
                              

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนและภูมิทัศน์กลุ่มอาคารเรียนรวมและกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา 

คณะครุศาสตร์ ศูนย์แม่ริม  

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)  

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

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีความประสงค์จะจ้างก่อสร้างถนนและภูมทิัศนก์ลุ่มอาคาร

เรียนรวมและกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ศูนย์แม่ริม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – 

bidding) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่ อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชยีงใหม่ เป็นการก่อสร้างถนนและภูมิทัศน์

กลุ่มอาคารตามแบบรูปรายการ 

ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิน้ ๓๔,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ 

บาท (สองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหา้พันหกร้อยบาทถ้วน) 

  ผูม้ีสทิธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังตอ่ไปนี้ 

                     ๑.  เป็นนิติบุคคลผูม้ีอาชพีรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

 ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชรีายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจง้เวียนชื่อแล้ว  

     ๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ

แขง่ขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี ้ 

     ๔. ไม่เป็นผูไ้ด้รับเอกสิทธิ์หรอืความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแตร่ัฐบาล

ของผู้เสนอราคาได้มคี าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นวา่นั้น                           

     ๕. ผูเ้สนอราคาไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้าม

ท าสัญญาตามที่ กวพ. ก าหนด                          

     ๖. ผูเ้สนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคา

จา้งในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๔,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามสิบสี่ล้านแปดแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานสัญญาเดียวที่

เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน

อื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหม้ีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัย

เชื่อถือได้ ทั้งนี ้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ไม่รับพิจารณาผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างที่เป็นคู่สัญญาซึ่งมีการช่วง

งานทั้งหมดหรอืบางส่วน ไม่วา่จะเป็นการช่วงงานใหผู้อ้ื่นหรอืรับช่วงงานมาจากผูอ้ื่น  

 ผูเ้สนอราคากรณีที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรว่มค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

   

           /(๑) กรณีที่............ 



 

- ๒ – 

 

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้า จะต้องมี

คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอ

ราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าว

สามารถน าผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่

เข้าประกวดราคาได้       

 (๒) กรณีที่กิจการรว่มค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม ่โดยหลักนิตบิุคคล 

แตล่ะนติิบุคคลจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา 

เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษร

ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทาง

ราชการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อ

จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้า

หลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการรว่มค้าที่ยื่นเสนอราคาได้ 

 ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนนิติ

บุคคลต่อหนว่ยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณชิย์)                          

๗. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย 

หรอืแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ                           

๘. นิตบิุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหนว่ยงานภาครัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ

กรมบัญชกีลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซือ้จัดจา้งภาครัฐ                         

๙. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงนิผา่นบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจา่ยเงนิแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า 

ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้                        

๑๐. ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาจะต้องมบีุคลากรที่จะเข้าท างานตลอดทั้งโครงการ 

ประกอบด้วย 

๑๐.๑ ผูจ้ัดการโครงการ                   จ านวน ๑ คน 

๑๐.๒ วิศวกรโยธา ผูค้วบคุมงาน (ประจ าโครงการ)  จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ คน 

          ไม่ต่ ากว่าระดับภาคีวิศวกร มีประสบการณอ์ย่างนอ้ย ๕ ปี 

๑๐.๓  วิศวกรไฟฟ้า     จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ คน  

          ไม่ต่ ากว่าระดับภาคีวิศวกร  มีประสบการณอ์ย่างนอ้ย ๕ ปี 

๑๐.๔ วิศวกรสุขาภบิาลหรอืวิศวกรสิ่งแวดล้อม จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ คน 

           ไม่ต่ ากว่าระดับภาคีวิศวกร  มีประสบการณอ์ย่างนอ้ย ๕ ป ี

๑๐.๕ สถาปนิก (ประจ าโครงการ)    จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ คน 

          ไม่ต่ ากว่าระดับภาคีสถาปนิก  มีประสบการณอ์ย่างนอ้ย ๓ ป ี

 

       /๑๐.๖ เจ้าหนา้ที…่………… 



 

    - ๓ – 

 

๑๐.๖ เจ้าหนา้ที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ  จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ คน 

 

๑๐.๗ ภูมสิถาปนิกหรอืนักภูมิสถาปัตย์   จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ คน 

         มีประสบการณอ์ย่างนอ้ย ๕ ปี 

๑๐.๘ ช่างก่อสรา้งหรอืช่างโยธา (ประจ าโครงการ)   จ านวนไม่น้อยกว่า ๒ คน 
 

                         บุคลากรตามล าดับเบือ้งตน้ให้แนบเอกสารดังนี้ 

๑. ล าดับที่ ๒.๑๐.๑ ให้แนบเอกสารบัตรประจ าตัวประชาชนหรอืเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง 

๒. ล าดับที่ ๒.๑๐.๒ หนังสือรับรองของวิศวกร เพื่อยินยอมควบคุมงานก่อสร้างให้แล้ว

เสร็จตามแบบรูปรายการตามสัญญา (ตามแบบ น.๔) และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมที่ยังไม่หมดอายุ  

๓. ล าดับที่ ๒.๑๐.๓ – ๒.๑๐.๕ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่ยังไม่

หมดอายุ 

๔. ล าดับที่ ๒.๑๐.๖ ให้แนบเอกสารการวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาชีวอนามัย

และความปลอดภัย หรือประกาศนียบัตรรับรองที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่

ความปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพ ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

๕. ล าดับที่ ๒.๑๐.๗ ให้แนบเอกสารวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภูมิสถาปัตย์ 

