๑

รายละเอียดร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR ) และเอกสารประกวดราคา
โครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตาบลในเมือง อาเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – Bidding)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
……………………………….
โดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ลงชือ่ ……………………………..…ประธานกรรมการ ลงชื่อ
(นายรัฐพล เข็มทอง)

ลงชือ่ ……………………………. กรรมการ
(นายเขมรัฐ ปั่นตระกูล)

ลงชื่อ

……………………………..กรรมการ
(นายศราวุฒิ ใจอดทน)

……………………………. กรรมการ
(นายวุฒิกรณ์ จันทะพันธ์ )

๒

รายละเอียดร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR ) และเอกสารประกวดราคา
โครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ด้วยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – Bidding)
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีความประสงค์จะทาการจ้าง
ปรับปรุงต่อเติม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)ราคากลาง ๑,๗๐๐,๐๐๐.- บาท ( หนึ่งล้านเจ็ดแสน บาทถ้วน)ซึ่งคณะกรรมการ
จัดทาร่างขอบเขตของงาน ( Term of Reference : TOR) และเอกสารประกวดราคาได้ดาเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.๒๕๖๐ และประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่องแนวทาง
การปฏิบัติในการจัดหาวัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic Market : e-market) และด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เสร็จเรียบร้อย
แล้วจึงขอเผยแพร่รายละเอียดสาระสาคัญของร่างขอบเขตของงาน ( Term of Reference : TOR ) และ
เอกสารประกวดราคา โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ความเป็นมา
เนื่องจากระระหว่างปีงบประมาณ 2559 – 2561 อาคารเรียน อาคารปฏิบัติ ได้แก่อาคาร 19
อาคาร 20 และอาคาร 6A - 6C ซึ่งเป็นอาคารของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ถูกรื้อถอนเพื่อก่อสร้างอาคาร
ปฏิบัติการรวมทาให้ห้องพักอาจารย์ในหลายสาขาที่อยู่ในอาคารดังกล่าวต้องถูกย้ายออกไปอยู่ในอาคารต่าง ๆ
ภายในมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว และเมื่ออาคารปฏิบัติการได้ดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ซึ่งตามแผน
กาหนดไว้ในช่วงปลายปีงบประมาณ 2561 ห้องพักอาจารย์ของสาขาวิชาต่าง ๆ จะถูกย้ายเข้าในอาคาร
ปฏิบัติการรวมในส่วนของคณะ แต่เนื่องจากในการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยมีข้อจากัดด้าน
งบประมาณ ห้องพักอาจารย์จึงมีลักษณะเป็นห้องเปล่าที่ขาดสิ่งจาเป็นต่อการใช้งาน เช่น ผนังบังตา ชั้นและตู้
เพื่อเก็บเอกสาร จึงจาเป็นต้องดาเนินการจ้างปรับปรุงต่อเติมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อ ปรับปรุงต่อเติมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลงชื่อ ……………………..………ประธานกรรมการ
(นายรัฐพล เข็มทอง )

..ลงชื่อ …………….……………..กรรมการ
(นายศราวุฒิ ใจอดทน)

ลงชื่อ ………………………………. กรรมการ
(นายเขมรัฐ ปั่นตระกูล)

ลงชื่อ …………………………. กรรมการ
(นายวุฒิกรณ์ จันทะพันธ์)

๓

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา
๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๓.๔.ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็น
ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๓.๗ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๓.๘ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๓.๙ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๓.๑
๐ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทงานก่อสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซม
ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๘๕๐,๐๐๐.- บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) มีผลงานไม่เกิน ๕ ปี นับจากวันทาการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จจนถึงวันยื่นข้อเสนอประกวดราคาจ้าง เป็นผลงานที่ดีเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานทั่วไปและ
ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขแห่งสัญญานั้นทุกประการ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่
มหาวิทยาลัยเชื่อถือ (โดยจะต้องแนบหลักฐานหนังสือรับรองผลงาน สาเนาสัญญาจ้างและสาเนารายการ
ประมาณราคา(BOQ))
ผู้เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้าจะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม
"กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนาผลงานก่อสร้างของ
ผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

ลงชื่อ ……………………..………ประธานกรรมการ
(นายรัฐพล เข็มทอง )

..ลงชื่อ …………….……………..กรรมการ
(นายศราวุฒิ ใจอดทน)

ลงชื่อ ………………………………. กรรมการ
(นายเขมรัฐ ปั่นตระกูล)

ลงชื่อ …………………………. กรรมการ
(นายวุฒิกรณ์ จันทะพันธ์)

๔

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่
เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่
กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกาหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอ
ประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้าง
ของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้
ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็น
นิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)
๓.๑
๑ ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement :e-GP) กรมบัญชีกลาง
๓.๑
๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
๓.๑
๓ ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กาหนด
๓.๑
๔ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๔. แบบรูป รายละเอียด
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีความประสงค์จะทาการจ้าง ปรับปรุงต่อเติมคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑.งานตกแต่งภายในห้องพักอาจารย์ ภายในอาคารปฏิบัติการรวม ชั้น 3 และชั้น 5
๕. รายการสาคัญที่ผู้รับจ้างต้องจัดทา
งานจ้างประกอบด้วยงานจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ อาคาร ๓๒ดังต่อไปนี้
๕.๑ ก่อนดาเนินงานผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบขนาดระยะและสภาพต่างๆ ของงานที่จะปรับปรุงและ/
หรือก่อสร้างตามสัญญารายการนี้ในสถานที่จริง
๕.๒ งานปลีกย่อยส่วนใดที่มิได้ระบุไว้ในแบบรูปและรายการแต่มีความจาเป็นต้องกระทาเพื่อให้งาน
สาเร็จไปโดยเรียบร้อยตามหลักวิชาช่างที่ดีและ/หรือเพื่อให้งานปรับปรุงและ/หรือก่อสร้างบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์หรือมีคาวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้แก้ไขเกี่ยวกับแบบรูปและรายการ หากการแก้ไขนั้นไม่ผิด
เปลี่ยนไปจากสาระสาคัญแห่งแบบรูปและรายการแล้ว ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะยินยอมทางานนั้นๆให้แล้วเสร็จ
เรียบร้อยโดยไม่คิดค่าจ้างและเวลาเพิ่มเติมจากที่ได้ตกลงกันไว้ตามสัญญาจ้าง
๕.๓ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับแบบรูปและรายการหรืออุปสรรคในการดาเนินงานผู้รับจ้างจะต้อง
สอบถามจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง เมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างให้แก้ไขประการใดผู้รับจ้างจะต้อง
ปฏิบัติตามทันที
ลงชื่อ ……………………..………ประธานกรรมการ
(นายรัฐพล เข็มทอง )

