ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)
งานจางปรับปรุงหอสมุดกลาง
๑. ความเปนมา
มหาวิทยาลัยไดจัดสรรเงินรายได ประจําป ๒๕๕๔ ในการจัดจางปรับปรุงหอสมุดกลาง เพื่อปรับปรุง
หอสมุดใหมีความสวยงามเหมาะสมกับใชงาน
๒.วัตถุประสงค
เพื่อปรับปรุงหอสมุดกลาง
๓. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
มหาวิทยาลัยมีสถานที่เพื่อรองรับการคนควาของอาจารย บุคลากร และนักศึกษา
๔. สถานทีก่ อสราง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี
๕. คุณสมบัติผูเสนอราคา
๕.๑ ผูป ระสงคจ ะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับ จางงานที่ป ระกวดราคาจางดวยวิธีก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส
๕.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและ
ไดแจงเวียนชื่อแลวหรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสงใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ
๕.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น
และ/หรือไม เ ปนผู มีผ ลประโยชนรว มกันระหวา งผูเ สนอราคากับ ผู ใหบ ริ ก ารตลาดกลางอิ เ ล็ก ทรอนิก ส
ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๘
๕.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาล
ไทยเวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
๕.๕ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางอาคารหรืองานประเภทเดียวกัน
กับ งานที่ป ระมูล จางดวยวิธีก ารทางอิเ ล็ก ทรอนิก สในวงเงินไมนอยกวา ๕,๗๓๐,๐๐๐.-บาท (หาลานเจ็ดแสน
สามหมื่นบาทถวน) และเปนผลงานที่เ ปนคูสัญ ญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ
๕.๖ ผูประสงคจะเสนอราคาที่เปนนิติบุคคลตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย
๕.๗ ผูประสงคจะเสนอราคาที่เปนนิติบุคคลตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศนู ยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ (e-Government Procurement : e-GP)
๕.๘ ผูประสงคจะเสนอราคาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
๖. รายละเอียดการกอสราง
๖.๑ ปรับปรุงอาคารบรรณราชนครินทร ๑ ชั้นที่ ๑, ชั้นที่ ๒, ชั้นที่ ๓ และชั้นที่ ๔
๖.๒ ปรับปรุงอาคารบรรณราชนครินทร ๒
๖.๓ งานตกแตงผนังภายนอกอาคารทั้งหมด
๖.๔ อาคารอเนกประสงคดานขางอาคาร จํานวน ๒ หลัง
๗. รายการทั่วไป
๗.๑ ผูรับจางตองตรวจสอบแบบแปลนและรายละเอียดประกอบแบบรวมทั้งรายการกอสรางอยาง
ละเอียด พรอมสํารวจสถานที่ใหเขาใจกระจางแจงโดยตลอด เพือ่ มิใหเกิดผิดพลาดระหวางการกอสราง
๒/๗.๒ ในกรณี...