หรอื สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน ์ 

๖. ล าดับที่ ๒.๑๐.๘ ให้แนบเอกสารวุฒิการศึกษา หรอืเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง 

๗. หลักฐานการเป็นพนักงานประจ าของบุคลากรข้อ ๒.๑๐.๑ – ๒.๑๐.๘ ได้แก่  ส าเนา

การยื่นแบบรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (แบบ ภงด.1) และหลักฐานการรับเงินภาษี

จากกรมสรรพากร  และแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ (สปส.๑ – ๑๐) ที่มีชื่อ

พนักงานประจ าของผู้ประสงค์จะเสนอราคา  ซึ่งผูป้ระสงค์จะเสนอราคายื่นต่อส านักงาน

ประกันสังคม  เพื่อแสดงหลักฐานสถานะภาพการจ้างพนักงานก่อนวันประกาศประกวด

ราคาจ้างดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่า ๓ เดือน  และจะต้องไม่เป็นการแจ้ง

การช าระภาษีหรอืยื่นเอกสารย้อนหลัง 
 

ก าหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทาง

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตัง้แต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา 

 

         /ผูส้นใจ............ 



 

- ๔ – 

 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.cmru.ac.th และ www.gprocurement.go.th 

หรอืสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๘๘๕๓๖๖, ๐๕๓-๘๘๕๓๖๙ ในวันและเวลาราชการ 

                  ผูส้นใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือแบบรูปรายการละเอียด โปรด

สอบถามมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผ่านทางอีเมล์ building@cmru.ac.th ภายในวันที่ ๑๘ เมษายน 

๒๕๖๐ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.cmru.ac.th และ 

www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ 

 

  ประกาศ  ณ  วันที ่๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

                            (นายถนัด  บุญชัย) 

                           รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่



เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

เลขที ่๒๕/๒๕๖๐ 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนและภูมิทัศน์กลุ่มอาคารเรียนรวมและกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา

คณะครุศาสตร์ ศูนย์แม่ริม 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)  

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ลงวันที ่๑๐  เมษายน  ๒๕๖๐ 

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

                  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งต่อไปนีเ้รียกว่า "มหาวิทยาลัย" มีความประสงค์จะประกวด

ราคาจา้งก่อสร้างถนนและภูมทิัศนก์ลุ่มอาคารเรียนรวมและกลุ่มอาคารหอพักนักศกึษาคณะครุศาสตร์ ศูนย์

แมร่ิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e -bidding) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แมร่ิม อ าเภอ

แมร่ิม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการก่อสร้างถนนและภูมทิัศน์กลุ่มอาคารตามแบบรูปรายการ 

โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังตอ่ไปนี้ 

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

                       ๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด 

                       ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่ก าหนดไว้ในระบบการจัดซือ้จัดจา้งภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

                       ๑.๓ สัญญาจา้งทั่วไป 

                       ๑.๔ แบบหนังสือค้ าประกัน 

                                (๑) หลักประกันการเสนอราคา 

            (๒) หลักประกันสัญญา 

          (๓) หลักประกันการรับเงนิค่าจา้งลว่งหน้า 

                       ๑.๕ สูตรการปรับราคา  

                       ๑.๖ บทนิยาม 

                                (๑) ผูเ้สนอราคาที่มีผลประโยชนร์่วมกัน 

                                (๒) การขัดขวางการแขง่ขันราคาอย่างเป็นธรรม 

                       ๑.๗     แบบบัญชเีอกสาร 

                                (๑) บัญชเีอกสารส่วนที่ ๑ 

                                (๒) บัญชเีอกสารส่วนที่ ๒ 

   ๑.๘  รายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสรา้งตาม B.O.Q. (Bill of Quantities) 

(รายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นการเปิดเผยเพื่อให้ผู้ประสงค์จะยื่นขอ้เสนอได้รูข้้อมูลได้

เท่าเทียมกันและเพื่อให้ประชาชนตรวจดูได้) 

   ๑.๙  แบบ บช.๑  

   ๑.๑๐ หนังสอืรับรองไม่เป็นผู้ถูกบอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้าง 

          /๒. คุณสมบัติ............... 
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                  ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

                          ๒.๑ ผูเ้สนอราคาต้องเป็นนิตบิุคคลผูม้ีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง 

๒.๒ ผูเ้สนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชรีายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและ

ได้แจง้เวียนชื่อแล้ว หรอืไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นติิบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ

ทางราชการ                           

๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอ

ราคาให้แก่มหาวิทยาลัย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการ

ขัดขวางการแขง่ขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖                           

๒.๔ ผู้ เสนอราคาต้องไม่ เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่ งอาจปฏิ เ สธ 

ไม่ยอมขึน้ศาลไทย เว้นแตร่ัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มคี าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นวา่นั้น                           

๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอ

ราคาและห้ามท าสัญญาตามที่ กวพ. ก าหนด                          

๒.๖ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่

ประกวดราคาจา้งในวงเงนิไม่น้อยกว่า ๓๔,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามสิบสี่ล้านแปดแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงาน

สัญญาเดียวที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วน

ท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน

เอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือได้ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ไม่รับพิจารณาผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างที่

เป็นคู่สัญญาซึ่งมีการช่วงงานทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่วา่จะเป็นการช่วงงานใหผู้อ้ื่นหรอืรับช่วงงานมาจากผูอ้ื่น  

 ผูเ้สนอราคากรณีที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรว่มค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้า จะต้องมี

คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้

เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้า

ดังกล่าวสามารถน าผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการ

ร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ 

 (๒) กรณีที่กิจการรว่มค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม ่โดยหลักนิตบิุคคล 

