ร่าง
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 15/2559
การจ้างปรับปรุงอาคาร 2 ชั้น 5 (อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย)
ตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลงวันที่………………….……………
...............................................................
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “มหาวิทยาลัย” มีความประสงค์จะประกวด
ราคาโครงการจ้ างปรั บ ปรุ ง อาคาร 2 ชั้น 5 (อาคารพระมิ่งขวัญการศึก ษาไทย) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีข้อแนะนาและ
ข้อกาหนดดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1.1 แบบรูปรายการละเอียดและขอบเขตของงาน(TOR)
1.2 แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้าง
1.3 แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา
1.4 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1.5 แบบสัญญาจ้าง
1.6 แบบหนังสือค้าประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
1.7 สูตรการปรับราคา
งานอาคาร ใช้สูตร K 1 = 0.25 + 0.15 It / Io + 0.10 Ct / Co + 0.40 Mt / Mo + 0.10 St/So
1.8 บทนิยาม
(1) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.9 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
1.10 รายละเอียดการคานวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)
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2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาต้ อ งมี อ าชี พ รั บ จ้ า งงานที่ ป ระกวดราคาจ้ า งด้ ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์
2.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ
2.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น
และ / หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้ บริการตลาดกลางอิเล็ กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวด
ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.8
2.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกับงานที่ประมูล
จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 20,000,000.00 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) อย่างน้อย
จานวน 1 ผลงาน ให้ ใช้ผลงานเดีย วต่อ 1 สัญญาจ้าง พร้อมต้องแนบเอกสารรับรองการว่าจ้างงาน (ส าเนา
คูส่ ัญญา) และหนังสือรับรองผลงาน ที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเชื่อถือ ที่
มีผลงานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นเอกสารประกวดราคาฯ (งานที่สมบูรณ์และใช้งาน
แล้วในปัจจุบัน) ทั้งนี้ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่ จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
2.8 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น 2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้ า งหุ้ น ส่ ว นสามั ญ หรื อ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจ ากั ด ให้ ยื่ น ส าเนาหนั ง สื อ รั บ รองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน นิติ
บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่พร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า
ให้ยื่นสาเนาสัญญาของการเข้า ร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด
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เป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไ ทย ก็ใ ห้ยื่น สาเนาหนัง สือ เดิ น ทาง หรือ ผู้ร่ว มค้า ฝ่า ยใดเป็น นิติบุค คลให้ยื่น
เอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)
(3) สาเนาใบทะเบีย นพาณิชย์ สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่ว นบริษัทและ
สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.9 (1)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้ว ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยตรง ลง
นาม พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)
(2) หนัง สือ มอบอานาจซึ่ง ปิด อากรแสตมป์ต ามกฎหมายในกรณีที่ผู้ ป ระสงค์จ ะเสนอ
ราคามอบอานาจให้บุคคลอื่นทาการแทน
(3) หลักประกันซอง ตามข้อ 5
(4) สาเนาหนังสือรับรองผลงาน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(5) บัญ ชีร ายการก่อ สร้า ง (หรือ ใบแจ้ง ปริม าณงาน) (B.O.Q) ซึ่ง จะต้อ งแสดงรายการ
วัส ดุ อุป กรณ์ โดยไม่ต้องระบุ ร าคาวัส ดุและค่ าแรงงาน
(6) แบบใบยื่ น ข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้ว ยวิธีการทางอิเล็ ก ทรอนิกส์
(7) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบข้อ 1.9 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่มีเงื่อนไข
ใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนรวมทั้งลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน
4.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุในบัญ ชีร ายการก่อ สร้า ง (B.O.Q) ซึ่งต้อง
แสดงรายการและปริ มาณวัส ดุอุปกรณ์ให้ครบถ้วน (ต้องไม่กรอกราคา และจานวนวัสดุต้องไม่ต่ากว่า ในบัญชี
รายการก่อสร้าง)
4.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกาหนดยืนราคาไม่ น้อยกว่า 90 วัน นับแต่ยืนยันราคาสุดท้าย
โดยภายในกาหนดยืนราคา ผู้ ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้
และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จไม่
เกิน 210 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
4.5 ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคางานจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
ควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อนที่
จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
4.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ่าหน้า
ซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร 2 ชั้น 5 (อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย) คณะครุ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประกวดราคา ตาม
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็ กทรอนิกส์ เลขที่ 15/2559” ยื่นต่อคณะกรรมการประกวดราคาตาม