-๒๗.๒ ในกรณี ที่ แ บบก อ สร า งไม ชั ด เจน ขั ด แย ง กั น หรื อ ไม ต รงกั บ รายการก อ สร า ง ให แ จ ง
ผูควบคุมงานของผูวาจาง สถาปนิก วิศวกรผูออกแบบ และคณะกรรมการตรวจการจาง เพื่อพิจารณาสั่งการ
แกไข อยางหนึ่ง อย างใดกอนที่จ ะปฏิบัติง าน ถาผูรับ จางไมป ฏิบัติตามนี้ห ากมีขอผิดพลาดใด ๆ เกิดขึ้น
ผูรับจางตองรับผิดชอบในขอผิดพลาดนั้น ๆ ใหถูกตองตามคําสั่ง โดยจะเรียกรองคาจางเพิ่มเติม หรือขอตอ
อายุสัญญาจางไมได
๗.๓ การแกไขหรือขอแกสวนหนึ่งสวนใดในระหวางการกอสรางนอกเหนือไปจากแบบและรายการ
ตามสัญญาใหผูวาจางแกไข หรือทําเปนลายลักษณอักษรทุกครั้ง
๗.๔ การอานแบบใหถือตัวอักษรและตัวเลขเปนสําคัญ (หามวัดระยะจากแบบ) เมื่อแบบกอสรางไม
สมบูรณหรือไมชัดเจน ผูรับจางจะเปนผูเสนอแบบขยาย หรือ รายการเพิ่มเติม Shop drawing
พิจารณาตรวจสอบกอนการดําเนินการและใหถือวาแบบและรายการที่เพิ่มเติมนั้น เปนสวนหนึ่งของแบบและ
รายการตามสัญญา
๗.๕ งานสิ่งใดก็ตาม ถาผูรับจางไมปฏิบัติตามรูปแบบการกอสราง รายการกําหนด หรือ รายการที่สั่ง
แกไข โดยคําสั่งของคณะกรรมการตรวจการจาง หรือตามหลักวิชาการชางที่ดี ผูรับจางจะตองรับผิดชอบตอผล
เสียหายหรือผลงานที่ไมถูกตองที่เกิดขึ้น และจะตองจัดการแกไขเพิ่มเติมใหถูกตองตามรายการดังกลาวขางตน
โดยจะเรียกรองคาใชจายเพิ่ม หรือถือเปนขออางในการขอตออายุสัญญาจางไมได
๗.๖ ผูรับจางจะตองจัดอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช และแรงงาน เพื่อใหงานกอสรางดําเนินไปตาม
สัญญา และไดผลงานที่ถูกตองสมบูรณตามแบบและรายการกอสรางทุกประการ
๗.๗ วัสดุที่จะนํามาใชในงานกอสรางตองเปนของใหมที่มีคุณภาพ และตรงตามที่ระบุไวในแบบและ
รายการกําหนด ผูรับจางจะตองทําประกอบ ตกแตง และติดตั้ง วัสดุที่นํามาใชดวยฝมือประณีต มีคุณภาพ
ถูกตองตามวัตถุประสงคที่บงไวในแบบ หรือรายการกอสราง และตามหลักวิชาชางที่ดี เมื่อเกิดการเสียหายใน
ระหวางการกอสราง หรือในระยะประกันตามสัญญา ผูรับจางจะตองแกไขหรือเปลี่ยนแปลงใหม โดยจะ
เรียกรองคาสินคาเพิ่มเติมและถือเปนขออางในการขอตออายุสัญญาจางไมได
๗.๘ หามนําวัสดุและอุป กรณทุกชนิดที่นอกเหนือจากที่ร ะบุไวในการนําเขามาในบริเ วณงานโดย
เด็ดขาด ถาปรากฏวามีการนําเขามาใหถือวาสอเจตนาทุจริต ผูวาจางมีสิทธิพิจารณาตัดสินใหชดใชและทําใหม
ทั้งหมด โดยจะคิดคาจางเพิ่มเติมและถือเปนขออางขอตออายุสัญญาจางไมได วัสดุทุกชนิดที่ระบุในรายการ
ก อ สร า ง ผู รั บ จ า งต อ งจั ด หาตั ว อย า งหรื อ แคตตาล็ อ ค นํ า เสนอคณะกรรมการตรวจการจ า งผ า น
ผูควบคุมงาน ของผูวาจางพิจารณาอนุมัติกอนใชงานไมนอยกวา ๓๐ วัน จํานวน ๒ ชุด
๗.๙ การอนุ มั ติ ใ หใ ช วั ส ดุ ตา ง ๆในงานต อ งกระทํ า เปน ลายลั ก ษณ อั ก ษรและมี ล ายมื อ ชื่ อ ของ
ผูควบคุมงาน ของผูวาจาง กํากับไวทุกรายการ จึงจะนําวัสดุชนิดนั้นไปใชได
๗.๑๐ ในกรณีที่ผูรับจางมีความจําเปนที่ตองใชวัสดุชนิดอื่น ที่มีขนาด ลักษณะและคุณภาพทีเ่ ทียบเทา
วัสดุที่บงไวในแบบหรือรายการกําหนด ใหผูรับจางจัดทํารายละเอียดแสดงความจําเปนที่ตองใช
วัสดุชนิดนั้น ๆ แทน และใหแสดงหลักฐานเปรียบเทียบคุณภาพ และราคาที่ชัดเจนเสนอตอสถาปนิกวิศวกร
ผูออกแบบ และคณะกรรมการตรวจการจาง พิจารณากอนที่จะจัดทําหรือจัดซื้อวัสดุนั้น ๆ มาใชแทน
๗.๑๑ คณะกรรมการตรวจการจาง มีสิทธิที่จะไมอนุญาต ใหใชวัสดุอื่นใดที่มีขนาด หรือคุณภาพที่ไม
ตรงตามระบุไวในรายการ หรือเห็นวาไมมีเหตุผลที่พอเพียง ผูรับจางจะตองจัดหาวัสดุที่มีคุณภาพตรงตามที ่
ระบุไวในแบบและรายการ มาใชโดยไมมีขอโตแยงใด ๆ
๗.๑๒ ผูรับ จางจะตองจัดหาผูชํานาญงาน หรือชางฝมือดีที่มีความรูความชํานาญการเฉพาะแตล ะ
ประเภทมาปฏิบัติงาน ถาปรากฏวาผูชํานาญงานหรือชางฝมือดังกลาวปฏิบัติงานโดยไมเขาขั้นมาตรฐาน
ที่ดีพอ คณะกรรมการตรวจการจางมีสิทธิที่จะสั่งเปลี่ยนผูชํานาญงาน หรือชางฝมือได เพื่อใหไดผลงานที่มี
คุณภาพที่ดี
๓/๗.๑๓ เมื่องาน...