..ลงชื่อ …………….……………..กรรมการ
(นายศราวุฒิ ใจอดทน)

ลงชื่อ ………………………………. กรรมการ
(นายเขมรัฐ ปั่นตระกูล)

ลงชื่อ …………………………. กรรมการ
(นายวุฒิกรณ์ จันทะพันธ์)

๕

๕.๔ในส่วนที่เกี่ยวกับงานในเรื่องแนวและระดับคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้แทนจะเป็นผู้
กาหนดหมุดแนวและหมุดระดับหลักฐานอ้างอิงส่วนที่จาเป็นให้ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องดูแลรักษาไม่ให้เกิดการ
เสียหายหรือเปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลาการดาเนินงาน
๕.๕ก่อนลงมือทาการปรับปรุงและ/หรือก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งวัสดุก่อสร้างต่างๆตามแบบรูป
รายการที่จะนามาใช้ในงาน ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบก่อน เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงนาวัสดุ
ดังกล่าวไปใช้ได้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจการจ้างสงสัยว่าวัสดุมีคุณภาพต่ากว่าที่กาหนดไว้ในแบบรูป
รายการ คณะกรรมการตรวจการจ้างมีสิทธิ์ที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างนาวัสดุดังกล่าวไปทาการทดสอบคุณภาพ ณ
สถาบันที่เชื่อถือได้ แล้วส่งผลการทดสอบให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณา (ค่าใช้จ่ายในการทดสอบ
ทั้งหมดเป็นของผู้รับจ้าง) ถ้าหากปรากฏว่าวัสดุใดมีคุณภาพต่ากว่าที่กาหนดไว้ให้ผู้รับจ้างจัดหาวัสดุใหม่ที่มี
คุณภาพเท่าเทียม หรือดีกว่าที่กาหนดไว้ หรือหาวัสดุที่จาเป็นมาเพิ่มเติม เพื่อให้ได้คุณภาพเท่าเทียมหรือดีกว่า
ที่กาหนดไว้ แต่อย่างไรก็ดีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมส่วนวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในการปรับปรุงและ/หรือก่อสร้าง
จะต้องได้รับความเห็นชอบและอนุญาตจากผู้ว่าจ้างเสียก่อนทุกครั้ง
๕.๖ถ้าคณะกรรมการตรวจการจ้างพบว่าผู้รับจ้างทาไม่ถูกต้องตามแบบรูปรายการคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างหรือผู้ว่าจ้างมีสิทธิสั่งให้ผู้รับจ้างทาการแก้ไขให้ถูกต้องตามแบบรูปรายการทันทีโดยที่ผู้รับจ้างจะ
เรียกร้องค่าเสียหายหรือขอต่อสัญญามิได้ มิว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
๕.๗ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบแต่ฝ่ายเดียวต่ออุบัติเหตุและความเสียหายใดๆอันเกิดแก่ทรัพย์สินของทาง
ราชการ และ/หรือบุคคลซึ่งเป็นผลจากการกระทาของผู้รับจ้างทั้งนี้ไม่ว่าอุบัติเหตุ และ/หรือความเสียหายนั้น
จะเกิดขึ้นแก่ฝ่ายผู้รับจ้าง ผู้ว่าจ้างหรือบุคคลอื่นก็ตาม
๕.๘ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบแต่ฝ่ายเดียวต่อการชารุดเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงาน
นอกเหนือจากรายการที่ผู้รับจ้างจะต้องจัดทาซึ่งผู้รับจ้างจะต้องทาการบูรณะซ่อมแซมหรือทาขึ้นใหม่ให้
กลับคืนสภาพดีตามเดิม ก่อนส่งงานโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่ประการใด
๕.๙ผู้รับจ้างจะต้องอานวยความสะดวกในการจราจรระหว่างการดาเนินงานตลอดเวลาและจะต้อง
ติดตั้งเครื่องหมายการจราจร สัญญาณป้องกันอันตรายต่างๆ ให้ถูกตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทาง
ราชการรายละเอียดการติดตั้งเครื่องหมายและสัญญาณให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ
ได้กาหนดไว้ใน “ระเบียบว่าด้วยการติดตั้งเครื่องหมายและสัญญาณสาหรับการจัดสร้างซ่อมถนนและงาน
สาธารณูปโภคของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ”
๕.๑
o วัสดุก่อสร้างที่นามาใช้จะต้องเป็นของใหม่ซึ่งไม่เคยใช้งานที่อื่นมาก่อนนอกจากสัญญาหรือ
แบบรูปหรือรายการเฉพาะงานได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
๕.๑๑การใช้วัสดุเทียบเท่า
๕.๑๑.๑ในกรณีที่ผู้รับจ้างจะให้วัสดุเทียบเท่าวัสดุที่ระบุไว้ในรายการให้ผู้รับจ้างทา
หนังสือขอเทียบเท่าพร้อมทั้งหลักฐาน เหตุผล และหนังสือรับรองคุณภาพจากสถาบันของทางราชการหรือ
สถาบันอื่นที่เชื่อถือได้ต่อผู้ว่าจ้าง โดยผ่านคณะกรรมการตรวจจ้างเพื่อพิจารณาก่อน เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้
วัสดุดังกล่าวได้แล้วจึงนาไปติดตั้งหรือใช้ได้หากยังไม่ได้รับอนุมัติห้ามนาไปติดตั้งหรือใช้ก่อนโดยเด็ดขาด
ระยะเวลาที่เสียไปในการขอเทียบเท่านี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุต่อสัญญาไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ลงชื่อ ……………………..………ประธานกรรมการ
(นายรัฐพล เข็มทอง )

