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

การประกวดราคางานปรับปรงุอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ (อาคารศูนย

วิทยาศาสตร สูง ๗ ชั้น) แขวงบางพลัด เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร  

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

-------------------------------------------------------------------- 

 

 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “มหาวิทยาลัย” มีความประสงคจะดําเนินการจาง

ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ (อาคารศูนยวิทยาศาสตร สูง ๗ ชั้น) แขวง

บางพลัด เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดวยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส ตาม

เง่ือนไขและระเบียบปฏิบัติของมหาวิทยาลัย โดยรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

๑. ความเปนมา 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปนสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีตั้ง ๒๙๕ ถนนราชีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีภารกิจ

หลักในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกอาคารสถานท่ีท่ีเอ้ือตอการ

เรียนรูเหมาะสมมีความสวยงามทันสมัยเหมาะสมกับเทคโนโลยีในปจจุบันและเปนแนวทางเดียวกันของ

รูปแบบอาคาร ท่ีปรับปรุงไปกอนหนานี้ อีกท้ังอาคารท่ีมีอยูเดิมนั้นเปนอาคารท่ีใชงานมายาวนานมีการ

เสื่อมสภาพจึงมีแผนการปรบัปรุงในทุกๆระยะ 

 

๒. วัตถุประสงค 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ไดจัดใหมีโครงการจางปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษามหา

วชิราลงกรณ (อาคารศูนยวิทยาศาสตร สูง ๗ ชั้น) แขวงบางพลัด เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพ่ือใหเปนอาคารท่ีมีความปลอดภัย และเหมาะสมกับการใหบริการ 

 

๓. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 

๓.๑  ตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาดังกลาว 

๓.๒  ตองไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว

หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานของทางราชการ 

๓.๓  ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส 

ณ วันประกาศเชิญชวน หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ใน

การประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 



๓.๔  ตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาล

ของผูท่ียื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

๓.๕  ตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสราง หรืองานปรับปรุงท่ีมีลักษณะงานประเภทเดียวกัน

กับงานจางท่ีประกวดราคาครั้งนี้ โดยเปนผลงานสัญญาเดียวในวงเงินไมนอยกวา ๒,๔๓๑,๖๕๐.๐๐ (สอง

ลานสี่แสนสามหม่ืนหนี่งพันหกรอยหาสิบบาทถวน) มีอายุผลงานไมเกิน ๕ ป นับจากวันทําการแลวเสร็จ

จนถึงวันท่ียื่นขอเสนอการประกวดราคาดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ เปนผลงานท่ีดีเปนท่ียอมรับใน

มาตราฐานท่ัวไปและปฏิบัติถูกตองตามเง่ือนไขแหงสัญญานั้นทุกประการ และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญา

โดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฏหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ินหนวยงานอ่ืนซ่ึง

มีกฏหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนท่ี

มหาวทิยาลัยเชื่อถือ (กรณีเปนผลงานเอกชนจะตองมีหลักฐานใบรับเงินทุกงวดตลอดจนหลักฐานการเสีย

ภาษีของงานนั้นจากกรมสรรพากรแนบมาดวย) และผลงานดังกลาว มหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการ

ประกวดราคามีสิทธิเขาไปดูสถานท่ีหรือตรวจสอบผลงานนั้น เพ่ือประกอบการพิจารณาคัดเลือกผูเสนอ

ราคาท่ีมีคุณภาพและคุณสมบัติท่ีเปนประโยชนตอทางราชการได 

      ๓.๖   บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญา ตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชี

รายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

       ๓.๗    บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ ซ่ึงไดดําเนินการจัดซ้ือ

จัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิคส ( e-Government Procurement : e-GP ) ตองลงทะเบียนในระบบ

อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซดศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 

       ๓.๘  คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคาไม

เกินสามหม่ืนบาท คูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได 

 

 

๔. เง่ือนไขและขอกําหนดเพ่ิมเติม 

๔.๑  ผูชนะการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองทําสัญญาตามแบบท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด และจะตองดําเนินการงานดังกลาว ตามแบบรูปและรายการประกอบและใบแสดง

ปริมาณงานท่ีกําหนดของมหาวิทยาลัย โดยใชวัสดุท่ีใชในการกอสรางจะตองเปนวัสดุท่ีมีคุณภาพท่ีดีมี

มาตรฐานข้ันต่ํา ไดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) พรอมสิ่งกอสรางสวนควบอ่ืน ๆ อุปกรณ

รวมท้ังงานระบบคุณภาพท่ีเก่ียวของแลวเสร็จตามกําหนด 

ในกรณีไมสามารถดําเนินการงานดังกลาว ใหแลวเสร็จ ตามวรรคหนึ่งได อันเนื่องมาจากความผิด