โครงการ ในวันที่........................................ตั้งแต่ เวลา................น. ถึง................น. ณ งานพัสดุ คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย ชั้น 6
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เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับเอกสาร
เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคาจะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละราย
ว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์
ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 1.8 (1) ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ 6.2 และแจ้งผู้ประสงค์
จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มี
หลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว
หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาก่อ นหรือในขณะที่มี การเสนอราคาด้ว ยวิธี การทาง
อิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.8 (2) และคณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา
รายนั้นออกจากการเป็น ผู้มีสิทธิเสนอราคา และคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะพิจารณาลงโทษผู้
ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน
ผู้ ประสงค์ จะเสนอราคาที่ ไม่ ผ่ านการคั ดเลื อกเบื้ องต้ น เพราะเหตุ เป็ นผู้ ประสงค์จะเสนอราคาที่ มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ
เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมหรือเป็นผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน 3
วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาให้ถือ
เป็นที่สุด
หากปรากฏต่ อ คณะกรรมการประกวดราคาว่ า กระบวนการเสนอราคาจ้ า งด้ ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้อง จนไม่อาจดาเนินการต่อไปให้ แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนดไว้ คณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคล
อื่น และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดาเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการ
เสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน
เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้ว เสร็จได้โ ดยง่า ย หรือ ข้ อขัดข้อ งไม่
อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการ เสนอราคา และกาหนดวัน เวลา
และสถานที่เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้น
ทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดาเนินการใดๆ ระหว่างการประกวดราคาฯ
เพื่อให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน
4.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค
(2) ราคาสู งสุ ดของการประกวดราคาจ้ างด้ วยวิ ธี การทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ จะต้ องเริ่ มต้ นที่
41,983,575.71 บาท (สี่สิบเอ็ดล้านเก้าแสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)
(3) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้ง
ปวงไว้ด้วยแล้ว
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(4) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทน จะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตาม
วัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด
(5) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ
(6) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทน ที่ LOG IN แล้ว จะต้องดาเนินการเสนอราคาโดยราคาที่
เสนอในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ากว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และ
จะต้องเสนอลดราคาขั้นต่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 80,000.00 บาท จากราคาสูงสุดในการประกวด
ราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 80,000.00 บาท จากราคาครั้ง
สุดท้ายที่เสนอลดแล้ว
(7) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล้ว
จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(8) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ ชนะราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
ให้บริการเสนอราคาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ จะแจ้งให้ทราบใน
วันเสนอราคา
(9) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันที่.......................................ตั้งแต่เวลา
...................น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้งวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.005) ให้ทราบ
ต่อไป
(10) ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทาความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของผู้
ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และผู้มีสิทธิเสนอราคาต้อง
ทาการทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนถึงกาหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป
5. หลักประกันซอง
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค จานวน
2,100,000.00 บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้าประกันตั้งแต่วัน
ยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
5.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายให้แก่ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเป็นเช็คลงวันที่
ที่ยื่นซองเอกสารทางด้านเทคนิคหรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
5.3 หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.6(1)
5.4 หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้ง
เวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.6(1)
5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามข้อนี้ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
หรือผู้ค้าประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่
คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่าสุดจะคืนให้ต่อเมื่อได้ทาสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อ
ผูกพันแล้ว
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การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จะพิจารณาตัดสิน ด้วย ราคารวม.