..ลงชื่อ …………….……………..กรรมการ
(นายศราวุฒิ ใจอดทน)

ลงชื่อ ………………………………. กรรมการ
(นายเขมรัฐ ปั่นตระกูล)

ลงชื่อ …………………………. กรรมการ
(นายวุฒิกรณ์ จันทะพันธ์)

๖

๕.๑๑.๒ เมื่อผู้รับจ้างใช้วัสดุที่มีคุณภาพเทียบเท่าหากราคาของวัสดุที่ขอเทียบเท่าต่ากว่า
วัสดุที่ระบุในรายการผู้รับจ้างต้องยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเงินในส่วนของราคาที่ขาดไปเมื่อมีการจ่ายเงิน
๕.๑๒การใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่กาหนดในแบบรูปรายการ
๕.๑๒.๑ ให้ผู้รับจ้างใช้เฉพาะวัสดุอุปกรณ์ที่ได้ระบุเลขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไว้
แล้วในรายการก่อสร้างโดยให้เลือกใช้จากผู้ผลิตที่ได้รับอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประเภท ชนิด และขนาดเดียวกัน
๕.๑๒.๒ วัสดุอุปกรณ์ใดที่ยังไม่มีประกาศกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แต่มีผู้จด
ทะเบียนไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว หรือมีประกาศกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้วแต่มีผู้
ได้รับใบอนุญาตไม่ถึงสองรายให้ผู้รับจ้างเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ผลิตในประเทศไทยเทียบเท่าได้โดยให้มี
รายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะตามที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ซื้อ หรือใบแทรกคู่มือผู้ซื้อ หรือใบแทรกคู่มือผู้ซื้อ
ของกระทรวงอุตสาหกรรมและให้ผู้รับจ้างดาเนินการขออนุญาตใช้วัสดุเทียบเท่าได้
๕.๑๒.๓ วัสดุอุปกรณ์ที่ระบุไว้ในรายการที่ยังไม่ได้กาหนดเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมไว้ให้ผู้รับจ้างใช้ตามรายการที่ระบุ
หมายเหตุ
กรณีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ระบุไว้ในรายการ มีหมายเลขใดที่มีการปรับปรุง หรือแก้ไข
เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงหมายเลขมาตรฐาน ภายหลังการทาสัญญาแล้วให้ถือหมายเลขมาตรฐานหรือ
ประกาศกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฉบับเป็นเกณฑ์
๕.๑๓ การรื้อถอน
ในการรื้อถอนที่กาหนดเดิมให้ผู้รับจ้างรื้อถอนด้วยความระมัดระวังพร้อมทาบัญชีส่งคืนมหาวิทยาลัย
ส่วนที่เป็นเศษวัสดุให้ทางผู้รับจ้างนาไปทิ้งภายนอกมหาวิทยาลัย
๕.๑๔ งานแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
ผู้รับจ้างจะต้องจัดทาแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง (โดยรายละเอียดตามข้อ ๑-๘
อาจจะพิมพ์ลงบนแผ่นไวนิลก็ได้) ติดตั้ง ณ บริเวณก่อสร้าง ตามตาแหน่งที่คณะกรรมการตรวจการจ้าง
กาหนดให้ จานวน ๑ แห่ง โดยมีรายละเอียดในประกาศ ดังนี้
(๑) ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ สถานที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ พร้อมดวงตราหน่วยงาน
เจ้าของโครงการ
(๒) ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง
(๓) ปริมาณงานก่อสร้าง
(๔) ชื่อ ที่อยู่ ผู้รับจ้าง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
(๕) ระยะเวลาเริ่มต้น และรายะเวลาสิ้นสุดของโครงการ
(๖) วงเงินค่าก่อสร้าง
(๗) ชื่อเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการผู้ควบคุมงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์
(๘) ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์
ลงชื่อ ……………………..………ประธานกรรมการ
(นายรัฐพล เข็มทอง )

..ลงชื่อ …………….……………..กรรมการ
(นายศราวุฒิ ใจอดทน)

ลงชื่อ ………………………………. กรรมการ
(นายเขมรัฐ ปั่นตระกูล)

ลงชื่อ …………………………. กรรมการ
(นายวุฒิกรณ์ จันทะพันธ์)