ของทานเอง มหาวิทยาลัยจะไมรับผิดชอบในคาเสียหายหรือคาใชจายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึน โดยเปนภาระ

รับผิดชอบทานแตเพียงฝายเดียว 

๔.๒  ผูเสนอราคาตองสํารวจและศึกษาขอมูลตาง ๆ ใหเปนท่ีเขาใจในพ้ืนท่ีบริเวณท่ีจะปรับปรุง

และงานระบบท่ีเก่ียวของ โดยตองหาแนวทางท่ีจะขนสงวัสดุอุปกรณเครื่องมือ โดยปฏิบัติตามบทบัญญัติ

ทางกฏหมายอยางเครงครัด 



๔.๓  ผูรับจางตองเปนผูขออนุญาตและทําการติดตั้งมิเตอร น้าํประปา, ไฟฟา, โทรศัพท และ

ระบบสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ โดยคาใชจายเปนของผูรับจางท้ังหมดตลอดจนคาใชจายประจําเดือน ตั้งแตเริ่ม

ดําเนินการจนแลวเสร็จ 

๔.๔  มหาวิทยาลัยฯ ไมอนุญาตใหพนักงาน คนงาน ของผูรับจางพักภายในพ้ืนท่ีกอสราง 

๔.๕  ขณะกอสรางผูรับจางตองดําเนินการปองกันความเสียหาย อันอาจเกิดแกอาคาร ตลอดจน

บริเวณโดยรอบ ซ่ึงหากเกิดความเสียหายผูรับจางตองเปนผูรับผิดชอบท้ังสิ้น 

๔.๖  ผูรับจางตองถือปฏิบัติตามกฎหมาย พระราชบัญญัติ ตลอดจนเทศบัญญัติอยางเครงครัด 

อาทิ ความปลอดภัยในการทํางาน, การปองกันฝุนละออง และอ่ืน ๆ 

๔.๗  มหาวิทยาลัยสามารถเขาใชอาคารในระหวางมีการปฏิบัติงานปรับปรุงอาคารไดตลอดเวลา 

๕. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ 

๕.๑  งานปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ (อาคารศูนย

วิทยาศาสตร สูง ๗ ชั้น) แขวงบางพลัด เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รายละเอียดของงานประกอบดวย 

-  แบบรูปรายการ 

-  รายการประกอบแบบ 

๕.๒  อาคารพรอมสิ่งกอสรางสวนควบอุปกรณ และงานระบบตาง ๆ ตามโครงการดังกลาว

จะตองปรับปรุงหรือกอสรางอยางเหมาะสม และจะตองดําเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎหมาย กฎ ขอบังคับ รวมท้ังระเบียบ คําสั่ง ประกาศใดๆ หลักเกณฑและมาตราฐาน

ความปลอดภัยท่ีเก่ียวของ 

๕.๓  มหาวิทยาลัยฯ มีอํานาจหนาท่ีในการตรวจสอบผลการดําเนินงาน รวมท้ังอุปกรณ และงาน

ระบบตาง ๆ ท้ังหลาย เพ่ือใหเปนไปตามเง่ือนไขสัญญา กฎหมาย กฎ ขอบังคับ รวมท้ังระเบียบ คําสั่ง 

ประกาศใด ๆ หลักเกณฑและมาตรฐานความปลอดภัยท่ีเก่ียวของ และติดตามผลการกอสราง การ

บํารุงรักษา รวมท้ังการใชสอยทรัพยสินตาง ๆ โดยคณะกรรมการตรวจการจาง คณะกรรมการควบคุมการ

กอสราง หรือผูแทนจากมหาวิทยาลัยฯ ท่ีไดรับการแตงตั้ง 

 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ 

  ปงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

๗. ระยะเวลาสงมอบของหรือสงมอบงาน 

โครงการจางปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ (อาคารศูนย

วิทยาศาสตร สูง ๗ ชั้น) แขวงบางพลัด เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ผูรับจางตองดําเนินการกอสรางใหแลวเสร็จภายใน ๑๒๐ วนั นับแตวันเริ่มทํางานตามสัญญา 

 

๘. วงเงินในการจัดหา 



จํานวนเงิน ๙,๗๒๖,๖๐๐ บาท (เกาลานเจ็ดแสนสองหม่ืนหกพันหกรอยบาทถวน) 

 

๙. สถานท่ีกอสราง 

บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ (อาคารศูนยวิทยาศาสตร สูง ๗ ชั้น) 

แขวงบางพลัด เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตามแผนผังของมหาวิทยาลัย

ซ่ึงขนาดพ้ืนท่ีจริงท่ีมหาวิทยาลัย  จะสงมอบนั้น  จะมีการวัดและตรวจสอบความถูกตองในภายหลงั โดยผู

