
 
เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

เลขที่ ........................

การจางกอสรางจางกอสรางหอพักนักศึกษา พื้นที่ศูนยแมริม (หลังที่ ๒)

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

ลงวันที่         พฤศจิกายน ๒๕๖๑
 
                  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "มหาวิทยาลัย" มีความประสงคจะ ประกวดราคาจาง

กอสราง จางกอสรางหอพักนักศึกษา พื้นที่ศูนยแมริม (หลังท่ี ๒) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ศูนยแมริม อําเภอ

แมริม จังหวัดเชียงใหม ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้

                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๑     แบบรูปและรายการละเอียด

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๓     สัญญาจางท่ัวไป

                          ๑.๔     แบบหนังสือคํ้าประกัน

                                    (๑)   หลักประกันการเสนอราคา

                                    (๒)   หลักประกันสัญญา

                                    (๓)   หลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา

                          ๑.๕     สูตรการปรับราคา

                          ๑.๖     บทนิยาม

                                    (๑)   ผูที่มีผลประโยชนรวมกัน

                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม

                          ๑.๗     แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑

                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒

                          ๑.๘     รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ (Bill of Quantities)

                          ๑.๙     หนังสือรับรองการเปนผูมีคุณสมบัติตามประกาศประกวดราคาฯ
 

                          ๑.๑๐     หนังสือรับรองไมเปนผูถูกบอกเลิกสัญญาจางกอสราง
 

                          ๑.๑๑     แบบแสดงบัญชีรายรับรายจายของโครงการ
 

                          ๑.๑๒     รายการประกอบแบบ

                 ๒.    คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ

                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย

                          ๒.๒     ไมเปนบุคคลลมละลาย

                          ๒.๓     ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                          ๒.๔     ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ชั่วคราว เน่ืองจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
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https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6QDzA3vh%2Fo61wZkEgDSm%2BQ0
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TDsOpRpcckHiZ0oIPVNrLX
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SuS7eC%2FhzizpyleNEQ1VX9
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                          ๒.๕     ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน

ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผู

จัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันดวย

                          ๒.๖     มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                          ๒.๗     เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

                          ๒.๘     ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก

มหาวิทยาลัย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยาง

เปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสคร้ังนี้

                          ๒.๙     ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล

ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น

                          ๒.๑๐     ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจางกอสราง

ในวงเงินไมนอยกวา ๓๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามสิบสองลานบาทถวน) และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับ

หนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนทีม่หาวิทยาลัยเช่ือถือ
 

                                   ผูยื่นขอเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติ ดังน้ี
 

                                   (๑) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมี

คุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม "กิจการ

รวมคา" สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูเขารวมคามาใช

แสดงเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได
 

                                   (๒) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคลที่

เขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแต ในกรณีที่กิจการ

รวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบ

หลักในการเขาเสนอราคากับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอประกวดราคาทาง

ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานกอสรางของผูเขารวมคาหลักราย

เดียวเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาท่ียื่นเสนอราคาได
 

                                   ท้ังน้ี "กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่จด

ทะเบียนเปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย

                          ๒.๑๑     ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                          ๒.๑๒     ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

ดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ

ป.ป.ช. กําหนด

                          ๒.๑๓     ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชี

รายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด

                          ๒.๑๔     ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวน

แตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.



กําหนด

                 ๓.    หลักฐานการยื่นขอเสนอ

                         ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ

                          ๓.๑    สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล

                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง

                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนราย

ใหญ (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง

                                   (๒)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสําเนา

ถูกตอง

                                   (๓)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา

สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี

                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ 

                                           (๔.๑)   สําเนาใบลงทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

                                           (๔.๒)   หลักฐานแสดงตัวตนของผูเสนอราคา พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ทั้งหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document

Format)

                                           ท้ังนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ครบ

ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑)

ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๓.๒    สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบ

อํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้หาก

ผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น

                                   (๒)    หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕

                                   (๓)    สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง

                                   (๔)    บัญชีรายการกอสราง หรือใบแจงปริมาณงานและราคา ซึ่งจะตองแสดงรายการ

วัสดุอุปกรณ คาแรงงาน ภาษีประเภทตางๆ รวมท้ังกําไรไวดวย

                                   (๕)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ 

                                           (๕.๑)   หนังสือรับรองไมเปนผูถูกบอกเลิกสัญญาจาง 



                                           (๕.๒)   หนังสือรับรองการเปนผูมีคุณสมบัติตามประกาศประกวดราคา 

                                           (๕.๓)   ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุมของวิศวกรโยธา 

                                           (๕.๔)   หนังสือรับรองของวิศวกรโยธาเพื่อยินยอมควบคุมงานกอสรางใหแลว

เสร็จ (ตามแบบ น.๔) 

                                           (๕.๕)   ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุมของสถาปนิก และวิศวกร

ไฟฟา 

                                           (๕.๖)   วุฒิการศึกษาหรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ของชางกอสรางหรือชาง

โยธา 

                                           (๕.๗)   บุคลากรตามขอ ๒.๑๕ 

 (๑) - (๔) จะตองมีหลักฐานการยื่นแบบรายการภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย (แบบ ภงด.๑) และหลักฐานการรับเงินภาษี

จากกรมสรรพากร และแบบรายการแสดงการสงเงินสมทบ (สปส.๑-๑๐) ที่มีชื่อพนักงานประจําของผูประสงคจะเสนอ

ราคา ซึ่งผูประสงคจะเสนอราคายื่นตอสํานักงานประกันสังคม เพ่ือแสดงหลักฐานสถานภาพการจางพนักงานกอนวัน

ประกาศประกวดราคาฯ ไมนอยกวา ๓ เดือน และจะตองไมเปนการแจงการชําระภาษีหรือย่ืนเอกสารยอนหลัง

                                   (๖)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ทั้งหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document

Format)

                                   ท้ังน้ี เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ครบถวน

ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) ให

โดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                 ๔.    การเสนอราคา

                          ๔.๑     ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอก

ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูย่ืนขอเสนอโดยไมตองแนบใบ

เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๔.๒     ผูยื่นขอเสนอจะตองกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามขอ ๑.๒

พรอมจัดทําใบแจงปริมาณงานและราคา ใบบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน

                                   ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา

เดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาตอหนวย หรือราคาตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง

ทั้งน้ี ราคารวมท่ีเสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน

สําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงไวแลว

                                   ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา  ๖๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย

ภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได

                          ๔.๓     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน ๘๐๐ วัน นับ

ถัดจากวันท่ีไดรับหนังสือแจงจาก มหาวิทยาลัย ใหเริ่มทํางาน

                          ๔.๔     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ

ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขใน



เอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส

                          ๔.๕     ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสในวันท่ี ........................  ระหวางเวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. และเวลาในการเสนอ

ราคาใหถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ

                                    เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและ

เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

                          ๔.๖     ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน

ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการ

เสนอราคาใหแกมหาวิทยาลัย ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะดําเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นตามขอ ๑.๖

(๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น คณะ

กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ

                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะที่

มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๖ (๒)

และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ

ผูยื่นขอเสนอรายน้ันออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และมหาวิทยาลัย จะพิจารณาลงโทษผูย่ืนขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้ง

งาน เวนแต มหาวิทยาลัย จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้น มิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดให

ความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของมหาวิทยาลัย

                          ๔.๘     ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้

                                   (๑)    ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใช

จายท้ังปวงไวดวยแลว

                                   (๓)    ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กําหนด

                                   (๔)    ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได

                                   (๕)    ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th

                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา
 

                          ผูยื่นขอเสนอตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จํานวน ๔,๐๕๖,๗๕๐.๐๐ บาท (สี่ลาน

หาหมื่นหกพันเจ็ดรอยหาสิบบาทถวน) 