แตล่ะนติิบุคคลจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา 

เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษร

ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทาง

ราชการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นขอ้เสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อ

จัดจา้งภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้า

หลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการรว่มค้าที่ยื่นเสนอราคาได้ 
 

 

            /ทั้งนี.้............ 
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 ทั้งนี ้“กิจการรว่มค้าที่จดทะเบียนนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนนิติ

บุคคลต่อหนว่ยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณชิย์)                          

๒.๗ นิตบิุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาตอ้งไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย 

หรอืแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ                           

๒.๘ นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ

กรมบัญชกีลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซือ้จัดจา้งภาครัฐ                         

๒.๙ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมี

มูลค่า ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้                        

๒.๑๐ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีบุคลากรที่จะเข้าท างานตลอดทั้งโครงการ 

ประกอบด้วย 

๒.๑๐.๑ ผูจ้ัดการโครงการ                   จ านวน ๑ คน 

๒.๑๐.๒ วิศวกรโยธา ผูค้วบคุมงาน (ประจ าโครงการ)  จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ คน 

          ไม่ต่ ากว่าระดับภาคีวิศวกร มีประสบการณอ์ย่างนอ้ย ๕ ป ี

๒.๑๐.๓  วิศวกรไฟฟ้า     จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ คน  

          ไม่ต่ ากว่าระดับภาคีวิศวกร  มีประสบการณอ์ย่างนอ้ย ๕ ป ี

๒.๑๐.๔ วิศวกรสุขาภิบาลหรือวศิวกรสิ่งแวดล้อม จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ คน 

           ไม่ต่ ากว่าระดับภาคีวิศวกร  มปีระสบการณอ์ย่างนอ้ย ๕ ปี 

๒.๑๐.๕ สถาปนิก (ประจ าโครงการ)    จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ คน 

          ไม่ต่ ากว่าระดับภาคีสถาปนิก  มีประสบการณอ์ย่างนอ้ย ๓ ปี 

๒.๑๐.๖ เจ้าหนา้ที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ  จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ คน 

 

๒.๑๐.๗ ภูมสิถาปนิกหรอืนักภูมิสถาปัตย์  จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ คน 

         มีประสบการณอ์ย่างนอ้ย ๕ ปี 

๒.๑๐.๘ ช่างก่อสรา้งหรอืช่างโยธา (ประจ าโครงการ)   จ านวนไม่น้อยกว่า ๒ คน 

 

                         บุคลากรตามล าดับเบือ้งตน้ให้แนบเอกสารดังนี้ 

๑. ล าดับที่ ๒.๑๐.๑ ให้แนบเอกสารบัตรประจ าตัวประชาชนหรอืเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง 

๒. ล าดับที่ ๒.๑๐.๒ หนังสือรับรองของวิศวกร เพื่อยินยอมควบคุมงานก่อสร้างให้แล้ว

เสร็จตามแบบรูปรายการตามสัญญา (ตามแบบ น.๔) และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมที่ยังไม่หมดอายุ  

 

              /๓.  ล าดับที่............ 
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๓. ล าดับที่ ๒.๑๐.๓ – ๒.๑๐.๕ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่ยังไม่

หมดอายุ 

๔. ล าดับที่ ๒.๑๐.๖ ให้แนบเอกสารการวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาชีวอนามัย

และความปลอดภัย หรือประกาศนียบัตรรับรองที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่

ความปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพ ของกรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน 

๕. ล าดับที่ ๒.๑๐.๗ ให้แนบเอกสารวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภูมิสถาปัตย์ 

หรอื สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน ์ 

๖. ล าดับที่ ๒.๑๐.๘ ให้แนบเอกสารวุฒิการศึกษา หรอืเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง 

๗. หลักฐานการเป็นพนักงานประจ าของบุคลากรข้อ ๒.๑๐.๑ – ๒.๑๐.๘ ได้แก่  ส าเนา

การยื่นแบบรายการภาษีเงนิได้หัก ณ ที่จา่ย (แบบ ภงด.1) และหลักฐานการรับเงินภาษี

จากกรมสรรพากร  และแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ (สปส.๑ – ๑๐) ที่มีชื่อ

พนักงานประจ าของผู้ประสงค์จะเสนอราคา  ซึ่งผู้ประสงค์จะเสนอราคายื่นต่อ

ส านักงานประกันสังคม  เพื่อแสดงหลักฐานสถานะภาพการจ้างพนักงานก่อนวัน

ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่า ๓ เดือน  และ

จะต้องไม่เป็นการแจง้การช าระภาษีหรือยื่นเอกสารย้อนหลัง 

 

                  ๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 

                       ผูเ้สนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ

จัดจา้งภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ  

                       ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

                               (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

                                 (ก) หา้งหุ้นสว่นสามัญหรอืหา้งหุน้ส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสอืรับรองการ         

จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชรีายชื่อหุน้ส่วนผูจ้ัดการ ผูม้ีอ านาจควบคุม  

(ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

                                 (ข) บริษัทจ ากัดหรอืบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสอืรับรองการจด 

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหส์นธิ บัญชรีายชื่อกรรมการ 

ผูจ้ัดการ ผูม้ีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชผีูถ้ือหุน้รายใหญ่ (ถ้ามี)  

พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

 

 

 

          /(๒) ในกรณี............. 
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(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้รว่มค้า ให้ยื่นส าเนา

สัญญาของการเข้าร่วมคา้ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผูร้่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝา่ยใดเป็น

บุคคลธรรมดา ที่มใิช่สัญชาติไทย ก็ใหย้ื่นส าเนาหนังสอืเดินทาง หรอืผู้ร่วมค้าฝา่ยใดเป็นนิติบุคคลใหย้ื่น

เอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) 

                      (๓) ส าเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP  

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ  

       (๔.๑)  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุน้ส่วนบริษัทและส าเนาใบ 

                ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง (ถ้ามี) 

        (๕) บัญชเีอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ

จัดจา้งภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 

Document Format) 

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

                               (๑) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผูเ้สนอราคามอบ

อ านาจให้บุคคลอื่นลงลายมือชื่ออเิล็กทรอนิกส์ หรอืหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคาในการเสนอราคา

ทางระบบจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์แทน 

               (๒)  หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕ 

 (๓) ส าเนาหนังสอืรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง  

 (๔) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการ

วัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งก าไรไว้ดว้ย 

(๕) หนังสือรับรองไม่เป็นผูถู้กบอกเลิกสัญญาจา้งก่อสรา้ง 

(๖) เอกสารบัตรประจ าตัวประชาชน หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องของบุคลากรข้อ 

๒.๑๐.๑ 

(๗) ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุมของวิศวกรโยธา ข้อ ๒.๑๐.๒ ที่

ยังไม่หมดอายุพร้อมหนังสือรับรองของวิศวกรโยธา เพื่อยินยอมควบคุมงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแบบรูป

รายการตามสัญญา (ตามแบบ น.๔) 

(๘) ล าดับที่ ๒.๑๐.๖ ให้แนบเอกสารการวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาชีวอ

นามัยและความปลอดภัย หรือประกาศนียบัตรรับรองที่ผ่านการฝึกอบรม

หลักสูตรเจ้าหนา้ที่ความปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพ ของกรมสวัสดิการ

และคุ้มครองแรงงาน 

(๙) ล าดับที่ ๒.๑๐.๗ ให้แนบเอกสารวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภูมิ 

สถาปัตย์ หรอื สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน ์ 

(๑๐) ล าดับที่ ๒.๑๐.๘ ให้แนบเอกสารวุฒิการศึกษา หรอืเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง 

        /(๑๑)  หลักฐานการ......... 
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(๑๑) หลักฐานการเป็นพนักงานประจ าของบุคลากรข้อ ๒.๑๐.๑ – ๒.๑๐.๘ ได้แก่ 

    ๑๑.๑ ส าเนาการยื่นแบบรายการภาษีเงนิได้หัก ณ ที่จ่าย (แบบ ภงด.๑) 

    ๑๑.๒ หลักฐานการรับเงินภาษีจากกรมสรรพากร 

    ๑๑.๓ แบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ (สปส.๑-๑๐) ที่มีชื่อพนักงาน

ประจ าของผู้ประสงค์จะเสนอราคา ซึ่งผู้ประสงค์จะเสนอราคายื่นต่อส านักงานประกันสังคมเพื่อแสดง

หลักฐานสถานะภาพการจ้างพนักงานก่อนวันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่

น้อยกว่า ๓ เดือน และจะต้องไม่เป็นการแจง้การช าระภาษีหรอืยื่นเอกสารย้อนหลัง 

(๑๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องในรูปแบบ PDF File (Portable 

Document Format) 
 

                  ๔. การเสนอราคา 

                       ๔.๑ ผูเ้สนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด  ๆ ทั้งสิ้น และ

จะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรอืหลักฐานแสดงตัวตนของผูเ้สนอ

ราคา โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

๔.๒ ผูเ้สนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชรีายการก่อสร้างให้ครบถ้วน  

ในการเสนอราคาให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรอืราคา   

ต่อหน่วย และหรอืต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  โดยคิดราคารวมทั้งสิน้ซึ่ง

รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 

                      ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่นอ้ยกว่า  ๖๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา โดย

ภายในก าหนดยืนราคา ผูเ้สนอราคาต้องรับผดิชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามไิด้ 

                      ๔.๓ ผูเ้สนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนนิการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน  

๓๔๕ วัน   นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจง้ให้เริ่มท างาน  

                      ๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผูเ้สนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด  ฯลฯ ให้

ถี่ถ้วนและเขา้ใจเอกสารประกวดราคาจ้างอเิล็กทรอนิกส์ ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตาม

เงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอเิล็กทรอนิกส์ 

                   ๔.๕ ผูเ้สนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.  

  เมื่อพน้ก าหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและ

เสนอราคาใด ๆ โดยเด็ดขาด 

 

 

          /คณะกรรมการ............. 
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                    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ จะด าเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผูเ้สนอราคาแตล่ะรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มผีลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้สนอราคารายอื่น ตาม

ข้อ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคาหรอืไม่  

  หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ก่อนหรือใน

ขณะที่มกีารพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้เสนอราคารายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแขง่ขันราคาอย่าง

เป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖(๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแขง่ขันราคาอย่าง

เป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเ้สนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา  และมหาวิทยาลัย

จะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแตค่ณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ จะวินิจฉัยได้วา่ผูเ้สนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความรว่มมือเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของ

ทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว 

                  ๔.๖  ผูเ้สนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) รวม

ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

(๓) ผูเ้สนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

ก าหนด 

(๔) หา้มผูเ้สนอราคาถอนการเสนอราคา 

(๕) ผูเ้สนอราคาสามารถศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ 

www.gprocurement.go.th 
 

๕. หลักประกันการเสนอราคา 

 ผูเ้สนอราคาต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการ

จัดซือ้จัดจา้งภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี ้จ านวน  

๔,๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สีล่้านสามแสนหา้หมื่นบาทถ้วน) 