-๓๗.๑๓ เมื่องานเสร็จเรียบรอยแลว ผูรับจางจะตองเก็บกวาดเศษวัสดุ พรอมทั้งทําความสะอาดอาคาร
บริเวณใหเรียบรอยกอนที่จะสงงานงวดสุดทาย
๘. ขอกําหนดในการใชวัสดุ / อุปกรณ
๘.๑. การจัดสงตัวอยาง
๘.๑.๑ ผูรับจางจะตองจัดสงวัสดุ และอุปกรณที่ระบุในแบบรูปรายละเอียดประกอบแบบ
ใหผูควบคุมงาน เสนออนุมัติกอนจึงจะทําการสั่งซื้อหรือนําเขาไปในบริเวณงานกอสรางได
๘.๑.๒ วัส ดุอุป กรณตัว อยางที่จัดส ง ขออนุมัติ จ ะตอ งอยูใ นสภาพเรีย บรอย ไดคุ ณ ภาพ
มาตรฐานตรงตามที่ระบุไวในแบบรูป และรายการละเอียดประกอบแบบ
๘.๑.๓ ผูรับจางจะตองสงตัวอยางเพื่อขออนุมัติในเวลาอันสมควร จะอางเหตุผลในการอนุมัติ
ตัวอยางในการตอสัญญากอสรางไมได
๘.๑.๔ ตัวอยางวัสดุอุปกรณทุกชนิด ตองติดแผนปายบอกชื่อ วัสดุและอุปกรณ วันเดือนป ที่
สงและขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
๘.๑.๕ ในกรณีที่รายละเอียดระบุวิธีใชและกรรมวิธีในการปฏิบัติ ตลอดจนคุณสมบัติของวัสดุ
จากบริษัทผูผลิต ผูรับจางจะตองแนบรายละเอียดวัสดุอุปกรณ และบริษัทผูผลิตไปดวยทุกครั้ง
๘.๑.๖ ผูรับจางตองเปนผูออกคาใชจายในการจัดสงตัวอยางเพื่อขออนุมัติ
๘.๑.๗ วั ส ดุ และอุ ป กรณที่ ไม ไ ดกํ าหนดในตารางข างตน แต ร ะบุไ ว ในแบบรู ป หรือ ใน
รายละเอี ยดประกอบแบบ ใหผูรับ จางจัดส ง ตัวอยางเพื่อ ขออนุ มัติด วย หรือเมื่อสถาปนิก /วิ ศวกรหรื อ
ผูควบคุมงานตองขอผูรับจางจะตองจัดสงตัวอยางใหพิจารณา อนุมัติทุกรายการ
๘.๑.๘ วัสดุอุปกรณตัวอยางที่ไดรับการอนุมัติ ผูควบคุมงานควรจะเก็บไวเพื่อเปนหลักฐาน
เปรียบเทียบกับวัสดุและอุปกรณที่ติดตั้งใชงานจริง
๘.๑.๙ การตรวจสอบวัสดุที่ขออนุมัตินั้น สถาปนิก/วิศวกรหรือผูควบคุมงาน จะตรวจสอบ
หรือทดสอบเฉพาะเทาที่จําเปน สวนที่เหลือซึ่งไมสามารถตรวจสอบไดใหถือวาผูรับจาง รับผิดชอบวาเสนอสิ่งที่
ถูก ตองเหมาะสม หากปรากฏภายหลังวารายละเอียดดังกลาวมีปญหาในการใชง าน ผูรับ จางจะตองเปน
ผูรับผิดชอบ
๘.๒. การเทียบเทาวัสดุ / อุปกรณ
๘.๒.๑ การขอเทียบเทาวัสดุ
ผูรับจางมีสิทธิขอเทียบเทาเพื่ออนุมัติเลือกใชวัสดุที่มีชื่อแตกตางจากที่ระบุไวในแบบ
รูป หรือรายการละเอียดประกอบแบบได ในหลัก การคุณภาพเทากันหรือดีกวา ราคาเทากันหรือแพงกวา
ผูรับจางจะขอเทียบเทาไดในกรณีดังนี้
(๑) มีระบุในรายการละเอียดประกอบแบบ “หรือคุณภาพเทียบเทา” หรือเทียบเทา
(๒) วั ส ดุ ที่ ใ ช ร ะบุ ชื่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ ไว ใ นท อ งตลาดมี ไ ม พ อ หรื อ ขาดตลาด
หรือบริษัทผูผลิตเลิกผลิต หรือผลิตไมทัน โดยผูรับจางตองแสดงเอกสารประกอบใหชัดเจน เชนหนังสือยืนยัน
การเลิ ก ผลิ ต หรื อผลิ ต ไม ทัน เอกสารเปรี ยบเที ย บคุ ณ สมบั ติ ต ามเทคนิ ค โดยผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ ฉพาะทาง
และเปรียบเทียบราคาทั้งนี้ผูวาจาง ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติวัสดุรายการเทียบเทา
๘.๒.๒ การสงตัวอยางเทียบเทา
(๑) ผูรับจางตองปฏิบัติตามระเบียบของการจัดสงวัส ดุอุปกรณ เพื่อขออนุมัติตาม
หัวขอ
๔/(๒) ผูรับจาง...