                          ๕.๑     เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท

น้ันชําระตอเจาหนาท่ีในวันท่ียื่นขอเสนอ หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ
 

                          ๕.๒     หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการ



นโยบายกําหนด
 

                          ๕.๓     พันธบัตรรัฐบาลไทย
 

                          ๕.๔     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม

รายช่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ

ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด
 

                          กรณีท่ีผูยื่นขอเสนอนําเช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือคํ้า

ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย มาวางเปนหลักประกันการเสนอราคาจะตองสงตนฉบับเอกสาร

ดังกลาวมาใหมหาวิทยาลัยตรวจสอบความถูกตองในวันที.่....................... ระหวาง

เวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 

                          กรณีท่ีผูยื่นขอเสนอท่ียื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ประสงคจะใชหนังสือคํ้าประกัน

อิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคา ใหระบุชื่อผูยื่นขอเสนอในหนังสือคํ้าประกัน

อิเล็กทรอนิกสฯ ดังน้ี
 

                          (๑) กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อกิจกรรมรวมคาดังกลาว เปน

ผูยื่นขอเสนอ
 

                          (๒) กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อผูเขารวมคารายที่สัญญา

รวมคากําหนดใหเปนผูเขายื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐเปนผูยื่นขอเสนอ
 

                          ท้ังน้ี "กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียน

เปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
 

                          หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ มหาวิทยาลัยจะคืนใหผูยื่นขอเสนอหรือผูคํ้าประกันภายใน

๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีมหาวิทยาลัยไดพิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผูชนะการประกวดราคาเรียบรอยแลว

เวนแตผูยื่นขอเสนอรายท่ีคัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาตํ่าสุดหรือไดคะแนนรวมสูงสุดไมเกิน ๓ ราย ใหคืนไดตอเมื่อไดทํา

สัญญาหรือขอตกลง หรือผูยื่นขอเสนอไดพนจากขอผูกพันแลว 
 

                          การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย

                 ๖.    หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา

                          ๖.๑     การพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะ

พิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา

                          ๖.๒     การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ
 

                                   กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ มหาวิทยาลัย จะพิจารณา

จาก ราคารวม

                          ๖.๓     หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการยื่นขอ

เสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณาผล การ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแตผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ

เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป

จากเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและ



ความแตกตางน้ัน ไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย

คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น

                          ๖.๔     มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ใน

กรณีดังตอไปน้ี

                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายช่ือผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของมหาวิทยาลัย

                                   (๒)    ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย

อิเล็กทรอนิกส

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น

                          ๖.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือมหาวิทยาลัย มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได

มหาวิทยาลัยมีสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง

                          ๖.๖     มหาวิทยาลัยทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่

เสนอท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ

ยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทาง

ราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของมหาวิทยาลัยเปนเด็ดขาดผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสีย

หายใดๆ มิได รวมท้ัง มหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผู

ทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เช่ือถือไดวายื่นขอเสนอกระทําการโดย

ไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน

                               ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนิน

งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือมหา

วิทยาลัย จะใหผูยื่นขอเสนอน้ันชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเช่ือไดวาผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินงานตามเอกสาร

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได มหาวิทยาลัย มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือ

ไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ท้ังนี้ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากมหา

วิทยาลัย

                          ๖.๗     กอนลงนามในสัญญา มหาวิทยาลัย อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส หากปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือก

มีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอม

กันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

                 ๗.     การทําสัญญาจางกอสราง

                               ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ

๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือกับมหาวิทยาลัย ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกัน

สัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ใหมหาวิทยาลัยยึดถือไวในขณะ

ทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหน่ึงอยางใด ดังตอไปนี้



                          ๗.๑     เงินสด

                          ๗.๒     เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท

น้ัน ชําระตอเจาหนาท่ีในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ

                          ๗.๓     หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบาย

กําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด

                          ๗.๔     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม

รายช่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ

ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)