๗

๕.๑๕ งานจัดทาแบบเพิ่มเติม (Shop Drawing) และแบบหลักฐาน (As-Built Drawings)
ในกรณีที่แบบแนบท้ายสัญญานี้มีรายละเอียดไม่เพียงพอที่จะนาไปใช้ก่อสร้างได้ ผู้รับจ้างจะต้องจัดทา
แบบเพิ่มเติม (Shop Drawing) ตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นสมควร
ผู้รับจ้างต้องจัดทาแบบหลักฐาน (
As-Built Drawing) ซึ่งแสดงตาแหน่ง แนว ระดับ รูปร่าง ขนาด
และรายละเอียดต่างๆ ของงานก่อสร้างตามที่ได้จัดสร้างและประกอบติดตั้งไว้จริงในสนาม ตามคาแนะนา และ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างแล้ว โดยผู้รับจ้างต้องจัดทาแบบ ต้นฉบับ ( Sepia) โดย
สมบูรณ์ จานวน ๒ ชุด และส่งมอบให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง ภายในวันส่งมอบงานงวดสุดท้าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดทาแบบเพิ่มเติม (
Shop Drawing) และแบบหลักฐาน (As-Built Drawing) รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายในการสารวจหาข้อมูล ค่าใช้จ่ายในงานที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดทาแบบดังกล่าว ให้ผู้รับจ้างคิดราคา
รวมอยู่ในค่าดาเนินการของสัญญานี้
๕.๑๖ ขอบเขตงานอื่น ๆ
๕.๑๖.๑ ให้ผู้รับจ้างจัดทาตารางการดาเนินการก่อสร้าง ( Work Schedule) ให้คณะกรรมการตรวจ
การจ้างและกรรมการผู้ควบคุมงานอย่างละ ๑ ชุด
๕.๑๖.๒ ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายงานประจาวันและแผนการทางานล่วงหน้า บัญชีเครื่องมือ เครื่องจักร
แรงงาน ปัญหาการทางาน ต่อคณะกรรมการตรวจการทุกวัน
๖. หลักเกณฑ์การจัดหาช่างฝีมือ
การควบคุมงานเพื่อการก่อสร้างตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาช่างฝีมือเกณฑ์ต่อไปนี้
๖.๑ ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ช่างฝีมือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือจากสถาบันของทางราชการ
หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับ
ราชการได้ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจานวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละ
สาขา ดังต่อไปนี้
(
๑) สถาปนิก
(
๒) ช่างโยธา หรือช่างก่อสร้าง
ผู้รับจ้างจะต้องจัดทาบัญชีแสดงจานวนช่างทั้งหมด โดยจาแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง
พร้อมกับระบุรายชื่อของช่างที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือ หรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคแรกนามาแสดง
พร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการฯก่อนเริ่มลงมือทางานและพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้
ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทางานตามสัญญานี้
๗. การดาเนินงาน
๗.๑ การควบคุมงานเพื่อการก่อสร้างตามสัญญานี้ ผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างต้องอยู่ประจา ณ ที่ทา
การก่อสร้าง เพื่อควบคุมงานตามสัญญา ถ้าผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างมีเหตุจาเป็นไม่สามารถอยู่ควบคุมงาน
จะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างทราบล่วงหน้า พร้อมทั้ง
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานแทนเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างอนุมัติเสียก่อน ถ้าผู้ควบคุมงาน
ของผู้รับจ้างไม่อยู่ควบคุมงานโดยไม่มีเหตุผลอันควร ผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุม
งานก่อสร้างของผู้ว่าจ้างมีสิทธิสั่งหยุดงานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ทันที ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อความ
เสียหายใดๆ อันสืบเนื่องจากการนี้ทั้งสิ้น
ลงชื่อ ……………………..………ประธานกรรมการ
(นายรัฐพล เข็มทอง )

..ลงชื่อ …………….……………..กรรมการ
(นายศราวุฒิ ใจอดทน)

ลงชื่อ ………………………………. กรรมการ
(นายเขมรัฐ ปั่นตระกูล)

ลงชื่อ …………………………. กรรมการ
(นายวุฒิกรณ์ จันทะพันธ์)

๘

๗.๒ ภายในกาหนด ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนปฏิบัติงาน และ
รายชื่อผู้ควบคุมงานตามข้อ ๖.๑ โดยแผนปฏิบัติงานจะต้องแสดงถึงขั้นตอนของการทางานให้ถูกต้อง และ
กาหนดเวลาที่ต้องใช้ในการทางานหลักต่างๆ ให้แล้วเสร็จ ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้ว่าจ้างพิจารณา
เห็นชอบก่อนดาเนินการ ผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้ว่าจ้างและคณะกรรมการตรวจการจ้างจะคอยติดตาม
เร่งรัดงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่กาหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและแล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา
๗.๓ ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบแบบรายละเอียดโดยถี่ถ้วน หากปรากฏว่าแบบและรายละเอียด
ดังกล่าวมีการขัดแย้ง คลาดเคลื่อนหรือผิดพลาด ผู้รับจ้างต้องรายงานให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างทราบทันที
ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างและหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างและหรือผู้จ้างจะเป็นผู้พิจารณาและวินิจฉัย
คาวินิจฉัยของผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างและหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างและหรือผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้อง
ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดและถือเป็นอันยุติ
๘. การส่งรายงาน
ผู้รับจ้างต้องส่งรายงานแสดงความก้าวหน้าของงาน ให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างทราบเป็นระยะทุกๆ
๗ (เจ็ด) วัน ตามแบบฟอร์มที่ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กาหนดให้หากปรากฏว่าการทางานล่าช้ากว่าแผนงานที่ได้เสนอ
ไว้ ผู้รับจ้างต้องชี้แจงถึงสาเหตุที่ล่าช้า ทั้งต้องพิจารณาเปลี่ยนแปลงแผนเร่งรัดการทางานให้แล้วเสร็จตามแผน
ที่กาหนดไว้เดิม
๙. การส่งมอบงาน
เมื่อผู้รับจ้างประสงค์จะส่งมอบงานช่วงหนึ่งช่วงใด ผู้รับจ้างต้องจัดทาใบส่งมอบงานที่แล้วเสร็จ พร้อม
ทั้งแสดงรายละเอียดปริมาณงานและราคางานที่จะส่งมอบ ตามแบบฟอร์มที่ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กาหนดให้เสนอ
ต่อผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง เพื่อให้ทาการตรวจสอบ งานที่จะส่งมอบจะต้องแล้วเสร็จถูกต้องตามสัญญา
การส่งมอบงานเพื่อเบิกจ่ายค่าจ้าง ให้ผู้รับจ้างส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นงวด ทันทีเมื่องานแล้ว
เสร็จ การส่งมอบงานแต่ละงวด เมื่อรวมผลงานตั้งแต่เริ่มสัญญาจนสิ้นงวด จะต้องมีปริมาณไม่มากไปกว่า
ผลงานตั้งแต่เริ่มสัญญา จนถึงรายงานครั้งล่าสุด ตามรายงานแสดงความก้าวหน้าของงาน การวัดปริมาณงาน
ให้ยึดถือวิธีการและหลักเกณฑ์ของผู้ว่าจ้าง
การส่งมอบงานงวดสุดท้าย (ครั้งสุดท้าย) นอกจากผู้รับจ้างจะต้องทาใบส่งมอบงานและใบแจ้งหนี้
สาหรับงานงวดสุดท้าย เช่นเดียวกับงานงวดก่อนๆ ผู้รับจ้างจะต้องทารายงานใบส่งมอบงานทั้งสัญญาแนบมา
๑๐. การตรวจสอบผลงานและการตรวจรับงาน
๑๐.๑
การตรวจสอบผลงานเพื่อการจ่ายเงิน
ภายหลังที่ได้รับใบส่งมอบงานจากผู้รับจ้างแล้ว ผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้ว่าจ้างจะตรวจสอบใบส่ง
มอบงานกับงานในสนาม ถ้าปรากฏว่างานที่ส่งมอบนั้นเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรายการรายละเอียดและแบบ
และมีปริมาณงานถูกต้องตามที่กาหนดในใบส่งมอบแล้ว จะเสนอต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อทาการ
ตรวจผลงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างจะทาการตรวจผลงานที่ส่งมอบให้ภายใน ๓ (สาม) วันทาการ นับ
แต่วันที่ประธานกรรมการตรวจการจ้างได้รับทราบการส่งมอบงานและจะดาเนินการเรื่องการเบิกจ่ายเงินต่อไป
ลงชื่อ ……………………..………ประธานกรรมการ
(นายรัฐพล เข็มทอง )