-๔(๒) ผูรับจาง จะตองจัดสง แคตตาล็อกพรอมทั้ง รายการละเอียดรับ รองคุณภาพ
หลักฐานจากหนวยงานตรวจสอบที่ไดรับอนุมัติ
(๓) หากจํา เป น ผูรั บ จ างจะตอ งอํ านวยความสะดวกตอ ผูว าจ าง หรือ ตัว แทน
ผูวาจางหรือสถาปนิก / วิศวกร หรือผูควบคุมงาน ในการตรวจสอบโรงงานผูผลิตวัสดุอุปกรณขอเทียบเทาโดย
คาใชจายเปนของผูวาจาง
๙. ระยะเวลาในการดําเนินการ
จํานวน ๑๕๐ วัน
๑๐. ระยะเวลาสงมอบงานจาง
จํานวน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง
๑๑. วงเงินในการจัดหา
เงินรายไดประจําป ๒๕๕๔ วงเงิน ๑๑,๔๖๐,๐๐๐.-บาท (สิบเอ็ดลานสี่แสนหกหมื่นบาทถวน)
๑๒. สถานที่ติดตอขอทราบขอมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะ วิจารณ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปดเผยตัวไดที่
๑๒.๑ ไปรษณีย
สงถึง
หัวหนาเจาหนาที่ฝายพัสดุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
๒๗๒ ม. ๙ ต. ขุนทะเล อ. เมือง จ. สุราษฎรธานี ๘๔๑๐๐
๑๒.๒.โทรศัพท
๐-๗๗๓๕-๕๖๒๒ ตอ ๑๐๕
๑๒.๓ โทรสาร
๐-๗๗๓๕-๕๖๒๒
๑๒.๔ อีเมล
wipavadee@sru.ac.th

“ราง”
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
เรื่อง ประกวดราคาจางปรับปรุงหอสมุดกลาง
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ E /๒๕๕๕
.............................................................................
ด ว ยมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สุ ร าษฎร ธ านี มี ค วามประสงค จ ะประกวดราคาจ างปรั บปรุ ง
หอสมุดกลาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ราคากลางของการกอสรางในการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้เปนเงิน
ทั้งสิ้น ๑๑,๔๖๐,๐๐๐.-บาท (สิบเอ็ดลานสี่แสนหกหมื่นบาทถวน) ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกัน
ซองจํานวน ๕๗๓,๐๐๐.-บาท (หาแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถวน) ผูมีสิทธิเ สนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ
ดังตอไปนี้
๑. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส
๒. ผูป ระสงคจ ะเสนอราคาตองไมเ ปนผูที่ถูก ระบุชื่อไวในบัญ ชีร ายชื่อผูทิ้ง งานของทาง
ราชการและไดแจงเวียนชื่อแลวหรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสงใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ
๓. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคาราย
อื่นและ/หรือไมเ ปนผูมีผ ลประโยชนรวมกันระหวางผูเ สนอราคากับ ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิก ส
ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๘
๔. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอม
ขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
๕. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่
ประมูล จ างด วยวิ ธีก ารทางอิ เ ล็ก ทรอนิก สในวงเงินไมนอ ยกวา ๕,๗๓๐,๐๐๐.-บาท (หา ลา นเจ็ด แสน
สามหมื่นบาทถวน) และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับ สวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ
๖. ผูประสงคจะเสนอราคาที่เปนนิติบุคคลตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย
๗. ผูประสงคจะเสนอราคาที่เปนนิติบุคคลตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ (e-Government Procurement : e-GP)
๘. ผูประสงคจะเสนอราคาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
กําหนดดูส ถานที่กอสรางและรับ ฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ........................
ระหวางเวลา.................................น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ตําบลขุนทะเล อําเภอเมืองฯ
จังหวัดสุราษฎรธานี หากผูเสนอราคารายใดไมมาดูสถานที่กอสราง ตามวันและเวลาที่กําหนดมหาวิทยาลัยถือ
วาไดรับทราบรายละเอียด เงื่อนไข หรือไมมีปญหาในงานจัดจางในครั้งนี้
๒/กําหนด...

-๒กําหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสและเอกสารทางดาน
เทคนิค ในวันที่…………………………..ระหวางเวลา .................................น. ณ อาคารพัสดุมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี
กําหนดพิจารณาคัดเลือกเบื้องตน เพื่อหาผูมีสิทธิเสนอราคาในวันที่.....................................
ตั้ง แตเ วลา ...................................... น. เปนตนไป ณ หองประชุม อาคารพัส ดุ มหาวิท ยาลัยราชภั ฏ
สุราษฎรธานี และจะแจงผลการพิจารณาใหทราบภายในวันที่.......................................และกําหนดเสนอราคา
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ณ .......................................................ในวันที่.........................................
ผูส นใจติดตอซื้อ เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีก ารทางอิเ ล็ก ทรอนิกส ในราคาชุดละ
๑,๐๐๐.-บาท (หนึ่งพันบาทถวน) ไดที่อาคารพัสดุ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ตั้งแตวันที.่ ....................................ถึงวันที่.................................ระหวางเวลา ๐๘.๓๐น. ถึง ๑๖.๓๐น.หรือ
สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐-๗๗๓๕-๕๔๖๖-๗ ตอ ๑๐๕ , ๐๗๗-๓๕๕๖๒๒ ในวันและเวลาทําการของ
มหาวิ ทยาลั ยหรื อตรวจสอบข อ มู ล ทางเว็ บ ไซต www.gprocurement.go.th โดยตรงหรื อ ผ า นเว็ บ ไซต
www.sru.ac.th ของมหาวิทยาลัย
ประกาศ ณ วันที่