                          ๗.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย

                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว

                 ๘.    คาจางและการจายเงิน

                          มหาวิทยาลัยจะจายคาจางซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และคาใชจายทั้งปวง

แลว โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกําหนดการจายเงินเปน จํานวน ๒๐ งวด ดังนี้
 

                          งวดท่ี ๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๕.๘ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน 
 

๑.๑  งานจัดทําแผนงานการกอสรางท้ังโครงการ ประกอบดวย แผนตามสัญญาจางและแผนงานของผูรับจางแลวเสร็จ
 

๑.๒  แผนงานการกอสรางแสดงความคืบหนาของงานกอสราง เม่ือเทียบกับแผนตามสัญญาจางและแผนงานเดิมของ

ผูรับจาง และใหแสดงการปรับแผนงานในกรณีที่งานไมเปนไปตามแผน
 

๑.๓  งานปรับพ้ืนท่ียายหรือตัดตนไมเตรียมแนวขอบเขตพ้ืนที่กอสราง และปกผังกอสรางแลวเสร็จ
 

๑.๔  งานติดตั้งไฟฟาช่ัวคราวและน้ําประปาช่ัวคราว  แลวเสร็จ
 

๑.๕  งานจัดตั้งหองเก็บของและสํานักชั่วคราว บริเวณหนวยงาน แลวเสร็จ
 

๑.๖  งานลอมรั้ว จัดทําประตูเขาโครงการ และติดปายโครงการ  แลวเสร็จ
 

๑.๗  ผลทดสอบช้ันดินโดยวิธี  Standard Penetration test จํานวนไมนอยกวา ๒ หลุม แลวเสร็จ
 

๑.๘  งานเจาะเสาเข็มและเทคอนกรีตเสาเข็ม  ( แลวเสร็จ ๕๐ % )
 

ใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับต้ังแตวันเริ่มดําเนินการตามสัญญา
 

                          งวดท่ี ๒ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๖.๖ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน 
 

๒.๑  แผนงานการกอสรางแสดงความคืบหนาของการกอสราง  เมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจางและแผนงานเดิมของ

ผูรับจาง  และใหแสดงการปรับแผนงานในกรณีที่งานไมเปนไปตามแผน
 

๒.๒  งานเจาะเสาเข็มและเทคอนกรีตเสาเข็ม  แลวเสร็จ
 

๒.๓  งานโครงสรางฐานราก และ ตอมอ แลวเสร็จ
 

๒.๔  งานโครงสรางผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นใตดิน แลวเสร็จ
 

๒.๕  ผลทดสอบความสมบูรณของเสาเข็ม (Seismic Test)   แลวเสร็จ
 

๒.๖  ผลทดสอบการรับน้ําหนักของเสาเข็ม (Dynamic Load Test) แลวเสร็จ
 

ใหแลวเสร็จภายใน ๑๐๕ วัน นับต้ังแตวันเริ่มดําเนินการตามสัญญา
 

                          งวดท่ี ๓ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒.๗ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน
 



๓.๑  แผนงานการกอสรางแสดงความคืบหนาของการกอสราง  เมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจางและแผนงานเดิมของ

ผูรับจาง  และใหแสดงการปรับแผนงานในกรณีที่งานไมเปนไปตามแผน
 

๓.๒  งานเดินทอระบบสุขาภิบาลชั้น ๑ แลวเสร็จ
 

๓.๓  งานคอนกรีตเสริมเหล็กคานและพื้นโพสเทนช่ัน ชั้น ๑ แลวเสร็จ
 

๓.๔  งานเสาคอนกรีตเสริมเหล็กชั้น ๑ แลวเสร็จ
 

ใหแลวเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน นับต้ังแตวันเริ่มดําเนินการตามสัญญา
 

                          งวดท่ี ๔ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๓.๗ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน
 

๔.๑  แผนงานการกอสรางแสดงความคืบหนาของการกอสราง  เมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจางและแผนงานเดิมของ

ผูรับจาง  และใหแสดงการปรับแผนงานในกรณีที่งานไมเปนไปตามแผน
 

๔.๒  งานเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ช้ัน  ๒ แลวเสร็จ
 

๔.๓  งานโครงสรางผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น ๑, ๒  แลวเสร็จ
 

๔.๔  งานฝากทอระบบสุขาภิบาล (Sleeve) และชองทอ (Shaft) ช้ัน ๒, ๓   แลวเสร็จ
 

๔.๕  งานคอนกรีตเสริมเหล็กคานและพื้นโพสเทนช่ัน ชั้น ๒, ๓  แลวเสร็จ
 

ใหแลวเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับต้ังแตวันเริ่มดําเนินการตามสัญญา
 

                          งวดท่ี ๕ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๓.๗ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน
 

๕.๑  แผนงานการกอสรางแสดงความคืบหนาของการกอสราง  เมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจางและแผนงานเดิมของ

ผูรับจาง  และใหแสดงการปรับแผนงานในกรณีที่งานไมเปนไปตามแผน
 

๕.๒  งานเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ช้ัน ๓  แลวเสร็จ
 

๕.๓  งานโครงสรางผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น ๓  แลวเสร็จ
 

๕.๔  งานฝากทอระบบสุขาภิบาล (Sleeve) และชองทอ (Shaft) ช้ัน ๔  แลวเสร็จ
 

๕.๕  งานคอนกรีตเสริมเหล็กคาน และ พื้นโพสเทนช่ัน ชั้น ๔  แลวเสร็จ
 

๕.๖  งานโครงสรางบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กข้ึนชั้น ๒  แลวเสร็จ
 

ใหแลวเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน นับต้ังแตวันเริ่มดําเนินการตามสัญญา
 

                          งวดท่ี ๖ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒.๙ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน
 

๖.๑  แผนงานการกอสรางแสดงความคืบหนาของการกอสราง  เมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจางและแผนงานเดิมของ

ผูรับจาง  และใหแสดงการปรับแผนงานในกรณีที่งานไมเปนไปตามแผน
 

๖.๒  งานเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ช้ัน ๔  แลวเสร็จ
 

๖.๓  งานโครงสรางผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น ๔ แลวเสร็จ
 

๖.๔  งานฝากทอระบบสุขาภิบาล (Sleeve) และชองทอ (Shaft) ช้ัน ๕  แลวเสร็จ
 

๖.๕  งานคอนกรีตเสริมเหล็ก คาน และ พื้นโพสเทนชั่น ชั้น ๕  แลวเสร็จ
 

๖.๖  งานโครงสรางบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กข้ึนชั้น ๓  แลวเสร็จ
 

๖.๗  งานกอผนัง ชั้นท่ี ๑  แลวเสร็จ
 

ใหแลวเสร็จภายใน ๒๕๕ วัน นับต้ังแตวันเริ่มดําเนินการตามสัญญา
 

                          งวดท่ี ๗ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๓.๓ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน
 

๗.๑  แผนงานการกอสรางแสดงความคืบหนาของการกอสราง  เมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจางและแผนงานเดิมของ

ผูรับจาง  และใหแสดงการปรับแผนงานในกรณีที่งานไมเปนไปตามแผน
 



๗.๒  งานเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ช้ัน ๕ แลวเสร็จ
 

๗.๓  งานโครงสรางผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น ๕ แลวเสร็จ
 

๗.๔  งานฝากทอระบบสุขาภิบาล (Sleeve) และชองทอ (Shaft) ช้ัน ๖ แลวเสร็จ
 

๗.๕  งานคอนกรีตเสริมเหล็ก คาน และ พื้นโพสเทนชั่น ชั้น ๖ แลวเสร็จ
 

๗.๖  งานโครงสรางบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กข้ึนชั้น ๔ แลวเสร็จ
 