6.2 หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคางานจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่
ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น
เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคณะครุ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เท่านั้น
6.3 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ไม่ป รากฏชื่อผู้ป ระสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้ รับ เอกสารประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของ
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(2) เสนอรายละเอีย ดแตกต่า งไปจากเงื่อ นไข ที่กาหนดในเอกสารการประกวดราคา
จ้ างด้ว ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่เ ป็ น สาระสาคัญ หรือ มีผ ลทาให้เกิด ความได้เ ปรียบเสี ย เปรีย บระหว่างผู้
ประสงค์จ ะเสนอราคารายอื่น
6.4 ในการตั ด สิ น การประกวดราคาจ้ า งด้ ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ห รื อ ในการท าสั ญ ญา
คณะกรรมการประกวดราคา หรือคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ชี้แจง
ข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทาสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
6.5 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่ง
ราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง
รายการใดหรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้
สุ ด แต่ จ ะพิจ ารณา ทั้ง นี้ เพื่ อประโยชน์ ของหน่ว ยงานเป็ นส าคั ญ และให้ ถือ ว่า การตั ดสิ นของคณะครุศ าสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ
มิได้ รวมทั้งคณะครุ ศาสตร์ จุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะพิจารณายกเลิก การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็
ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทาไปโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จหรือใช้ชื่อบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่าสุด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดาเนินงาน
ตามสัญญาได้ คณะกรรมการประกวดราคาจ้าง หรือคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะให้ผู้มีสิทธิเสนอ
ราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อได้ว่า ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถดาเนินงานตามประกวดราคาจ้างด้วย
วิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ ห้ เ สร็ จ สิ้ น สมบู ร ณ์ หากค าชี้ แ จงไม่ เ ป็ น ที่ รั บ ฟั ง ได้ คณะครุ ศ าสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น
6.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคา
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รายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วัน
ประกาศประกวดราคาจ้ างด้วยวิธีการทางอิเล็ กทรอนิกส์ หรือเป็น ผู้มีสิ ทธิเสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.8 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีอานาจที่จะตัด
รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอ
ราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
7. การทาสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) จะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบ
สัญญาดังระบุในข้อ 1.5 กับคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับ ร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกัน
อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
7.1 เงินสด
7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทา
สัญญาหรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
7.3 หนั งสื อค้าประกัน ของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนัง สื อค้าประกัน ดั งระบุ ในข้ อ
1.6(2)
7.4 หนัง สือ ค้าประกัน ของบริ ษัท เงิน ลงทุน หรือ บริษัท เงิน ทุน หลัก ทรัพ ย์ที่ไ ด้รับ อนุญ าตให้
ประกอบกิจ การเงินทุน เพื่อการพาณิช ย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่ งประเทศ
ไทย ซึ่ง ได้แจ้งชื่อเวีย นให้ ส่ ว นราชการต่า งๆ ทราบแล้ว โดยอนุโ ลมให้ ใ ช้ตามแบบหนังสื อ ค้าประกัน ดังระบุ
ในข้อ 1.6(2)
7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตาม
สัญญาจ้างแล้ว
อนึ่ ง หากมี พ ระราชบั ญ ญั ติ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ ฉ บั บ ใหม่ ที่ แ ก้ ไ ข
เปลี่ย นแปลงเกี่ยวกับ เรื่ อง ค้าประกัน มีผลใช้บัง คับ คู่สัญญาจะต้องนาสัญญาค้าประกันฉบับใหม่ที่มีเงื่อนไข
สอดคล้องกับบทบัญญัติใหม่ของกฎหมายตามแบบที่ กวพ. จะได้กาหนดต่อไปนั้น มาวางเป็นหลักประกันแทนฉบับ
เดิมภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากหน่วยงานคู่สัญญา
8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
ระยะเวลาในสัญญาทั้งสิ้น 210 วัน การจ่ายเงินแบ่งออกเป็น 6 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ 7 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างทางานแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 7
ของงานทั้งหมด หรือจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทาการก่อสร้างงานแล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ของงานทั้งหมด
งวดที่ 2 เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ 8 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างทางานแล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 15 ของงานทั้งหมด หรือจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทาการก่อสร้างงานแล้วเสร็ จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของงาน
ทั้งหมด