เสนอราคาจะตองเปนผูรับผิดชอบในการจัดเตรียมพ้ืนท่ีท่ีจะทําการกอสราง เชน การรื้อถอนอาคารเดิม

พรอมบริเวณโดยรอบรวมท้ังขนเศษวัสดุท่ีรื้อถอนท้ิง, การปรับพ้ืนท่ี, ถมดิน, ปรับระดับ 

 

๑๐. สถานท่ีติดตอเพ่ือใหสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ หรือมีความเห็นเปนลายลักษณอักษรหรือ

ทางเว็ปไซด มายังมหาวิทยาลัยโดยเปดเผยตัว 

๑๐.๑ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เลขท่ี ๒๙๕ ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต 

กรุงเทพมหานครฯ โทร 0 2244 5110 ถึง 5114 โทรสาร 0 2668 7464 

๑๐.๒ E-mail Address : Supply@dusit.ac.th 

 

 



 
 
(ราง) 

เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขท่ี ............... 
จางปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ(อาคารศูนยวิทยาศาสตร สูง ๗ ช้ัน) 

แขวงบางพลัด เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร จํานวน ๑ รายการ 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ลงวันท่ี  ……………………….  
                               ……………………………………………. 
 

 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา“มหาวิทยาลัย” มีความประสงคจะดําเนินการประกวด
ราคาจางปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ(อาคารศูนยวิทยาศาสตร สูง ๗ ชั้น) 
แขวงบางพลัด เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร จํานวน ๑ รายการ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยมี
ขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้ 

๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
  ๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด 
  ๑.๒ แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
  ๑.๓ ใบแจงปริมาณงานและราคา 
  ๑.๔ หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
  ๑.๕ แบบสัญญาจาง 
  ๑.๖ แบบหนังสือคํ้าประกัน 
   (๑)  หลักประกันซอง 
   (๒) หลักประกันสัญญา 
  ๑.๗ สูตรการปรับราคา 
  ๑.๘ บทนิยาม 
   (๑) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน 
   (๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
  ๑.๙ แบบบัญชีเอกสาร 
   (๑)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑  

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

๒. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา 
๒.๑  ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส 
   ๒.๒  ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการ 

และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบ
ของทางราชการ 

 
 
 
 

๒ / (๒.๓) ผูประสงค... 



 
 

-๒- 
  

  ๒.๓  ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน 
และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวด
ราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ตามขอ ๑.๘ 

  ๒.๔  ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึน
ศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

  ๒.๕  ตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสราง หรืองานปรับปรุงท่ีมีลักษณะงานประเภทเดียวกัน
กับงานจางท่ีประกวดราคาครั้งนี้ โดยเปนผลงานสัญญาเดียวในวงเงินไมนอยกวา ๒,๔๓๑,๖๕๐.๐๐ (สองลานสี่
แสนสามหม่ืนหนี่งพันหกรอยหาสิบบาทถวน) มีอายุผลงานไมเกิน ๕ ป นับจากวันทําการแลวเสร็จจนถึงวันท่ียื่น
ขอเสนอการประกวดราคาดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ เปนผลงานท่ีดีเปนท่ียอมรับในมาตราฐานท่ัวไปและ
ปฏิบัติถูกตองตามเง่ือนไขแหงสัญญานั้นทุกประการ และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ 
หนวยงานตามกฏหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ินหนวยงานอ่ืนซ่ึงมีกฏหมายบัญญัติใหมีฐานะ
เปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนท่ีมหาวิทยาลัยเชื่อถือ (กรณีเปนผลงาน
เอกชนจะตองมีหลักฐานใบรับเงินทุกงวดตลอดจนหลักฐานการเสียภาษีของงานนั้นจากกรมสรรพากรแนบมา
ดวย) และผลงานดังกลาว มหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประกวดราคามีสิทธิเขาไปดูสถานท่ีหรือตรวจสอบ
ผลงานนั้น เพ่ือประกอบการพิจารณาคัดเลือกผูเสนอราคาท่ีมีคุณภาพและคุณสมบัติท่ีเปนประโยชนตอทาง
ราชการได 

  ๒.๖  ผูท่ีไดรับการคัดเลือกใหเขาเปนคูสัญญา ตองปฏิบัติดังนี้ 
   (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญา ตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ

รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
   (๒) บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซ่ึงไดดําเนินการจัดซ้ือจัด

จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส
ของกรมบัญชีกลาง ท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 

   (๓)  คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซ่ึงมี
มูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 

๓. หลักฐานการเสนอราคา 
ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน ๒ สวน คือ 

 ๓.๑  สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
(๑) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล 

(ก) หางหุนสวนจํากัดสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ     
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

(ข) บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญ  
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

(๒) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล     
ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น  สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
 
 
 

๓ / (๓) ในกรณี... 
 