..ลงชื่อ …………….……………..กรรมการ
(นายศราวุฒิ ใจอดทน)

ลงชื่อ ………………………………. กรรมการ
(นายเขมรัฐ ปั่นตระกูล)

ลงชื่อ …………………………. กรรมการ
(นายวุฒิกรณ์ จันทะพันธ์)

๙

การตรวจสอบผลงานเช่นนี้ มิได้ทาให้ผู้รับจ้างหมดความรับผิดชอบในความชารุดเสียหายของ
สิ่งก่อสร้างที่ ผู้รับจ้างได้ดาเนินการก่อสร้างมาแล้ว การส่งมอบงานที่จะถือว่าแล้วเสร็จถูกต้องครบถ้วนตาม
สัญญาก็ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้มอบงานทั้งหมดจนครบถ้วนถูกต้องทุกรายการจากผู้รับจ้าง และสามารถใช้งานได้
ตามเจตนารมณ์ของผู้ว่าจ้างทุกประการแล้ว
๑๐.๒การตรวจรับงานตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างได้จัดทางานทั้งหมดครบถ้วนตามสัญญาแล้ว และจัดทาใบส่งมอบงานดังกล่าวให้แก่ผู้
ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อการตรวจรับ คณะกรรมการตรวจการจ้างจะตรวจ
ผลงานที่ผู้รับจ้าง ส่งมอบภายใน ๓ (สาม) วันทาการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการตรวจการจ้างได้รับทราบ
การส่งมอบงานและจะทาการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ไม่เกิน ๕ (ห้า) วันทาการนับถัดจากวันที่
ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างได้ดาเนินการเสร็จและรายงานให้ประธานกรรมการตรวจการจ้างทราบ ถ้าปรากฏว่า
งานที่ส่งมอบนั้นเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนถูกต้องตามแบบรูป รายการรายละเอียดและข้อกาหนดในสัญญาและ
สามารถใช้งานได้สมตามเจตนารมณ์ของผู้ว่าจ้างทุกประการแล้ว ให้ถือวันที่ได้รับใบส่งมอบงานดังกล่าวเป็นวัน
ส่งมอบงาน
แต่ถ้างานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูป รายการรายละเอียดและข้อกาหนด
ในสัญญา คณะกรรมการตรวจการจ้างมีสิทธิ์ไม่ตรวจรับงานและสั่งการให้ผู้รับจ้างทาการซ่อมแซมแก้ไข
เพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูป รายการรายละเอียดและข้อกาหนดในสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ
ตามในระหว่างที่ยังมีการซ่อมแซมแก้ไขเพิ่มเติมตามที่กล่าวข้างต้น ให้ถือว่ายังไม่มีการส่งมอบงาน
หลังจากที่ได้ทาการซ่อมแซมแก้ไขเพิ่มเติมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานของผู้
ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างทราบเพื่อทาการตรวจผลงานใหม่ คณะกรรมการตรวจการจ้างจะตรวจ
ผลงานให้ภายใน ๓ (สาม) วันทาการนับแต่วันที่ประธานกรรมการตรวจการจ้างได้รับทราบและจะทาการตรวจ
รับให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ไม่เกิน ๕ (ห้า) วันทาการนับถัดจากวันที่ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง ดาเนินการ
เสร็จและรายงานให้ประธานกรรมการตรวจการจ้างทราบ ถ้าผลการตรวจสอบปรากฏว่าผู้รับจ้างได้ทาการ
ซ่อมแซมแก้ไขเพิ่มเติมถูกต้องตามแบบรูป รายการรายละเอียดและข้อกาหนดในสัญญา แล้วจะดาเนินการตาม
ขั้นตอนต่อไป
การส่งมอบงานที่จะถือว่าแล้วเสร็จถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาก็ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานทั้งหมด
ครบถ้วนถูกต้องทุกรายการจากผู้รับจ้าง และสามารถใช้งานได้สมตามเจตนารมณ์ของผู้ว่าจ้างทุกประการแล้ว
๑๑. กาหนดระยะเวลาส่งมอบงาน
งานก่อสร้างโครงการนี้ทั้งหมดผู้รับจ้างต้องจัดทาให้เสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาและส่งมอบงาน
ให้แก่ผู้ว่าจ้างได้ภายใน ๕๐ (ห้าสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้งจากทางมหาวิทยาลัยให้เริ่ม
ทางานจากผู้ว่าจ้างเป็นต้นไป
๑๒. แบบสัญญาจ้าง
งานก่อสร้างโครงการนี้จะใช้แบบสัญญาจ้างแบบ “เหมารวม” (
LUMSUM)
ลงชื่อ ……………………..………ประธานกรรมการ
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(นายศราวุฒิ ใจอดทน)
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๑๐