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งวดที่ 3 เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างทางานแล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 35 ของงานทั้งหมด หรือจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทาการก่อสร้างงานแล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของงาน
ทั้งหมด
งวดที่ 4 เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างทางานแล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 55 ของงานทั้งหมด หรือจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทาการก่อสร้างงานแล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 55 ของงาน
ทั้งหมด
งวดที่ 5 เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ 25 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างทางานแล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของงานทั้งหมด หรือจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทาการก่อสร้างงานแล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงาน
ทั้งหมด
งวดที่ 6 (งวดสุดท้าย) เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างทางานแล้วเสร็จสมบูรณ์
ทั้งหมด จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทาการก่อสร้างงานเสร็จสะสมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของงานทั้งหมด ซึ่งจะแล้ว
เสร็จภายใน 210 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มงานตามสัญญา
ทั้งนี้คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนงวดงานให้เหมาะสมตาม
มูลค่างานและแผนการทางาน (แผนการก่อสร้าง : Construction plan) จริงก่อนการลงนามในสัญญา
9. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะต้องกาหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
10. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทาสัญญาจ้าง
ตามแบบดังระบุในข้อ 1.5 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่
น้อยกว่า 2 ปี นับ ถัด จากวัน ที่ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ม หาวิทยาลัย ได้รับมอบงาน โดยผู้รับ จ้า งต้องรีบ
จัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง

11. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ
11.1 เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจากงบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ 2559
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับอนุมัติเงิน
ค่าจ้าง จากเงินงบประมาณประจาปี 2559 แล้วเท่านั้น
ราคากลางของงานจ้างปรับปรุงอาคาร 2 ชั้น 5 (อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย) คณะครุ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้ น
41,983,575.71 บาท (สี่สิบเอ็ดล้านเก้าแสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)
หากคณะครุ ศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ มหาวิทยาลั ย ไม่ ได้รั บเงิ นค่า จ้า งหรือ มีเหตุจาเป็น ให้ ไ ม่
สามารถลงนามในสัญญาได้ ผู้ เสนอราคาไม่ส ามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากทางคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยได้
11.2 เมื่อคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับ
จ้าง และได้ตกลงจ้างตามการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของ
ดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้ นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ สามารถ
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ให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้าง
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อ กรมเจ้าท่า ภายใน 7 วัน
นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่ง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่
เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้ วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี
11.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อ คณะ
ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้
เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้วต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในข้อ 4.7
(4) (5) (6) และ (7) มิฉะนั้น คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะริบหลักประกันซองจานวนร้อยละ 2.5
ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้ง
งานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
11.4 ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทาสัญญา
หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกาหนดดังระบุในข้อ 7 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะริบ
หลั กประกัน ซอง หรื อเรี ยกร้ องจากผู้ ออกหนังสื อค้าประกัน ซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความ
เสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
11.5 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกาหนด
ในแบบสัญญา ให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
12. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ 1.7 จะนามาใช้ในกรณีที่ค่างาน
ก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้
เงื่อนไขหลักเกณฑ์ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคานวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้
1. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์
1.1 สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้ในกรณีเพิ่ม หรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญา เมื่อดัชนี
ราคาซึ่งจัดทาขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น หรือลดลงจากเดิมขณะเมื่อเดือนที่ทาการประมูล
1.2 การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ ของผู้รับจ้างที่จะต้อง
เรียกร้องภายในกาหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกาหนดนี้ไปแล้วผู้รับจ้าง
ไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกร้องเงินคืน