๕.๑ หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสอืค้ าประกันดัง

ระบุในข้อ ๑.๔(๑) 

๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายใหแ้ก่มหาวิทยาลัย โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นการเสนอราคาทาง

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรอืก่อนหนา้นั้นไมเ่กิน ๓ วันท าการของทางราชการ 

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย 

 

 

                  /กรณีที่............. 
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กรณีที่ผู้เสนอราคาน าเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายหรอืพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเป็น

หลักประกันการเสนอราคา จะต้องสง่ตน้ฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้อง ใน

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 

ตามแบบตัวอย่างหนังสอืค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ (หลักประกัน

การเสนอราคา) ก าหนดให้ระบุชื่อผู้เสนอราคา เป็นผูว้างหลักประกันการเสนอราคา ดังนั้น กรณีที่ผูเ้สนอ

ราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมคา้" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร

ในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ใหด้ าเนนิการดังนี้  

                          (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม ่ให้ระบุชื่อผู้เสนอราคา ซึ่งต้อง

วางหลักประกันการเสนอราคา ในนามกิจการรว่มค้า เท่านัน้ 

                          (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม ่ให้ระบุชื่อผูเ้สนอราคา ซึ่ง

ต้องวางหลักประกันการเสนอราคา ในนามนติิบุคคลรายใดรายหนึ่งตามที่สัญญาร่วมคา้ก าหนดให้เป็นผู้เข้า

เสนอราคากับทางราชการ 

                     ทั้งนี ้"กิจการรว่มค้าที่จดทะเบียนเป็นนิตบิุคคลใหม"่ หมายความว่า กิจการรว่มค้าที่จด

ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหนา้ที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวง

พาณชิย์)  

                     หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี ้มหาวิทยาลัยจะคืนให้ผูเ้สนอราคาหรอืผูค้้ าประกัน

ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบือ้งตน้เรียบร้อยแลว้ เว้นแต่ผูเ้สนอราคารายที่คัดเลือกไว้ ๓ 

ล าดับแรก จะคืนใหต้่อเมื่อได้ท าสัญญาหรอืข้อตกลง หรอืเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว  

                     การคนืหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบีย้ 

 

     ๖.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 

  ๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นขอ้เสนอประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะ

พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ ์ราคา และจะพิจารณาจากราคารวม 

                     ๖.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ  ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น

ข้อเสนอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแตเ่ป็น 

ข้อผิดพลาดหรอืผดิหลงเพียงเล็กน้อย หรอืทีผ่ิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาในส่วนที่มใิช่

สาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ตอ่มหาวิทยาลัยเท่านั้น     

                       ๖.๓ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ไม่พจิารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผอ่นผัน      

ในกรณีดังต่อไปนี้ 

 

 

             /(๑) ไม่ปรากฏ............ 



 

- ๙ - 

 

                           (๑) ไม่ปรากฏชื่อผูเ้สนอราคารายนั้น ในบัญชผีูร้ับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ทางระบบจัดซื้อจัดจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ หรอืบัญชีรายชื่อผูซ้ือ้เอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์อย่าง

หนึ่งอย่างใดหรอืทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบจัดซือ้จัดจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 

                           (๒) ไม่กรอกชื่อนิตบิุคคล หรอืลงลายมอืชื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่งอย่างใด หรอื

ทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 

                          (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรอืมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 

                       ๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรอืในการท าสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์หรอืมหาวิทยาลัย มีสทิธิ์ใหผู้เ้สนอราคาช้ีแจง

ข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผูเ้สนอราคาได้ มหาวิทยาลัยมีสทิธิที่จะไม่รับ

ข้อเสนอ ไม่รับราคา หรอืไม่ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรอืไม่ถูกต้อง 

                       ๖.๕ มหาวิทยาลัยทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรอืราคาหนึ่งราคาใด หรอืราคาที่

เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรอืขนาด หรอืเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรอื

อาจจะยกเลิกการ ประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ โดยไม่พจิารณาจัดจา้งเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี ้เพื่อ

ประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสิน ของมหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด ผูเ้สนอราคาจะ 

เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้รวมทั้งมหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ และ

ลงโทษผูเ้สนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรอืไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้

ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจรติ เชน่ การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรอืใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรอืนิติ

บุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน  เป็นต้น  

                       ในกรณีที่ผู้เสนอราคารายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ

ด าเนนิงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรอืมหาวิทยาลัยจะ

ให้ผู้เสนอราคานั้นชีแ้จงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่าผูเ้สนอราคาสามารถด าเนินงานตามประกวดราคา

จา้งอเิล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชีแ้จงไม่เป็นที่รับฟังได้ มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของ    

ผูเ้สนอราคารายนั้น  

    ๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจรงิภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผูเ้สนอราคาที่มสีิทธิ

ได้รับการคัดเลือก เป็นผู้เสนอราคาที่มผีลประโยชน์ร่วมกันกับ  ผูเ้สนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรอืเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแขง่ขันราคาอย่างเป็น

ธรรม ตามข้อ ๑.๖ มหาวิทยาลัยมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผูเ้สนอราคาที่มสีิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออก 

และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคารายนั้นเป็นผูท้ิง้งาน 

                      ในกรณีนี้หากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่พิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการ   

เปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชนแ์ก่ทางราชการอย่างยิ่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม่มีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 

              /๗.  การท า............. 