๑๓. การจ่ายเงิน
ภายใต้เงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง ดังนี้
๑๓.๑ เมื่อมีการส่งมอบงาน และรับมอบงาน ตามลักษณะที่ระบุในเงื่อนไขเฉพาะของงานก่อสร้างว่า
ด้วยการส่งมอบงานแล้ว
๑๓.๒ จ่ายให้แต่ละงวด ตามผลงานที่ตรวจรับได้จริง
๑๓.๓ เมื่อมีการส่งมอบงาน และตรวจรับงานในครั้งใด จะจ่ายเงินค่าจ้างให้ดังนี้
ถ้าค่าจ้างในสัญญารายการที่เป็นราคาเหมารวม การจ่ายเงินค่าจ้างจะจ่ายตามงวดงานที่กาหนดไว้
เมื่องานได้ดาเนินการแล้วเสร็จตามงวดงาน
๑๓.๔ หากผู้ว่าจ้างมีความจาเป็นต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างล่าช้าเกินกว่ากาหนดเวลา
อันสมควร ไม่ว่าเนื่องจากการอนุมัติเงินประจางวดล่าช้าหรือเหตุอื่นใด ผู้รับจ้างจะไม่เรียกดอกเบี้ยหรือ
ค่าเสียหายในระหว่างที่ล่าช้าจากผู้ว่าจ้าง
๑๔. รายละเอียดด้านวิศวกรรมที่ไม่ชัดเจน
รายละเอียดด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม (
Technical Specification) อื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในที่นี้
ให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเฉพาะที่ระบุไว้ในแบบ ( Drawings) ต่างๆ หรือหากมิได้ระบุไว้ ให้ผู้ควบคุมของผู้
ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างใช้ดุลพินิจพิจารณาแก้ไขปัญหานั้นๆ
รายละเอียดด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ใดที่ไม่ชัดเจน หรือไม่อาจหาวัสดุในท้องตลาดหรือใน
สนามเพียงพอ ผู้ควบคุมของผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างอาจพิจารณาอนุโลมให้ใช้วัสดุคุณภาพ
เทียบเท่าได้ และต้องทารายงานการเปลี่ยนแปลงใดๆ ดังกล่าวเป็นเอกสารให้ถูกต้องด้วย
๑๕. งวดงานงวดเงิน
ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ
และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้วโดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกาหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้
งวดที่ ๑จะจ่ายเงินให้ ๔๐% ของราคาที่เสนอราคาได้เมื่อผู้รับจ้างได้ดาเนินการ งานตกแต่งภายในห้องพัก
อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชั้น ๓ และชั้น ๕ อาคารปฏิบัติการรวมแล้วเสร็จร้อยละ ๕๐
ทั้ง
หมดแล้วเสร็จถูกต้อง ตามแบบรูปรายการภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่เริ่มลงมือทางานตามสัญญา
งวดที่ ๒จะจ่ายเงินให้ ๖๐% ของราคาที่เสนอราคาได้เมื่อผู้รับจ้างได้ดาเนินการ งานตกแต่งภายในห้องพัก
อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชั้น ๓ และชั้น ๕ อาคารปฏิบัติการรวมทั้งหมดแล้วเสร็จ และถูกต้อง
ตามแบบรูปรายการและงานอื่นๆตลอดจนได้ทาการขนย้ายเครื่องมืองานเก็บเศษวัสดุออกจากพื้นที่และทา
ความสะอาดบริเวณทั้งหมด แล้วเสร็จ ตามแบบรูปรายการภายใน ๕๐ วัน นับถัดจากวันที่เริ่มลงมือทางาน
ตามสัญญา
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๑๑

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างชื่อ
ธนาคาร.........-.......สาขา........-.........ชื่อบัญชี......-........เลขที่บัญชี.......-.......ทั้งนี้ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระ
เงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าว
จากจานวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความวรรคนี้ใช้สาหรับกรณีที่ส่วนราชการจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ
Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างตามแนวทางที่กระทรวงการคลัง
กาหนด)
๑๖. กาหนดยืนราคา
ไม่น้อยกว่า ๑
๒๐ วันตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกาหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคา
ที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
๑๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา
มหาวิทยาลัยกาหนดใช้เกณฑ์ราคา (
Price) และจะพิจารณาจากราคารวมเป็นหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาในครั้งนี้
๑๘. วงเงินในการจัดหา
วงเงินงบประมาณ ๑,๗๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)
ราคากลางงานก่อสร้าง ๑,๗๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)
๑๙. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ชื่อผู้ติดต่อ : นายเขมรัฐ ปั่นตระกูล
อีเมล์ แอดเดรส :Civil.arch.nrru@gmail.com
โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๔๔-๐๐๙๐๐๙ ต่อ ๓๗๒๑, ๓๗๒๒แฟ็กซ์ ๐๔๔-๒๔๔๗๓๙
ที่อยู่เจ้าของงาน/โครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ๓๔๐ ถนนสุรนารายณ์ ตาบลในเมือง
อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐
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๑๒