จากผู้รับจ้างผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญาจะเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือหักค่างานของงวดต่อไป หรือหักเงินจาก
หลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี
1.3 การพิจารณาคานวณเงินเพิ่มหรือลดและการจ่ายเงินเพิ่ม หรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตาม
เงื่อนไข ของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสานักงบประมาณและให้ถือการ
พิจารณาวินิจฉัยของสานักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด
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2. สูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้
ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างานจ้างเหมาก่อสร้างให้คานวณตามสูตร ดังนี้
P
=
(Po) x (K)
P
=
ราคาค่างานต่อหน่วย หรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง
Po =
ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประกวดราคาได้ หรือราคาค่างานเป็นงวด
ซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี
K
=
ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม 4%
เมื่อต้องเรียกค่างานคืน
สูตรสาหรับคานวณค่า K ในตารางแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง ดังนี้
K 1 = 0.25 + 0.15 It / Io + 0.10 Ct / Co + 0.40 Mt / Mo + 0.10 St / So
งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทาการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม
อัฒจันทร์ ยิมเนเซียม สระว่ายน้า โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว กาแพงกั้นดิน เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง
1.1 ไฟฟ้าของอาคารบรรจบถึงสายเมนจาหน่ายแต่ไม่รวมถึงหม้อแปลง และระบบไฟฟ้าภายใน
บริเวณ
1.2 ประปาของอาคารบรรจบถึงท่อเมนจาหน่ายแต่ไม่รวมถึงระบบประปาภายในบริเวณ
1.3 ระบบท่อหรือระบบสายต่างๆ ที่ติดหรือฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ท่อปรับอากาศ ท่อก๊าซ
สายไฟฟ้าสาหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ
1.4 ทางระบายน้าของอาคารจนถึงทางระบายน้าภายนอก
1.5 ส่วนประกอบที่จาเป็นสาหรับอาคารเฉพาะส่วนที่ติดกับอาคาร โดยต้องสร้างหรือประกอบ
พร้อมกับการก่อสร้างอาคารแต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นามาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟต์ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้า เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ
1.6 ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดินตัก ห่างจากอาคาร โดยรอบไม่เกิน 3 เมตร
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กาหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กาหนดไว้ใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ 1.7
13. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตก
ลงจ้างปฏิบัติงานตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคา
จะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน หรือผู้มีวุฒิระดับ ปวช. ปวส.
และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ากว่า ร้อยละ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจานวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้
13.1 ช่างปูน,ช่างไฟฟ้า,ช่างไม้,ช่างสี,ช่างแอร์,ช่างเชื่อม และช่างฝีมืออื่นๆ ที่เกี่ยวกับงานจ้างครั้งนี้
13.2 ผู้ควบคุมงานทางวิศวกรประจาโครงการ อย่างน้อย 1 คน
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14. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการทางานตามสัญญาผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบ
ได้กาหนดไว้โ ดยเคร่ งครั ด เช่ น พระราชบั ญญั ติส่ งเสริมและรั กษาคุณ ภาพสิ่ งแวดล้ อมแห่ งชาติ พ.ศ. 2535,
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522, พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
และกฎระเบียบของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันและที่จะประกาศใช้ต่อไป
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ .........................................................
_________________________________________________________________________________
หมายเหตุ
ผู้ประสงค์จะเสนอราคา หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ที่เข้ารับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะจัดหา
พัสดุเพื่อเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา
ผู้มีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ
ให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
การนับระยะเวลาค้าประกันซองตามข้อ 5 ให้หน่วยงานที่จัดหาพัสดุนับเป็น 2 ช่วงเวลาติดต่อกัน คือ
ช่วงแรก ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค จนถึงวันยืนยันราคาสุดท้าย (วันเสนอราคา) และนับต่อเนื่องกัน
ในช่วงที่สอง คือ ตั้งแต่วันถัดจากวันยืนยันราคาสุดท้าย จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา ตัวอย่างเช่น กาหนดวันยื่นซอง
ข้อเสนอทางด้านเทคนิค วันที่ ............................................... กาหนดวันเสนอราคาวันที่ ............................. และ
ก าหนดยื น ราคา 90 วั น นั บ แต่ วั น ยื น ยั น ราคาสุ ด ท้ า ย การนั บ ระยะเวลาค้ าประกั น ซองคื อ วั น ที่
........................................... จนถึงวันที่.......................................และนับต่อเนื่องในช่วงที่สองให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่
........................................... จนถึงวันที่......................................(รวม 90 วัน) ดังนั้น ระยะเวลาการนับหลักประกัน
ซอง คือ ตั้งแต่วันที่.........................................จนถึงวันที.่ .......................................