 

- ๑๐ - 

 

                 ๗. การท าสัญญาจ้าง 

                       ผูช้นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาจา้งตามแบบสัญญาดังระบุใน

ข้อ ๑.๓ กับมหาวิทยาลัยภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจง้ และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็น

จ านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ได้ ให้มหาวิทยาลัยยึดถือไว้

ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังตอ่ไปนี ้

                       ๗.๑ เงินสด 

                       ๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจา่ยให้แก่มหาวิทยาลัย โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรอืก่อนหนา้

นั้นไมเ่กิน ๓ วันท าการของทางราชการ 

                       ๗.๓ หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสอืค้ าประกันดังระบุใน

ข้อ ๑.๔ (๒) 

                       ๗.๔ หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย หรอืบริษัท

เงินทุน หรอืบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงนิทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบ

ธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย ซึ่งได้แจง้ช่ือเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบ

แล้ว โดยอนุโลมให้ใชต้ามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ ๑ .๔ (๒) 

                       ๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                 หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบีย้ ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูช้นะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (ผูร้ับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจา้งแล้ว 

 

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงนิ 

          งวดท่ี ๑ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๙ ของค่าจา้ง เมื่อผูร้ับจ้างได้ปฏิบัติงาน 

๑.๑  แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหนา้ของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตาม

สัญญาจา้งและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยใน

กรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน 

๑.๒ งานก่อสร้างอาคารส านักงานโรงเก็บของช่ัวคราวทั้งหมดแล้วเสร็จ     

๑.๓ งานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า – ประปาช่ัวคราว ทั้งหมดแล้วเสร็จ 

๑.๔ งานปรับพืน้ที่บริเวณที่ก่อสร้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ 

๑.๕ งานวางผังโครงการ และแนวถนน ทั้งหมดแล้วเสร็จ 

๑.๖ โครงสร้าง ฐานราก เสาตอมอ่ ทางเดินเชื่อม อาคารหอพัก ทั้งหมดแล้วเสร็จ 

          ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับตั้งแตว่ันเริ่มด าเนินการตามสัญญา 

 

 

 

              /งวดท่ี ๒............... 



 

- ๑๑ – 

 

งวดท่ี ๒ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 

๒.๑ แผนงานการก่อสร้างแสดงความคบืหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตาม

สัญญาจา้งและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยใน

กรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน 

๒.๒ โครงสร้าง คาน พื้น เสารับหลังคา ทางเดินเช่ือม อาคารหอพัก ทั้งหมดแลว้

เสร็จ 

๒.๓ โครงสรา้ง ฐานราก เสาตอมอ่ ทางเดินเชื่อม อาคารเรียนรวม ทั้งหมดแล้วเสร็จ  

๒.๔ งานดินตัด ดินถมบดอัด ปรับพืน้ถนนโครงการ และลานจอดรถ ทั้งหมดแล้ว

เสร็จ 

           ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๕ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มด าเนินการตามสัญญา 

งวดท่ี ๓ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 

๓.๑ แผนงานการก่อสร้างแสดงความคบืหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตาม  

สัญญาจา้งและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยใน

กรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน 

๓.๒  งานโครงสร้างหลังคา ทางเดินเชื่อม อาคารหอพัก ทั้งหมดแล้วเสร็จ                  

๓.๓  งานโครงสร้าง คาน พืน้ เสารับหลังคาทางเดินเช่ือม อาคารเรียนรวม ทั้งหมดแล้ว   

        เสร็จ 

๓.๔ งานปรับระดับพืน้ที่ และขุดบ่อลานแสดงกลางแจ้ง ทั้งหมดแล้วเสร็จ 

          ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐๕ วัน นับตั้งแตว่ันเริ่มด าเนินการตามสัญญา 

งวดท่ี ๔ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  

๔.๑ แผนงานการก่อสร้างแสดงความคบืหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตาม

สัญญาจา้งและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยใน

กรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน 

๔.๒ งานโครงสรา้งหลังคา ทางเดินเช่ือม อาคารเรยีนรวม ทั้งหมดแล้วเสร็จ 

๔.๓ งานโครงสร้างสระน้ าข้างทางเดินเชื่อม อาคารหอพักและอาคารเรียนรวม 

      ทั้งหมดแลว้เสร็จ  

๔.๔ งานมุงหลังคาทางเชื่อมอาคารหอพักและเรียนรวม ทั้งหมดแล้วเสร็จ 

๔.๕ งานขุดดิน บ่อบ าบัดน้ าเสีย ทั้งหมดแล้วเสร็จ 

ให้แลว้เสร็จภายใน ๑๓๕ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มด าเนินการตามสัญญา 

 

 

 

           /งวดท่ี ๕............. 



 

- ๑๒ – 

 

งวดท่ี ๕ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๗ ของค่าจ้าง เมื่อผูร้ับจ้างได้ปฏิบัติงาน 

๕.๑ แผนงานการก่อสร้างแสดงความคบืหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตาม

สัญญาจา้งและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน 

๕.๒ งานผนังกันดิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ 

๕.๓ งานปรับพืน้ที่บริเวณลานเดินโล่ง บันไดทางเดินลง ทั้งหมดแลว้เสร็จ 

๕.๔ งานโครงสร้างลานแสดงกลางแจง้และโครงสร้างบ่อน้ า ทั้งหมดแลว้เสร็จ  

๕.๕ งานวางบ่อพักคอนกรีต และท่อระบายน้ าคอนกรีต งานถนน ทั้งหมดแล้วเสร็จ  

ให้แลว้เสร็จภายใน ๑๖๕ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มด าเนินการตามสัญญา 

งวดท่ี ๖ เป็นจ านวนเงนิในอัตราร้อยละ ๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 

๖.๑ แผนงานการก่อสร้างแสดงความคบืหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตาม

สัญญาจา้งและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน 

๖.๒ งานพืน้คอนกรีตทางเดินโล่ง ทั้งหมดแล้วเสร็จ 

๖.๓ งานพื้นคอนกรีตบันไดทางเดินลง ทั้งหมดแล้วเสร็จ 

๖.๔ โครงสรา้งอาคารผลติน้ าประปา ทั้งหมดแลว้เสร็จ 

๖.๕ งานวางท่อน้ าเสียอาคารหอพักและบ่อสูบส่งน้ าเสีย ทั้งหมดแล้วเสร็จ 

๖.๖ งานบดอัดดินช้ันรองพื้นทาง และหินคลุก ทั้งหมดแล้วเสร็จ 

ให้แลว้เสร็จภายใน ๑๙๕ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มด าเนินการตามสัญญา 

งวดท่ี ๗ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๘ ของค่าจา้ง เมื่อผูร้ับจ้างได้ปฏิบัติงาน 

๗.๑ แผนงานการก่อสร้างแสดงความคบืหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตาม

สัญญาจา้งและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยใน

กรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน 

๗.๒ งานติดตั้งม้านั่ง เหล็กตกแต่งทางเดินเชื่อม อาคารหอพัก และอาคารเรียนรวม      

ทั้งหมดแล้วเสร็จ 

๗.๓ งานผวิพื้นทางเชื่อมอาคารหอพัก และอาคารเรียนรวม ทั้งหมดแล้วเสร็จ 

๗.๔ งานฉาบผวิบ่อน้ าทางเดินเชื่อม อาคารหอพัก และอาคารเรยีนรวม ทั้งหมดแล้วเสร็จ 

๗.๕ งานตกแต่งผวิหน้า กรุหนิลิปแลป ทั้งหมดแลว้เสร็จ 

๗.๖ งานเดินสายระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ 

ให้แลว้เสร็จภายใน ๒๒๕ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มด าเนินการตามสัญญา 

งวดท่ี ๘ เป็นจ านวนเงินในอัตรารอ้ยละ ๘ ของค่าจา้ง เมื่อผูร้ับจ้างได้ปฏิบัติงาน 

๘.๑  แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหนา้ของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตาม

สัญญาจา้งและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยใน

กรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน 

        /๘.๒ งานติดตั้ง............... 



 

 - ๑๓ – 

  

๘.๒ งานติดตั้ง ม้านั่ง เหล็กตกแต่ง ทางเชื่อมอาคารหอพักและอาคารเรียนรวม

ทั้งหมด แล้วเสร็จ 

๘.๓ งานติดตั้งเหล็กตกแต่ง พื้นเวที ลานแสดงกลางแจ้ง ทั้งหมดแล้วเสร็จ 

๘.๔ งานเจาะบ่อบาดาลและติดตัง้ระบบสูบน้ าใต้ดิน ทั้งหมดแลว้เสร็จ 

๘.๕ งานก่อสร้างทางเท้าขอบถนนและลานจอดรถ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 

๘.๖ งานติดตั้งโคมไฟ ทั้งหมดแลว้เสร็จ 

ให้แลว้เสร็จภายใน ๒๖๕ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มด าเนินการตามสัญญา 

งวดท่ี ๙ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 

๙.๑ แผนงานการก่อสร้างแสดงความคบืหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตาม

สัญญาจา้งและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยใน

กรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน 

๙.๒ งานถนน ทางเข้า และลานจอดรถ  ทั้งหมดแลว้เสร็จ 

๙.๓ งานลานแสดงกลางแจ้ง และสระน้ า ทั้งหมดแล้วเสร็จ 

๙.๔ งานบ่อบ าบัดน้ าเสียและติดตัง้อุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 

๙.๕ งานติดตั้งระบบสระน้ า กลุ่มอาคารหอพัก เรยีนรวม และหน้าเวทีกลางแจง้  

ทั้งหมดแล้วเสร็จ 

๙.๖ งานติดตั้งถังกรอง ถังน้ าสูง และระบบผลติน้ าดี ทั้งหมดแลว้เสร็จ 

๙.๗ งานเดินสายและติดตัง้อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงทั้งหมดแล้วเสร็จ 

๙.๘ งานติดตั้งระบบตู้ไฟฟ้าต่าง ๆ ทั้งหมดแลว้เสร็จ 

ให้แลว้เสร็จภายใน ๓๐๕ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มด าเนินการตามสัญญา 

งวดท่ี ๑๐ (งวดสุดท้าย) เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 20 ของค่าจา้งเมื่อผูร้ับจ้าง

ปฏิบัติงาน 

๑๐.๑  แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผน

ตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผูร้ับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงาน

ด้วยในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน 

๑๐.๒ งานตีเส้นจราจรและทาสีขอบทางเท้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ 

๑๐.๓ งานติดตัง้ระบบรดน้ าสนาม ทั้งหมดแลว้เสร็จ 

๑๐.๔ งานทาสี ทางเดินเช่ือมอาคาร ทั้งหมดแลว้เสร็จ 

๑๐.๕ งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ 

๑๐.๖ งานระบบสุขาภบิาลทั้งหมด  ทั้งหมดแล้วเสร็จ 

๑๐.๗ งานภูมสิถาปัตยกรรม ทั้งหมดแล้วเสร็จ 

 

        /๑๐.๘ งานทดสอบ.......... 