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
เลขที่ ........../..........
โครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตาบลในเมือง อาเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
ลงวันที่ .............................
--------------------------------------------------มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า
“มหาวิทยาลัย”มีความประสงค์
จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยมีข้อแนะนาและ
ข้อกาหนดดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กาหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง
๑.๔ แบบหนังสือค้าประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๕ สูตรการปรับราคา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๑.๘ รายละเอียดการคานวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)
๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
๒.๑.มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๓.ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
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๑๓

๒.๔.ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจาก
เป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๒.๕.ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๒.๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๒.๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๒.๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๑๐ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทงานก่อสร้างหรือปรับปรุง
ซ่อมแซมในวงเงินไม่น้อยกว่า ๘๕๐,๐๐๐.- บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) มีผลงานไม่เกิน ๕ ปี นับจากวัน
ทาการก่อสร้างแล้วเสร็จจนถึงวันยื่นข้อเสนอประกวดราคาจ้าง เป็นผลงานที่ดีเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานทั่วไป
และปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขแห่งสัญญานั้นทุกประการ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่
มหาวิทยาลัยเชื่อถือ (โดยจะต้องแนบหลักฐานหนังสือรับรองผลงาน สาเนาสัญญาจ้างและสาเนารายการ
ประมาณราคา(BOQ))
ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้าจะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม
"กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนาผลงานก่อสร้างของ
ผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติ
บุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่
ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกาหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดราย
หนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่น
ข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงาน
ก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้
ลงชื่อ ……………………..………ประธานกรรมการ
(นายรัฐพล เข็มทอง )

..ลงชื่อ …………….……………..กรรมการ
(นายศราวุฒิ ใจอดทน)

ลงชื่อ ………………………………. กรรมการ
(นายเขมรัฐ ปั่นตระกูล)

ลงชื่อ …………………………. กรรมการ
(นายวุฒิกรณ์ จันทะพันธ์)

๑๔

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
๒.๑๑.ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement :e-GP) กรมบัญชีกลาง
๒.๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
๒.๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
๒.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่
การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียน นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้น ราย
ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสาเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อม
ทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สาเนาทะเบียนพาณิชย์พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(๔.๒) สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(๔.๓) สาเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(๔.๔) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ลงชื่อ ……………………..………ประธานกรรมการ
(นายรัฐพล เข็มทอง )

..ลงชื่อ …………….……………..กรรมการ
(นายศราวุฒิ ใจอดทน)
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๑๕

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
ทัง้ นีเ้ มือ่ ผูย้ น่ื ข้อเสนอดาเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗
(๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ
PDF File (Portable
Document Format)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอานาจให้บุคคลอื่นกระทาการแทนให้แนบหนังสือมอบ
อานาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ ทั้งนี้
หากผู้รับมอบอานาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
(๒) สาเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างและสาเนาสัญญาของผลงาน และสาเนา
ใบแสดงปริมาณงานและราคาของผลงาน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง (ให้ใช้ในกรณีที่มีการกาหนดผลงาน
ตามข้อ ๒.๑๐ เท่านั้น)
(๓) บัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา ซึ่งจะต้องแสดงรายการ
วัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆรวมทั้งกาไรไว้ด้วย
(๔) ผู้เสนอราคาต้องจัดทาตารางแสดงคุณสมบัติที่ผู้เสนอราคาเสนอเปรียบเทียบกับ
คุณสมบัติของวัสดุอุปกรณ์ตามที่กาหนดในเอกสารประกอบแบบ (กรณีมีครุภัณฑ์ประกอบ)
(๕) ผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารหนังสือรับรองผู้ควบคุมงานของสถาปนิกควบคุม
งานของผู้เสนอราคาในโครงการนี้พร้อมแนบสาเนาใบประกอบวิชาชีพพร้อมเซ็นรับรองสาเนา
(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
ทัง้ นี้ เมือ่ ผูย้ น่ื ข้อเสนอดาเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗
(๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ
PDF File (Portable
Document Format)
๔.การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้อง
กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทาการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอ
โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
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๑๖

๔.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามข้อ ๑.๒
พร้อมจัดทาใบแจ้งปริมาณงานและราคา ใบบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน ในการเสนอราคาให้เสนอราคา
เป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคา
ต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและ
ตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสาคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อย
กว่า...๑๒๐...วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกาหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอ
ไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ...๕๐...วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัยให้เริ่มทางาน
๔.๔ ก่อนเสนอราคาผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอ ตามเงื่อนไข
ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์
๔.๕. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ .......................................ระหว่างเวลา ...................น. ถึง ...................น. และเวลาใน
การเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทาเอกสารสาหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท
PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็น
การเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดาเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตาม
ข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่น
ข้อเสนอ รายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็น
ผู้ยื่นข้อเสนอ
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์วา่ ก่อนหรือในขณะ
ที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตาม
ข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และมหาวิทยาลัย
จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเห็นว่า ผู้ยื่นข้อเสนอ
รายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทาดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ
มหาวิทยาลัย
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๑๗

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้ง
ปวงไว้ด้วยแล้ว
(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา
ที่กาหนด
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทาความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
๕.๑
ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะ
พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา
๕.๒
การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
(ก) กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอกับทาง
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจากราคารวม
๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใด
เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอ
รายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทาให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ต่อผู้ยื่น
ข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ ผู้ยื่น
ข้อเสนอรายนั้น
๕.๔ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัย
(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๓)เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
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๑๘