 
 

-๓- 
 

(๓) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะผูรวมคา  
ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา  และในกรณีท่ีผูเขารวมคา
ฝายใดเปนบุคคลธรรมดาท่ีมิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลให
ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) 

(๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชยและสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม (ถามี) พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง 

(๕) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีไดยื่นตามแบบในขอ ๑.๙ (๑) 
  ๓.๒  สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

(๑) หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยตองลงนาม
พรอมประทับตรา (ถามี) 

(๒) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณีท่ีผูประสงคจะเสนอราคา
มอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนทําการแทน 

(๓) หลักประกันซอง ตามขอ ๕. 
(๔) สําเนาหนังสือรับรองผลงานและสําเนาหนังสือสัญญา พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
(๕) บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน) 
(๖) แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
(๗) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีไดยื่นตามแบบในขอ ๑.๙ (๒) 

๔. การเสนอราคา 
   ๔.๑  ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาจาง
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้   
โดยไมมีเง่ือนไขใด ๆ ท้ังสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนรวมท้ังลงลายมือชื่อของผูประสงคจะ
เสนอราคาใหชัดเจน 
   ๔.๒  ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน 
   ๔.๓  ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๑๒๐ วัน นับแตวันยืนยัน
ราคาสุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคา
ท่ีตนเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 
   ๔.๔  ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาท่ีจะจางใหแลวเสร็จ
ไมเกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันท่ีไดรับหนังสือแจงจากมหาวิทยาลัยใหเริ่มทํางาน 
   ๔.๕  กอนยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคาควร
ตรวจดูรางสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาท้ังหมดเสียกอนท่ีจะ    
ตกลงยื่นขอเสนอตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
   ๔.๖  ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส    
จาหนาซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไวท่ีหนาซองวา “เอกสารประกวด
ราคาตามเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขท่ี..........” ยื่นตอคณะกรรมการประกวด
ราคาตามโครงการ ในวันท่ี..........................ระหวางเวลา ...................น. ถึง................น. ณ กองคลัง (กลุมงาน
พัสดุ) อาคาร ๑๓ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
   เม่ือพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว จะไมรับ
เอกสารเพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด 
 
 

๔ / คณะกรรมการ... 
 



 
 

-๔- 
 

   คณะกรรมการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคาแตละ
รายวาเปนผูประสงคจะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน หรือเปนผูมี
ผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางตามขอ ๑.๘ (๑) ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมท้ังตรวจสอบขอเสนอตามขอ ๓.๒ และแจง        
ผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธี
อ่ืนใดท่ีมีหลักฐานวา ผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว  
   หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคา กอนหรือในขณะท่ีมีการเสนอราคาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรมตามขอ๑.๘ (๒) คณะกรรมการจะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา
รายนั้นออกจากการเปนผูมีสิทธิเสนอราคา และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมี
สิทธิเสนอราคาดังกลาวเปนผูท้ิงงาน   
   ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะ
เสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  
หรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิค อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตออธิการบดี
มหาวิทยาลัยภายใน ๓ วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณของ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยใหถือเปนท่ีสุด 
   หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของ จนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนดไว  คณะกรรมการ
จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับบุคคลอ่ืน และ
เม่ือแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากข้ันตอนท่ีคางอยูภายในเวลาของ      
การเสนอราคาท่ียังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายใน        
วันเดียวกัน  เวนแตคณะกรรมการเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงาย หรือขอขัดของ       
ไมอาจแกไขได ประธานคณะกรรมการจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา  และกําหนดวัน เวลาและสถานท่ี  
เพ่ือเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายท่ีอยูในสถานท่ีนั้นทราบ  
   คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการประกวดราคา 
เพ่ือใหการประกวดราคา เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 
   ๔.๗  ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้ 

(๑) ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ท่ีไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค 

(๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองเริ่มตนท่ี 
๙,๗๒๖,๖๐๐.๐๐ บาท (เกาลานเจ็ดแสนสองหม่ืนหกพันหกรอยบาทถวน) 

(๓) ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถามี) รวมท้ัง
คาใชจายท้ังปวงไวดวยแลว 

(๔) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทน จะตองมาลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา 
ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด 

(๕) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนท่ีมาลงทะเบียนแลว ตอง LOG IN เขาสูระบบ 
 
 

๕ / (๖)ผูมีสิทธิ... 
 