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

“ราง”
เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ E………/๒๕๕๕
การจางปรับปรุงหอสมุดกลาง
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ลงวันที่
พฤศจิกายน ๒๕๕๕
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “มหาวิทยาลัย” มีความประสงคจะประกวด
ราคาจางปรับ ปรุงหอสมุดกลาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี โดยมี
ขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา
๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
จํานวน แผน
๑.๒ แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จํานวน แผน
๑.๓ แบบใบแจงปริมาณงานราคา
จํานวน แผน
๑.๔ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จํานวน แผน
๑.๕ แบบสัญญาจาง
จํานวน แผน
๑.๖ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันซอง
จํานวน แผน
(๒) หลักประกันสัญญา
จํานวน แผน
(๓) หลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา
จํานวน แผน
๑.๗ สูตรการปรับราคา (คา K)
(งานอาคาร K = ๐.๒๕+๐.๑๕It/Io+๐.๑๐Ct/Co+๐.๔๐Mt/Mo+๐.๑๐St/So) จํานวน แผน
๑.๘ บทนิยาม
จํานวน แผน
(๑) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
จํานวน แผน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
จํานวน แผน
๑.๙ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
จํานวน แผน
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
จํานวน แผน
๑.๑๐ รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสราง
จํานวน แผน
๑.๑๑ เอกสารแบงงวดงานการจายเงินและระยะเวลาการกอสราง
จํานวน แผน
๒. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
๒.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส
๒.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ
และไดแจงเวียนชื่อแลวหรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสงใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ
๒.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคาราย
อื่นและ/หรือไมเ ปนผูมีผ ลประโยชนรวมกันระหวางผูเ สนอราคากับ ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิก ส
ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๘

๒/๒.๔ ผูประสงค...

-๒๒.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้น
ศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมคี ําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
๒.๕ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่
ประมูล จ างด วยวิ ธีก ารทางอิ เ ล็ก ทรอนิก สในวงเงินไมนอ ยกวา ๕,๗๓๐,๐๐๐.-บาท (หา ลา นเจ็ด แสน
สามหมื่นบาทถวน) และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับ สวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ
๒.๖ ผูประสงคจะเสนอราคาที่เปนนิติบุคคลตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย
๒.๗ ผูประสงคจะเสนอราคาที่เปนนิติบุคคลตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ (e-Government Procurement : e-GP)
๒.๘ ผูประสงคจะเสนอราคาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน ๒ สวน คือ
๓.๑ บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษั ท จํา กัดหรือบริษัท มหาชนจํ ากัด ให ยื่นสํ าเนาหนั ง สือ รับ รองการจด
ทะเบียน นิติบุคคล หนังสือบริคณฑสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือ
หุนรายใหญพรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคล ที่มิใชนิติบุคคล ให
ยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวนพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผู ป ระสงคจ ะเสนอราคาเปนผู ป ระสงคจ ะเสนอราคารวมกั นในฐานะเป น
ผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่
ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปน
นิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑)
(๔) สําเนาการรับรองการจดทะเบียนหุนสวนในบริษัท และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มพรอม
รับรองสําเนาถูกตอง
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ ๑.๙ (๑)
๓.๒ บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยตองลงนาม พรอม
ประทับตรา (ถามี)
(๒) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูประสงคจ ะ
เสนอราคามอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน พรอมมีสําเนาบัตรประจํา ตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ
และผูรับมอบอํานาจไปแสดงดวย
(๓) หลักประกันซอง ตามขอ ๕
(๔) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๕) บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน)
(๖) แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
(๗) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ ๑.๙ (๒)
๓/๔.การเสนอราคา...

-๓๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาจาง
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้โดย
ไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน รวมทั้งลงลายมือชื่อของผูประสงคจะเสนอราคาใหชัดเจน
๔.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน
๔.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกําหนดยืนราคา ไมนอยกวา ๙๐ วัน นับแตวันยืนยันราคา
สุดทายโดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาที่ตน
เสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจางใหแลวเสร็จ
ไมเกิน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากมหาวิทยาลัยใหเริ่มทํางาน
๔.๕ กอนยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคา
ควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสีย
กอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
๔.๖ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
จาหนาซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไวที่หนาซองวา “เอกสารประกวด
ราคาตามเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที.่ ............” ยื่นตอคณะกรรมการ
ประกวดราคาตามโครงการ ในวันที.่ ................................ ระหวางเวลา ....................น. ถึง .......................น
ณ อาคารพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏรธานี เลขที่ ๒๗๒ หมู ๙ ถนนสุราษฎร – นาสาร ตําบลขุนทะเล
อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็ กทรอนิกสแลว จะไม
รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
แตละรายวาเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกัน
ระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสตามขอ ๑.๘ (๑) ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตามขอ ๓๒ และแจงผู
ประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธี
อื่นใดที่มีหลักฐานวาผูเสนอราคารับทราบแลว
หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคา กอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๘ (๒) คณะกรรมการ ฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมี
สิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคาและมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอ
ราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน
ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอราคา
ที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงค
จะเสนอราคากับ ผูใหบริก ารตลาดกลางอิเ ล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรม หรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิคอาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอหัวหนา
หนวยงานที่จัดหาพัส ดุที่จัดหาภายใน ๓ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา การ
วินิจฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานทีจ่ ัดหาใหถือเปนที่สุด
๔.หาก...