*คาว่า “กรม” หมายถึง หน่วยงานผู้ดาเนินการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอาจ
เลือกใช้คาอื่นเช่น “จังหวัด” “สานักงาน” ได้ตามความเหมาะสม และให้ใช้คาดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
**ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้ดาเนินการประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เลือกใช้ตามความจาเป็น
***ให้ระบุชื่อกรม จังหวัด ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่จัดหา พร้อมประทับตราชื่อส่วนราชการโดย
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นผู้ลงชื่อย่อกากับตรา
**** การใช้ดุลยพินิจตามเงื่อนไขที่กาหนด ข้อ 6.5 หน่วยงานจะต้องใช้ดุลพินิจโดยขอบด้วยกฎหมาย
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับต้องมีหลักฐานและข้อเท็จจริงที่ชัดเจนโดยปราศจากข้อโต้แย้งในด้านคุณภาพ
คุณสมบัติทางเทคนิค หรือเหตุอื่นใดว่า สินค้า บริการ งานจ้างดังกล่าวไม่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
ส าหรั บ เงื่ อ นไขคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคา ตามข้ อ 2.6-2.8 เป็ น ไปตามแนวทางที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
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การเสนอลดราคาขั้นต่า (Minimum Bid) ให้หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุคานวณวงเงินการเสนอลดราคา
ขั้นต่าแต่ล ะครั้ งในอัตราร้อยละ 0.2 ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาด้ วยวิธีการทางอิเล็ กทรอนิกส์ หาก
คานวณแล้วมีเศษของหลักหน่วยนับใดๆ ให้ปัดเศษดังกล่าวเป็นหน่วยนับนั้น โดยไม่ต้องมีเศษของแต่ละหน่วยนับ
เพื่อความชัดเจน และป้องกันความผิดพลาดในการเสนอลดราคาขั้นต่าแต่ละครั้ง เช่น กรณีราคาสูงสุดของการ
ประกวดราคาฯ 155,657,000 บาท คานวณร้อยละ 0.2 ได้เท่ากับ 311,314 บาท ให้กาหนดการเสนอลดราคาขั้น
ต่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่า 300,000 บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ 44,567,500 บาท คานวณ
ร้อยละ 0.2 ได้เท่ากับ 89,135 บาท ให้ กาหนดการเสนอลดราคาขั้นต่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ
80,000 บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ 7,789,000 บาท คานวณร้อยละ 0.2 ได้เท่ากับ 15,578 บาท ให้
กาหนดการเสนอลดราคาขั้นต่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 10,000 บาท ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาสามารถเสนอ
ลดราคาขั้นต่าสูงกว่าราคาขั้นต่าที่กาหนดได้ เช่น กรณีกาหนดการเสนอลดราคาขั้นต่า (Minimum Bid) ไม่น้อย
กว่าครั้งละ 300,000 บาท ผู้เสนอราคาสารมารถเสนอลดราคาได้ครั้งละมากกว่า 300,000 บาท ได้ และการเสนอ
ลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาตามที่กาหนดจากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว สาหรับกรณีการจัดหา
พัสดุที่หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุกาหนดให้เสนอราคาในลักษณะการเสนอราคาต่อหน่วย เห็นควรให้หน่วยงาน
กาหนดให้เสนอราคาและพิจารณาในลักษณะการเสนอราคารวม เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว
ข้างต้นได้