 
 

-๕- 
 

(๖) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนท่ี LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาท่ี
เสนอในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ 
และจะตองเสนอลดราคาข้ันต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถวน) 
จากราคาครั้งสุดทายท่ีเสนอลดแลว   

(๗) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเม่ือการประกวดราคาเสร็จสิ้นแลว 
จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาท่ียืนยันจะตองตรงกับราคาท่ีเสนอหลังสุด 

(๘) ผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูชนะราคา ตองรับผิดชอบคาใชจาย      
ในการใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส  ท้ังนี้ จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา 

(๙) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคา ในวันท่ี..........................ตั้งแตเวลา................น. 
เปนตนไป ท้ังนี้ จะแจงนัดหมายตามแบบแจง วัน เวลา และสถานท่ีเสนอราคา (บก.๐๐๕) ใหทราบตอไป 

(๑๐) ผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของ
ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ท่ีแสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th และผูมีสิทธิเสนอ
ราคาตองทําการทดลองวิธีการเสนอราคากอนถึงกําหนดวันเสนอราคาท่ีเว็บไซตของผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เปนตนไป 

๕. หลักประกันซอง 
ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองเอกสารทางดานเทคนิค 

จํานวน ๔๘๖,๓๓๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหม่ืนหกพันสามรอยสามสิบบาทถวน) โดยหลักประกันซองจะตองมี
ระยะเวลาการคํ้าประกันตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดย
หลักประกันใหใชอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 
  ๕.๑  เงินสด 
  ๕.๒  เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแก “มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ียื่นซองเอกสาร
ทางดานเทคนิค หรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ    
  ๕.๓  หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๖ (๑) 
  ๕.๔  หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ท่ีไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย  
ซ่ึงไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุใน        
ขอ ๑.๖ (๑)  
  ๕.๕  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 หลักประกันซองตามขอนี้ มหาวิทยาลัยจะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูคํ้าประกันภายใน 
๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคารายท่ีคัดเลือกไวซ่ึงเสนอ
ราคาต่ําสุดจะคืนใหตอเม่ือไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเม่ือผูมีสิทธเิสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว 
  การคืนหลักประกันซองไมวากรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 

๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
   ๖.๑  ในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสิน
ดวยราคารวม 
 
 
 
 

๖ / (๖.๒) หากผูประ... 
 

http://www.gprocurement.go.th/


 
 

-๖- 
 

   ๖.๒  หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒.  หรือยื่นหลักฐานการ
เสนอราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓. หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ไมถูกตองตามขอ ๔. แลว คณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคา
รายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารประกวด
ราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปน
ประโยชนตอมหาวิทยาลัยเทานั้น 

๖.๓  มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคา โดยไมมีการผอนผัน 
ในกรณี ดังตอไปนี้ 

(๑) ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาจาง
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ของมหาวิทยาลัย 

(๒) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไข ท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูประสงคจะ
เสนอราคารายอ่ืน 
   ๖.๔  ในการตัดสินการประกวดราคาราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา 
คณะกรรมการประกวดราคา หรือมหาวิทยาลัยมีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคา ชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ  ฐานะ 
หรือขอเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได มหาวิทยาลัยมีสิทธิท่ีจะไมรับราคาหรือไมทํา
สัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง 

๖.๕  มหาวิทยาลัยฯทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอ
ท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจาง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา 
ท้ังนี้เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ  และใหถือวาการตัดสินของมหาวิทยาลัยเปนเด็ดขาด ผูประสงค
จะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะเรยีกรองคาเสยีหายใด ๆ มิได   รวมท้ังมหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิก
การประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผูท้ิงงาน  ไมวาจะเปน    
ผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อไดวา การเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต 
เชน การเสนอราคาอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน 
   ในกรณีท่ีผูมีสิทธิเสนอราคารายท่ีเสนอราคาต่ําสุด  เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามสัญญาได  คณะกรรมการประกวดราคาหรือมหาวิทยาลัย จะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดง
หลักฐานท่ีทําใหเชื่อไดวาผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได มหาวิทยาลัยมีสิทธิท่ีจะไมรับราคาของผูมีสิทธิ
เสนอราคารายนั้น 
  ๖.๖  ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
วาผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูมีสิทธิเสนอ
ราคารายอ่ืน หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธเิสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส 
ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปน
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๘  มหาวิทยาลัยมีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผูมีสิทธิเสนอ
ราคาดังกลาวและมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธเิสนอราคารายนั้นเปนผูท้ิงงาน  
 
 
 

๗ / (๗) การทําสัญ... 
 