-๔หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของ จนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว คณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหารือติดตอสื่อสารกับ
บุคคลอื่น และเมื่อแกไขขอบกพรองแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากขั้นตอนที่คางอยู
ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอ
ราคาภายในวันเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการประกวดราคาเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จ
โดยงายหรือขัดของไมอาจแกไขได ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา
และกําหนด วัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุก
รายที่อยูในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ ระหวางการประกวด
ราคา เพื่อใหการประกวดราคาเกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ
๔.๗ ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคา จะตองปฏิบัติดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค
(๒) ราคาสู ง สุ ด ของการประกวดราคาจ า งด ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส จะต อ ง
๑๑,๔๖๐,๐๐๐.-บาท (สิบเอ็ดลานสี่แสนหกหมื่นบาทถวน)
(๓) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใชจายทั้ง
ปวงไวดวยแลว
(๔) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทน จะตองมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด
(๕) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่มาลงทะเบียนแลว ตอง LOG IN เขาสูระบบ
(๖) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทน ที่ LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคาโดยราคาที่
เสนอในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ
“ในการเสนอราคาผูเสนอราคาตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๒๐,๐๐๐.-บาท
(สองหมื่นบาทถวน) จากราคากลางงานกอสราง และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไปตองเสนอลดราคาครั้ง
ละไมนอยกวา ๒๐,๐๐๐.-บาท (สองหมื่นบาทถวน) จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว”
(๗) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแลว
จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(๘) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะราคา ตองรับผิดชอบคาใชจายในการ
ใหบริการเสนอราคาและคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเ ล็กทรอนิกสทั้งนี้ จะแจงให
ทราบในวันเสนอราคา
(๙) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคา ในวันที.่ .........................ตั้งแตเวลา................น.
เปนตนไป ทั้งนี้ จะแจงนัดหมายตามแบบแจง วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.๐๐๕) ใหทราบตอไป
(๑๐) ผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th และผูมีสิท ธิ
เสนอราคาตองทําการทดลองวิธีการเสนอราคากอนถึงกําหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซตของผูใหบริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เปนตนไป

๕/๕ หลักประกัน...

-๕๕. หลักประกันซอง
ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองเอกสารทางดานเทคนิค
จํานวน ๕๗๓,๐๐๐.-บาท (หาแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถวน) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาค้ํา
ประกัน ตั้งแตยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยใชหลักประกั น
อยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
๕.๑ เงินสด
๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกมหาวิทยาลัย โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองเอกสารทางดาน
เทคนิคหรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๕.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันในขอ ๑.๖ (๑)
๕.๔ หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลัก ทรัพย ที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศ
ไทย ซึ่ ง ไดแจง ชื่อเวีย นให สวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโ ลมใหใชต ามแบบหนัง สือค้ํ าประกั น
ดังระบุในขอ ๑.๖ (๑)
๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลัก ประกันซองตามขอนี้ มหาวิท ยาลัยจะคืนใหผูป ระสงคจ ะเสนอราคาหรือผูค้ํา
ประกันภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคารายที่
คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุด จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลงหรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจาก
ขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันซองไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
๖.๑ ในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสิน
ดวย ราคารวม
๖.๒ หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการ
เสนอราคาไม ถูก ต อ งหรื อ ไม ครบถ ว นตามข อ ๓ หรื อ ยื่น เอกสารประกวดราคาจ า งด ว ยวิ ธีก ารทาง
อิเล็กทรอนิกสไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงค
จะเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็ก นอย หรือที่ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของ
เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีก ารทางอิเ ล็ก ทรอนิก ส ในสวนที่มิใชส าระสําคัญ ทั้ง นี้เ ฉพาะในกรณีที่
พิจารณาเห็นวา จะเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยเทานั้น
๖.๓ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคา โดยไมมีการผอน
ผันในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาจาง
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานรับเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสของ
มหาวิทยาลัย
(๒) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น
๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในการทําสัญญา
คณะกรรมการประกวดราคาหรือมหาวิทยาลัย มีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ
หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทํา
สัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
๖/๖.๕ มหาวิทยาลัย...

-๖๖.๕ มหาวิทยาลัยทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือ เฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิก ส โดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจ ะ
พิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของมหาวิทยาลัยเปนเด็ดขาด
ผูป ระสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเ สนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้ง มหาวิท ยาลัยจะ
พิจารณายกเลิกการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน
ไมวาจะเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทํา
การโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคา
แทน เปนตน
ในกรณีที่ผูมีสิท ธิเ สนอราคารายที่เ สนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามสัญญาได คณะกรรมการประกวดราคาหรือมหาวิทยาลัยจะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดง
หลัก ฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูมีสิท ธิเ สนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ใหแลวเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไมรับราคาของ
ผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น
๖.๖ ในกรณี ที่ ป รากฏข อ เท็ จ จริ ง ภายหลั ง จากการประกวดราคาจ า งด ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกสวา ผูประสงคจะเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน
รว มกั นกั บ ผู มี สิท ธิเ สนอราคารายอื่น หรื อเป นผู มีผ ลประโยชนร ว มกั นระหวา งผูมี สิท ธิเ สนอราคากั บ
ผูใหบ ริ ก ารตลาดกลางอิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดว ยวิธีก ารทางอิเ ล็ก ทรอนิก ส
หรือเปนผูมีสิท ธิเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๘
มหาวิทยาลัยมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาว และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิ
เสนอราคารายนัน้ เปนผูทิ้งงาน
๗. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) จะตองทําสัญญาจางตาม
แบบสัญญาดัง ระบุไวขอ ๑.๕ กับ มหาวิท ยาลัย ภายใน ๕ วันนับถัดจากวันที่ไ ดรับแจง และจะตองวาง
หลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสไดใหมหาวิทยาลัยยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกมหาวิทยาลัย โดยเปน เช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอน
หนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๗.๓ หนั งสื อค้ํ าประกั นของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนั งสื อค้ํ าประกั นดั งระบุ ไว ใน
ขอ ๑.๖ (๒)
๗.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งได
แจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๖ (๒)
๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่คูสัญญา พนจาก
ขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
๗/๘ คาจาง...

-๗๘. คาจางและการจายเงิน
มหาวิทยาลัยจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปนงวด ๆ ตามที่กําหนดไวในเอกสารแบงงวด
งานและการจายเงินดังแนบ
๙. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ ๑๗ จะกําหนดในอัตรารอยละ ๐.๑ ของคาจางตามสัญญาตอวัน
๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือ
ทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ ๑.๕ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่
เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๒ ป นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบ
จัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

๑๑. การจายเงินลวงหนา
ผูประสงคจะเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนา ในอัตราไมเกิน รอยละ ๑๕ ของราคา
คาจางทั้งหมด แตทั้งนี้จะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนา เปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ําประกัน
ของธนาคารในประเทศ ตามแบบดังระบุไวในขอ ๑.๖ (๓) หรือหนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือเงินทุน
หลักทรัพย ที่ไดรับ อนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตาม
ประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใช
ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๖ (๓) ใหแกมหาวิทยาลัยกอนการชําระเงินลวงหนานั้น
๑๒. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๒.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ไดมาจากเงินรายได ประจําป ๒๕๕๕
ราคากลางของงานกอสรา งในการประกวดราคาจา งด วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิก ส
เปนเงินทั้งสิ้น ๑๑,๔๖๐,๐๐๐.-บาท (สิบเอ็ดลานสี่แสนหกหมื่นบาทถวน)
๑๒.๒. เมื่อมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจาง
ตามประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสงหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจาง
ดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยูและสามารถ
ใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูประสงคจ ะเสนอราคาซึ่งเปน
ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ ง การสั่ ง หรื อ นํ า สิ่ ง ของดั ง กล า วเข า มาจากต า งประเทศต อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ
เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสิ่งของดัง กลาวบรรทุก โดยเรือไทย หรื อเรือที่มีสิทธิเ ชนเดียวกับ
เรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ
พาณิชยนาวีใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรือ
อื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดชอบตามกฏหมาย
วาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี
๑๒.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอ
มหาวิทยาลัยแลว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคามิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาแลว
ตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดในขอ ๔.๗(๒)(๓) (๔) และ (๕)
๘/มิฉะนั้น...