 

     - ๑๔ – 

 

๑๐.๘  งานทดสอบระบบต่างๆ ทุกระบบ และอบรมการใชอุ้ปกรณ์ระบบต่างๆใหก้ับ

พนักงาน      

๑๐.๙  งานก่อสร้างรายการตา่งๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามแบบรูป

รายการในสัญญา 

๑๐.๑๐ ท าความสะอาด และล าเลียงเศษวัสดุก่อสรา้งออกจากหนว่ยงาน                  

๑๐.๑๑ จัดส่งแบบ AS-Buil Drawing ของงานทั้งหมด                  

แล้วเสร็จภายใน ๓๔๕ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มด าเนินการตามสัญญา             

  

               ๙. อัตราค่าปรับ 

                     ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างขอ้ ๑๖ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญา   

ต่อวัน 
 

                  ๑๐. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

                       ผูช้นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท าขอ้ตกลงเป็นหนังสอื หรอืท าสัญญาจา้ง

ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายใน

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยได้รับมอบงาน โดยผู้รับจา้งตอ้งรบีจัดการซ่อมแซม

แก้ไขใหใ้ช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจง้ความช ารุดบกพร่อง  

        ๑๑.   การจ่ายเงินล่วงหน้า 

        ผู้เสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของราคาค่าจ้าง

ทั้งหมด แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ าประกันของ

ธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓) หรอืหนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย หรอืบริษัทเงินทุน หรอืบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการ

พาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วน

ราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓) ให้แก่

มหาวิทยาลัยก่อนการรับช าระเงินลว่งหนา้นั้น 
 

        ๑๒.  ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ 

                         ๑๒.๑ เงินคา่จ้างส าหรับงานจ้างครั้งนีไ้ด้มาจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 

-  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จ านวนเงนิ ๖๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกสิบ

สองล้านบาทถ้วน)  

-  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จ านวนเงนิ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สบิห้า

ล้านบาทถ้วน)  

        /รวมเป็นเงิน......... 



 

- ๑๕ – 

 

          รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิน้ ๘๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดสิบเจ็ดล้านบาทถ้วน)  

   ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคา ครั้งนีเ้ป็นเงินทั้งสิน้ 

๘๔,๙๓๙,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดสิบสี่ล้านเก้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 

                       ๑๒.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดใหเ้ป็นผู้รับจา้งและได้ตกลงจ้างตาม

สอบราคาจา้งแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและ 

ของนัน้ต้องน าเข้ามาโดยทางเรอืในเส้นทางที่มเีรือไทยเดินอยู่ และสามารถใหบ้ริการรับขนได้ตามที่

รัฐมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผูเ้สนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้  

                                (๑) แจ้งการสั่งหรอืน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศตอ่กรมเจ้าท่า

ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผูร้ับจ้างสั่งหรือซือ้ของจากต่างประเทศ เว้นแตเ่ป็นของที่รัฐมนตรวี่าการ

กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรอือื่นได้   

                                (๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรอืไทยหรือเรอืที่มสีิทธิเช่นเดียวกับ     

เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแตจ่ะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนัน้     

โดยเรอือื่นที่มใิช่เรอืไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนัน้ก่อนบรรทุกของลงเรอือื่น หรอืเป็นของที่

รัฐมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรอือื่น 

                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรอื (๒) ผูร้ับจ้างจะต้องรับผดิตามกฎหมายว่าด้วย

การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

                       ๑๒.๓ ผูเ้สนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรอืข้อตกลงภายใน

เวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ ในข้อ ๖ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเรียกร้องใหช้ดใช้ความเสียหาย

อื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

                       ๑๒.๔ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้

เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
     

      ๑๓. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 

                       การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะน ามาใช้ในกรณี

ที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรอืเพิ่มขึน้ โดยวิธีการต่อไปนี้ 

                       ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีค านวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติ

คณะรัฐมนตรเีมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตาม

หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 

                       สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่ก าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่ก าหนด

ไว้ในสัญญา หรอืภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุใน

ข้อ ๑.๕  

         /๑๔. มาตรฐาน............ 



 

-  ๑๖ - 

 

                 ๑๔. มาตรฐานฝีมือช่าง 

                   เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผูเ้สนอราคารายใดใหเ้ป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตาม

ประกาศนี้แล้วผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผูเ้สนอราคาจะต้องมีและใช้    

ผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝมีอืช่างจาก คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานและทดสอบฝมีอืแรงงาน หรอื    

ผูม้ีวุฒบิัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรอืเทียบเท่าจากสถาบันการศกึษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการ

ได้ ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขา แตจ่ะต้องมีบุคลากรจ านวนอย่างนอ้ย ๑ คน ในแต่ละสาขา

ดังตอ่ไปนี ้ 

๑๔.๑  ผูจ้ัดการโครงการ    จ านวน ๑ คน 

๑๔.๒  วิศวกรโยธา ผูค้วบคุมงาน (ประจ าโครงการ)  จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ คน 

๑๔.๓  วิศวกรไฟฟ้า     จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ คน 

๑๔.๔  วิศวกรสุขาภบิาลหรือวิศวกรสิ่งแวดล้อม  จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ คน 

๑๔.๕  สถาปนิก (ประจ าโครงการ)   จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ คน 

๑๔.๖  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ  จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ คน 

๑๔.๗  ภูมิสถาปนิกหรือนักภูมิสถาปัตย์   จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ คน 

๑๔.๘  ช่างก่อสร้างหรือช่างโยธา (ประจ าโครงการ) จ านวนไม่น้อยกว่า ๒ คน 
 

                 ๑๕. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

                       ในระหวา่งระยะเวลาการก่อสร้างผูร้ับจา้งพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบ

ได้ก าหนดไว้โดย เคร่งครัด 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

๑๐ เมษายน  ๒๕๖๐ 

 

 

 

 

 