 
-๗- 

 
 

๗.  การทําสัญญาจาง 
ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) จะตองทําสัญญาจางตาม

แบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๕ กับมหาวิทยาลัย ภายใน ๗ วัน  นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวาง
หลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางท่ีประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสได ใหมหาวิทยาลัยยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 
   ๗.๑  เงินสด 
   ๗.๒  เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแก “มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือ
กอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 
   ๗.๓  หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ๑.๖(๒) 
   ๗.๔  หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกัน  ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยซ่ึงได
แจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ๑.๖ (๒) 
   ๗.๕  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
   หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน  นับถัดจากวันท่ีคูสัญญาพนจากขอผูกพัน
ตามสัญญาจางแลว    

๘. คาจางและการจายเงิน 
กําหนดการจายคาจางตามเอกสารการแบงงวดงานงวดเงิน 

๙. อัตราคาปรับ 
   คาปรับตามแบบสัญญาจาง และจะกําหนดในอัตรารอยละ ๐.๑๐ (ศูนยจุดหนึ่งศูนย)ของคาจาง
ตามสัญญาตอวัน 

๑๐.   การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือหรือทํา

สัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ ๑.๕  แลวแตกรณี  จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดข้ึน
ภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๒ ป นับถัดจากวันท่ีมหาวิทยาลัยไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการ
ซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง  

๑๑.   ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ   
   ๑๑.๑  เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณแผนดิน    

 ราคากลางของงานจางปรับปรุงในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส   
ครั้งนี้ เปนเงินท้ังสิ้น ๙,๗๒๖,๖๐๐.๐๐ บาท (เกาลานเจ็ดแสนสองหม่ืนหกพันหกรอยบาทถวน)     

๑๑.๒  เม่ือมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตาม
การประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจาง
ดังกลาวเขามาจากตางประเทศ  และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรอืในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยูและสามารถ
ใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซ่ึงเปนผูรับจาง
จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
    (๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทาภายใน ๗ วัน   
นับตั้งแตวันท่ีผูรับจางสั่ง หรือซ้ือขายของจากตางประเทศ  เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
 
 
 

๘ / (๒) จัดการให... 
 



 
-๘- 

 
(๒)  จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก

ตางประเทศมายังประเทศไทย  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือ
ไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(๓)  ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี 
   ๑๑.๓  ผูประสงคจะเสนอราคาซ่ึงไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส        
ตอมหาวิทยาลัยแลว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคามิได  และเม่ือไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธเิสนอ
ราคาแลวตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในขอ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) 
และ (๗) มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ ๒.๕ ของวงเงินท่ีจัดหาทันที และอาจ
พิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมท้ังอาจพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานได หากมีพฤติกรรมเปน
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
   ๑๑.๔  ผูประสงคจะเสนอราคาซ่ึงมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกแลว  ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลง
ภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนดดังระบุในขอ ๗.  มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันซองหรือเรียกรองจากผูออก
หนังสือคํ้าประกันซองทันที  และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมท้ังจะพิจารณาให
เปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
   ๑๑.๕  มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิท่ีจะแกไขเติมเง่ือนไข  หรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 

๑๒.   การปรับราคาคางานกอสราง 
   การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๗ จะนํามาใชในกรณีท่ีคางาน
กอสรางลดลงหรือเพ่ิมข้ึน โดยวิธีการตอไปนี้ 
   ๑๒.๑  สัญญาแบบปรับราคานี้ ใหใชกับงานกอสรางทุกประเภทรวมถึงงานปรับปรุงและซอมแซม  
ซ่ึงเบิกจายคางานในลักษณะหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจายอ่ืน    
ท่ีเบิกจายในลักษณะคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีอยูในเง่ือนไขและหลักเกณฑตามท่ีไดกําหนดนี้ 
   ๑๒.๒  สัญญาแบบปรับราคาไดนี้ ใหใชท้ังในกรณีเพ่ิมหรือลดคางานจากคางานเดิมตามเดิม     
ตามสัญญาเม่ือดัชนีราคาซ่ึงจัดทําข้ึนโดยกระทรวงพาณิชยมีการเปลี่ยนแปลงสูงข้ึนหรือลดลงจากเดิมขณะเม่ือ
วันเสนอราคา สําหรับกรณีท่ีจัดจางโดยวิธีอ่ืนใหใชวันเปดซองของราคาแทน 
   ๑๒.๓  การขอเงินเพ่ิมคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาไดนี้ เปนหนาท่ีของผูรับจางท่ี
จะตองเรียกรองภายในกําหนด ๙๐ วัน นับตั้งแตวันท่ีผูรับจางไดสงมอบงานงวดสุดทาย หากพนกําหนดนี้ไป
แลวผูรับจางไมมีสิทธิท่ีจะเรียกรองเงินเพ่ิมคางานกอสรางจากผูวาจางไดอีกตอไป และในกรณีท่ีผูวาจางจะตอง
เรียกเงินคืนจากผูรับจาง  ใหผูวาจางท่ีเปนคูสัญญารีบเรียกเงินคืนจากผูรับจางโดยเร็ว ๆ หรือใหหักคางานของ
งวดตอไปหรือหักเงินจากหลักประกันสัญญาแลวแตกรณี 
   ๑๒.๔  การพิจารณาคํานวณเงินเพ่ิมหรือลด  และการจายเงินเพ่ิมหรือเรียกคืนจากผูรับจางตาม
เง่ือนไขของสัญญาแบบปรับราคาได  ตองไดรับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสํานักงบประมาณ ใหถือการ
พิจารณาวินิจฉัยของสํานักงบประมาณเปนท่ีสิ้นสุด 
   ๑๒.๕  การคํานวณคา K จากสูตรตามลักษณะงานนั้น ใหใชตัวเลขดัชนีราคาวัสดุกอสรางของ
กระทรวงพาณิชย โดยใชฐานของป ๒๕๓๐ เปนเกณฑในการคํานวณ 
    สูตรการปรับราคา (สูตรคาK) จะตองคงท่ี ท่ีระดับท่ีกําหนดไวในวันแลวเสร็จตามท่ีกําหนดไว
ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการท่ีระบุในขอ ๑.๗ 
 
