ผู้รับจ้างท าสัญญาตกลงกับ     
ผู้ว่าจ้างเมื่อ ค่า K ตามสูตรส าหรับงานก่อสร้างนั้น ในเดือนที่ส่งมอบมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือน
เสนอราคามากกว่า ๔% ขึ้นไป โดยน าเฉพาะส่วนที่เกิน ๔% มาค านวณ ปรับเพ่ิมหรือลดค่างานแล้วแต่กรณี       
(โดยไม่คิด ๔% แรกให้) 

(๘) ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถท าการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาในสัญญา
โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่าง ๆ ที่จะน ามาใช้ในการค านวณค่างานให้ใช้ค่า K ของเดือน
สุดท้ายตามอายุสัญญาหรือ K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ว่าค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า 

(๙) การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างท าให้แต่ละงวดตามสัญญาไปก่อน  
ส่วนค่างานเพ่ิมหรือค่างานลดซึ่งจะค านวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างซึ่งน ามาค านวณหาค่า K 
ของเดือนที่ส่งมอบงานงวดนั้น ๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อค านวณเงินเพิ่มได้ให้ขอท าความตกลงเรื่องการเงินกับ
มหาวิทยาลัย 

๑๒.  มาตรฐานฝีมือช่าง 
เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้าง      

ตามประกาศนี้แล้ว  ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าวผู้เสนอราคาจะต้องมีและ      
ใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก หน่วยงานราชการและ/หรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจาก      
ทางราชการหรือผู้มีวุฒิบัตร ระดับ ป .ว .ช ., ป .ว .ส . และ ป .ว.ท . หรือเทียบเท่าหรือปริญญาตรีจาก
สถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่างแต่
จะต้องมีช่างจ านวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้ 

- ช่างไฟฟ้า 
- ช่างก่อสร้าง 
- ช่างโยธา 
- ช่างเชื่อม 
- ช่างท่อและสุขภัณฑ ์

๑๓.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหว่างระยะเวลาการปฏิบัติงานซื้อหรือจ้าง ผู้ขายและผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์   

ที่กฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
        
 

---------------------------------------------------------- 
                                           วันที่           พฤศจิกายน     ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 