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทาสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัยมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
ได้ มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทาสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสม
หรือไม่ถูกต้อง
๕.๖ มหาวิทยาลัยทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะ
เรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งมหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม
หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ายื่นข้อเสนอกระทาการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคล
ธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่าสุด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดาเนินงานตามเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัย
จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดาเนินงานตามเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รับ
ข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือ
ค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัย
๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญามหาวิทยาลัยอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หากปรากฏว่ามีการกระทาที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือ
สมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทาการทุจริตอื่นใดในการ
เสนอราคา
๖.การทาสัญญาจ้างก่อสร้าง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทา
ข้อตกลงเป็นหนังสือกับมหาวิทยาลัย ภายใน...๗….วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกัน
สัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้มหาวิทยาลัยยึดถือไว้
ในขณะทาสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น
ชาระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทาสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓วันทาการ
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๑๙

๖.๓ หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด
๖.๔ หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ
ค้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑)
๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนีจ้ ะคืนให้ โดยไม่มดี อกเบีย้ ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
๗.ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
๗.๑ (สาหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)
มหาวิทยาลัยจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกาหนดการจ่ายเงินเป็นจานวน .....๒....งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ จะจ่ายเงินให้ ๔๐% ของราคาที่เสนอราคาได้เมื่อผู้รับจ้างได้ดาเนินการ งาน
ตกแต่งภายในห้องพักอาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชั้น ๓ และชั้น ๕ อาคารปฏิบัติการรวมแล้วเสร็จ
ร้อยละ ๕๐ ทั้งหมดแล้วเสร็จถูกต้อง ตามแบบรูปรายการภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่เริ่มลงมือทางาน
ตามสัญญา
งวดที่ ๒ จะจ่ายเงินให้ ๖๐% ของราคาที่เสนอราคาได้เมื่อผู้รับจ้างได้ดาเนินการ งาน
ตกแต่งภายในห้องพักอาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชั้น ๓ และชั้น ๕ อาคารปฏิบัติการรวมทั้ง
หมดแล้วเสร็จ และถูกต้องตามแบบรูปรายการและงานอื่นๆตลอดจนได้ทาการขนย้ายเครื่องมืองานเก็บเศษ
วัสดุออกจากพื้นที่และทาความสะอาดบริเวณทั้งหมด แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการภายใน ๕๐ วัน นับถัดจาก
วันที่เริ่มลงมือทางานตามสัญญา
การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างชื่อ
ธนาคาร.........-.......สาขา........-.........ชื่อบัญชี......-........เลขที่บัญชี.......-.......ทั้งนี้ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระ
เงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าว
จากจานวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความวรรคนี้ใช้สาหรับกรณีที่ส่วนราชการจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ
Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างตามแนวทางที่กระทรวงการคลัง
กาหนด)

ลงชื่อ ……………………..………ประธานกรรมการ
(นายรัฐพล เข็มทอง )

..ลงชื่อ …………….……………..กรรมการ
(นายศราวุฒิ ใจอดทน)

ลงชื่อ ………………………………. กรรมการ
(นายเขมรัฐ ปั่นตระกูล)

ลงชื่อ …………………………. กรรมการ
(นายวุฒิกรณ์ จันทะพันธ์)

๒๐

๘.

อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็น
หนังสือจะกาหนด ดังนี้
๘.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนางานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทาอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาต
จาก มหาวิทยาลัยจะกาหนดค่าปรับสาหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจานวนร้อยละ ๑๐ ของวงเงินของงานจ้าง
ช่วงนั้น
๘.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกาหนดค่า
ปรับเป็นรายวันเป็นจานวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้าง
๙.
การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทาสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ
ข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปีนับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยได้รับมอบงานโดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไข
ให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัย
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อมหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากจากเงิน
งบประมาณแผ่นดินประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของมหาวิทยาลัย แล้วเท่านั้น
มหาวิทยาลัยขอสงวน
สิทธิ์ที่จะยกเลิกการประกวดราคาจ้างครั้งนี้โดยไม่มีเงื่อนไขผูกพันใดๆ ทั้งสิ้น
๑๐.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง
ตามประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศ และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน
๗วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศเว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่น
ที่มิใช่
เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม(๑)หรือ(๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี
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๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่
กาหนดดังระบุไว้ในข้อ ๖ มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้า
ประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้
เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๐.๔ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกาหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม
ความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่น
ข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคาวินิจฉัยของมหาวิทยาลัย คาวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่
มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม
๑๐.๖ มหาวิทยาลัยอาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ จากมหาวิทยาลัยไม่ได้
๑๐.๖.๑ มหาวิทยาลัยไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรร
แต่ไม่เพียงพอที่จะทาการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป
๑๐.๖.๒ มีการกระทาที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการ
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นหรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทาการทุจริตอื่นใด
ในการเสนอราคา
๑๐.๖.๓ การทาการจัดจ้างครั้งต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย
หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
๑๐.๖.๔ กรณีอื่นในทานองเดียวกับข้อ ๑๐.๒ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๑.การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนามาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้าง
ลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคานวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลื่อผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตาม
หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า
K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กาหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่
กาหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยได้ขยายออกไปโดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุ
ในข้อ ๑.๕
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๑๒. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตาม
ประกาศนี้แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้
ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน หรือผู้มี
วุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส.และปวท.หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรองให้เข้ารับราชการได้ใน
อัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมีจานวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) สถาปนิก
(๒) ช่างโยธา หรือช่างก่อสร้าง
๑๓.การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่
กฎหมายและระเบียบได้กาหนดไว้โดยเคร่งครัด
๑๔. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
มหาวิทยาลัยสามารถนาผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ
หรือทาสัญญากับมหาวิทยาลัยไว้ชั่วคราว
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
วันที่……เดือน .........................พ.ศ....................
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