-๘มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะริบหลัก ประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี)
รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๑๒.๔ ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุในขอ ๗ มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันซองหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือ
ค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผู
ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๒.๕ มหาวิท ยาลัยสงวนสิทธิที่จ ะแกไขเพิ่มเติม เงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญ ญาให
เปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
๑๓ การปรับราคาคางานกอสราง
การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๗ จะนํามาใชในกรณีที่
คางานกอสรางลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการตอไปนี้
๑๓.๑ สัญญาแบบปรับราคาไดนี้ ใหใชกับงานกอสรางทุกประเภทรวมถึงงานปรับปรุงและ
ซอมแซมซึ่งเบิกจายคางานในลักษณะหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่ง กอสราง หมวดเงินอุดหนุนและหมวด
รายจายอื่นที่เบิกจายในลักษณะคาที่ดินและสิ่งกอสราง ที่อยูในเงื่อนไขและหลักเกณฑตามที่ไดกําหนดนี้
๑๓.๒ สัญ ญาแบบปรับ ราคาไดนี้ ใหใชทั้ง ในกรณีเ พิ่ม หรือลดค างานจากคางานเดิมตาม
สัญญา เมื่อดัชนีราคาซึ่งจัดทําขึ้นโดยกระทรวงพาณิชยมีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิมขณะเมื่อวัน
ประกวดราคาดดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส สําหรับกรณีที่จัดจางวิธีอื่นใหใชวันเปดซองราคาแทน
๑๓.๓ การขอเงินเพิ่มคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาไดนี้ เปนหนาที่ของผูรับจางที่
จะตองเรียกรองในกําหนด ๙๐ วัน นับตั้งแตวันที่ผูรับจางไดสงมอบงานงวดสุดทาย หากพนกําหนดไปแลวผูรับ
จางไมสิทธิ์ที่จะเรียกรองเงินเพิ่มคางานกอสรางจากผูวาจางไดอีกตอไป และในกรณีที่ผูวาจางจะตองเรียกเงิน
คืนจากผูรับจาง ใหผูวาจางที่เปนคูสัญญารีบเรียกเงินคืนจากผูรับจางโดยเร็ว หรือใหหักคางานของงวดตอไป
หรือหักเงินจากหลักประกันสัญญาแลวแตกรณี
๑๓.๔การพิจารณาคํานวณเงินเพิ่มหรือลด และการจายเงินเพิ่มหรือเรียกคืนจากผูรับจางตาม
เงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได ตองไดรับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสํานักงบประมาณใหถือการ
พิจารณาวินิจฉัยของสํานักงบประมาณเปนที่สิ้นสุด
๑๓.๕ การคํานวณคา K จากสูตรตามลักษณะงานนั้น ใหใชตัวเลขดัชนีราคาวัสดุกอสรางของ
กระทรวงพาณิชย โดยใชฐานของป ๒๕๓๐ เปนเกณฑในการคํานวณ
๑๓.๖ การคํานวณคา K กําหนดใหใชเลขทศนิยม ๓ ตําแหนงทุกขั้นตอนโดยไมมีการปดเศษ
และกําหนดใหทําเลขสัมพันธ (เปรียบเทียบ) ใหเปนผลสําเร็จกอนแลวจึงนําผลลัพธไปคูณกับตัวเลขที่หนาเลข
สัมพันธนั้น
๑๓.๗ ใหพิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาคางานจากราคาที่ผูรับจางทําสัญญาตกลงกับผูวาจาง
เมื่อคา K ตามสูตรสําหรับงานกอสรางนั้น ในเดือนที่สงมอบงานมีคาเปลี่ยนแปลงไปจากคา K ในเดือนเปดซอง
ราคามากกวา ๔% ขึ้นไป โดยนําเฉพาะสวนที่เกิน ๔% มาคํานวณปรับเพิ่มหรือลดคางานแลวแตกรณี (โดยไม
คิด ๔% แรกให)
๑๓.๘ ในกรณีที่ผูรับจางไมสามารถทําการกอสรางใหแลวเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา โดย
เปนความผิดของผูรับจางคา K ตามสูตรตาง ๆ ที่จะนํามาใชในการคํานวณคางานใหใชคา K ของเดือนสุดทาย
ตามอายุสัญญา หรือ K ของเดือนที่สงมอบงานจริง แลวแตวาคา K ตัวใดจะมีคานอยกวา
๙/๑๓.๙ การจายเงิน...

-๙๑๓.๙ การจายเงินแตละงวดใหจายคาจางงานที่ผูรับจางทําใหแตละงวดตามสัญญาไปกอน
สวนคางานเพิ่มหรือคางานลดซึ่งจะคํานวณไดตอเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุกอสรางซึ่งนํามาคํานวณหาคา K ของ
เดือนที่สง มอบงานงวดนั้น ๆ เปนที่ แนนอนแลวเมื่อคํานวณเงินเพิ่มไดใหขอทําความตกลงเรื่องการเงินกับ
สํานักงบประมาณ
สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไว
ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ระบุใน ขอ ๑.๑๐
๑๔. มาตรฐานฝมือชาง
เมื่อมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกผูประสงคจะเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจาง
กอสรางตามประกาศนี้แลว ผูป ระสงคจ ะเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติง านกอสรา งดัง กลา ว
ผูป ระสงคจ ะเสนอราคาจะตองมีและใชผูผ านการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากคณะกรรมการกําหนด
มาตรฐานและทดสอบฝมือแรงงาน สถาบันของทางราชการอื่นหรือสถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือผู
มีวุฒิบัตรระดับ ปริญญาตรี ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง
ใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ ๑๐ ของแตละสาขาชาง แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย
๑ คน ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้
๑๔.๑ ชางกอสราง
๑๔.๒ ชางไฟฟา
๑๔.๓ ชางเหล็ก
๑๔.๔ ชางโยธา
๑๔.๕ กรรมกร
๑๕. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบได
กําหนดไวโดยเครงครัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
พฤศจิกายน ๒๕๕๕