 

๙ / (๑๒.๖) การคํานวน... 
 



 
-๙- 

 
   ๑๒.๖  การคํานวณคา K กําหนดใหใชเลขทศนิยม ๓ ตําแหนงทุกข้ันตอนโดยไมมีการปดเศษปด
เศษและกําหนดใหทําเลขสัมพันธ (เปรียบเทียบ) ใหเปนผลสําเร็จกอนแลวจึงนําผลลัพธไปคูณกับตัวเลขท่ีหนา
เลขสัมพันธนั้น 
   ๑๒.๗  ใหพิจารณาเงินเพ่ิมหรือลดราคาคางานจากราคาท่ีผูรับจางทําสัญญาตกลงกับผูวาจางเม่ือ 
คา K ตามสูตรสําหรับงานกอสรางนั้น ในเดือนท่ีสงมอบมีคาเปลี่ยนแปลงไปจากคา K ในเดือนเสนอราคา 
มากกวา ๔ % ข้ึนไป โดยนําเฉพาะสวนท่ีเกิน ๔ % มาคํานวณ ปรับเพ่ิมหรือลดคางานแลวแตกรณี (โดยไมคิด 
๔ % แรกให) 
   ๑๒.๘  ในกรณีท่ีผูรับจางไมสามารถทําการกอสรางใหแลวเสร็จ ตามระยะเวลาในสัญญาโดยเปน
ความผิดของผูรับจาง คา K ตามสูตรตางๆ ท่ีจะนํามาใชในการคํานวณคางานใหใชคา K ของเดือนสุดทายตาม
อายุสัญญาหรือ K ของเดือนท่ีสงมอบงานจริง แลวแตวาคา K ตัวใดจะมีคานอยกวา 
 ๑๒.๙  การจายเงินแตละงวดใหจายคาจางงานท่ีผูรับจางทําใหแตละงวดตามสัญญาไปกอน          
สวนคางานเพ่ิมหรือคางานลดซ่ึงจะคํานวณไดตอเม่ือทราบดัชนีราคาวัสดุกอสรางซ่ึงนํามาคํานวณหาคา K ของ
เดือนท่ีสงมอบงานงวดนั้นๆ เปนท่ีแนนอนแลว เม่ือคํานวณเงินเพ่ิมไดใหขอทําความตกลงเรื่องการเงินกับ
มหาวิทยาลัย 

๑๓.  มาตรฐานฝมือชาง 
เม่ือมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสราง   

ตามประกาศนี้แลว  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว  ผูมีสิทธิเสนอราคา
จะตองมีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากหนวยงานราชการและ/หรือหนวยงานท่ีไดรับการ
รับรองจากทางราชการ หรือผูมีวุฒิบัตร ระดับ ป.ว.ช., ป.ว.ส. และ ป.ว.ท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษา
ท่ี ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมตํ่ากวารอยละ ๑๐ ของแตละสาขาชางแตจะตองมีชางจํานวน
อยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้ 
   ๑๔.๑  ชางเชื่อม 
   ๑๔.๒  ชางไฟฟา 
   ๑๔.๓  ชางกอสราง 
   ๑๔.๔  ชางทอและสุขภัณฑ 
   ๑๔.๕  ชางโยธา 

๑๔.   การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบได

กําหนดไวโดยเครงครัด 
 

……………………………………………… 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

วันท่ี   ..................................   
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐ / หมายเหตุ... 
 



 
 

- ๑๐ - 
 
หมายเหตุ 

ผูประสงคจะเสนอราคา หมายถึง ผูขายหรือหรือผูรับจาง ท่ีเขารับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัย    
เพ่ือเปนผูมีสิทธิเสนอราคา 

ผูมีสิทธิเสนอราคา  หมายถึง ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัย ใหเปนผูมี
สิทธิเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

การนับระยะเวลาคํ้าประกันซองตามขอ ๕. ใหนับเปน ๒ ชวงเวลาติดตอก้ัน คือ ชวงแรก ต้ังแตวัน  
ยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดทาย (วันเสนอราคา) และนับตอเนื่องกันในชวงท่ีสอง 
คือ ตั้งแตวันถัดจากวันยืนยันราคาสุดทาย จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา ตัวอยางเชน กําหนดวันยื่นซอง
ขอเสนอทางดานเทคนิค วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๔๙ กําหนดวันเสนอราคาวันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๔๙ และ
กําหนดยืนราคา ๓๐ วัน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย การนับระยะเวลาการคํ้าประกันซองคือ วันท่ี ๑ 
เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๔๙ และนับตอเนื่องในชวงท่ีสอง ใหเริ่มนับตั้งแตวันท่ี ๒๑ 
เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ (รวม ๓๐ วัน) ดังนั้นระยะเวลาการนับหลักประกันซอง 
คือ ตั้งแตวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ 

****  การใชดุลพินิจตามเง่ือนไขท่ีกําหนด ขอ ๖.๕ หนวยงานจะตองใชดุลพินิจโดยชอบดวยกฎหมาย 
ระเบียบท่ีเก่ียวของ ประกอบกับตองมีหลักฐานและขอเท็จจริงท่ีชัดเจนโดยปราศจากขอโตแยงในดาน
คุณภาพ คุณสมบัติทางเทคนิค หรือเหตุอ่ืนใดวา สินคา บริการ งานจางดังกลาวไมเปนประโยชนตอทาง
ราชการ 

สําหรับเง่ือนไขคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา ตามขอ ๒.๖ ถึงขอ ๒.๘ เปนไปตามแนวทางท่ี
คณะกรรการ ป.ป.ช. กําหนด 

การเสนอลดราคาข้ันต่ํา (Minimum Bid) ใหหนวยงานท่ีจะจัดหาพัสดุคํานวณวงเงินการเสนอ      
ลดราคาข้ันต่ําแตละครั้งในอัตรารอยละ ๐.๒ ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส  หากคํานวณแลวมีเศษของหลักหนวยนับใด ๆ ใหปดเศษดังกลาวเปนหนวยนับนั้น โดยไม
ตองมีเศษของแตละหนวยนับ เพ่ือความชัดเจน และปองกันความผิดพลาดในการเสนอลดราคาข้ันต่ําแตละ
ครั้ง เชน กรณีราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๑๕๕,๖๕๗,๐๐๐ บาท คํานวณรอยละ ๐.๒ ไดเทากับ 
๓๑๑,๓๑๔ บาท ใหกําหนดการเสนอลดราคาข้ันต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๔๔,๕๖๗,๕๐๐ บาท คํานวณรอยละ ๐.๒ ไดเทากับ ๘๙,๑๓๕ บาท ให
กําหนดการเสนอลดราคาข้ันต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๘๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการ
ประกวดราคาฯ ๗,๗๘๙,๐๐๐ บาท คํานวณรอยละ ๐.๒ ไดเทากับ ๑๕,๕๗๘ บาท ใหกําหนดการเสนอลด
ราคาข้ันต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท  ท้ังนี้ ผูเสนอราคาสามารถเสนอลดราคา
ข้ันต่ําสูงกวาราคาข้ันต่ําท่ีกําหนดได เชน กรณีกําหนดการเสนอลดราคาข้ันต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวา
ครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ผูเสนอราคาสามารถเสนอลดราคาไดครั้งละมากกวา ๓๐๐,๐๐๐ บาท ได  และ
การเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ตองเสนอลดราคาตามท่ีกําหนดจากราคาครั้งสุดทายท่ีเสนอลดแลว สําหรับ
กรณีการจัดหาพัสดุท่ีหนวยงานท่ีจะจัดหาพัสดุ กําหนดใหเสนอราคาในลักษณะการเสนอราคาตอหนวย  
เห็นควรใหหนวยงานกําหนดใหเสนอราคาและพิจารณาในลักษณะการเสนอราคารวม เพ่ือใหสามารถปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑดังกลาวขางตนได 

 
............................................................................................................................................................... 
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