๗.๗  งานกอผนัง ชั้นท่ี ๒ แลวเสร็จ
 

๗.๘  งานฝากทอรอยสายไฟผนัง ชั้น ๑ แลวเสร็จ
 

ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐๐ วัน นับต้ังแตวันเริ่มดําเนินการตามสัญญา
 

                          งวดท่ี ๘ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๓.๓ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน
 

๘.๑  แผนงานการกอสรางแสดงความคืบหนาของการกอสราง  เมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจางและแผนงานเดิมของ

ผูรับจาง  และใหแสดงการปรับแผนงานในกรณีที่งานไมเปนไปตามแผน
 

๘.๒  งานเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ช้ัน ๖ แลวเสร็จ
 

๘.๓  งานโครงสรางผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น ๖ แลวเสร็จ
 

๘.๔  งานฝากทอระบบสุขาภิบาล (Sleeve) และชองทอ (Shaft) ช้ัน ๗ แลวเสร็จ
 

๘.๕  งาน คาน คอนกรีตเสริมเหล็กและ พื้นโพสเทนชั่น ชั้น ๗ แลวเสร็จ
 

๘.๖  งานโครงสรางบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กข้ึนชั้น ๕ แลวเสร็จ
 

๘.๗  งานกออิฐผนัง  ชั้นท่ี ๓ แลวเสร็จ
 

๘.๘  งานฝากทอรอยสายไฟผนัง ชั้น ๒ แลวเสร็จ
 

ใหแลวเสร็จภายใน ๓๔๕ วัน นับต้ังแตวันเริ่มดําเนินการตามสัญญา
 

                          งวดท่ี ๙ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๔ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน
 

๙.๑  แผนงานการกอสรางแสดงความคืบหนาของการกอสราง  เมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจางและแผนงานเดิมของ

ผูรับจาง  และใหแสดงการปรับแผนงานในกรณีที่งานไมเปนไปตามแผน
 

๙.๒  งานเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ช้ัน ๗  แลวเสร็จ
 

๙.๓  งานโครงสรางผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น ๗ แลวเสร็จ
 

๙.๔  งาน คาน และ พ้ืน คอนกรีตเสริมเหล็กช้ันหลังคา แลวเสร็จ
 

๙.๕  งานโครงสรางบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กข้ึนชั้น ๖  แลวเสร็จ
 

๙.๖  งานกออิฐผนัง ชั้นท่ี ๔  แลวเสร็จ
 

๙.๗  งานฝากทอรอยสายไฟผนัง ชั้น ๓ แลวเสร็จ
 

๙.๘  งานเดินทอระบบสุขาภิบาลชั้น ๒ และฝากทอระบบนํ้าดีชั้น ๑ แลวเสร็จ
 

ใหแลวเสร็จภายใน ๓๙๐ วัน นับต้ังแตวันเริ่มดําเนินการตามสัญญา
 

                          งวดท่ี ๑๐ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๓.๓ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน
 

๑๐.๑  แผนงานการกอสรางแสดงความคืบหนาของการกอสราง  เมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจางและแผนงานเดิม

ของผูรับจางและใหแสดงการปรับแผนงานในกรณีท่ีงานไมเปนไปตามแผน
 

๑๐.๒  งานติดตั้งโครงเหล็กหลังคาและมุงหลังคา  แลวเสร็จ
 

๑๐.๓  งานติดตั้งงานรูปพรรณเหล็กโครงสราง และบันไดหนีไฟ แลวเสร็จ
 

๑๐.๔  งานโครงสรางผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นหลังคา  แลวเสร็จ
 



๑๐.๕  งานโครงสรางบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กขึ้นช้ัน ๗ และชั้นหลังคาแลวเสร็จ
 

๑๐.๖  งานกออิฐผนัง  ช้ันท่ี ๕  แลวเสร็จ
 

๑๐.๗  งานฝากทอรอยสายไฟผนัง ช้ัน ๔ แลวเสร็จ
 

๑๐.๘  งานเดินทอระบบสุขาภิบาลช้ัน ๓ และฝากทอระบบนํ้าดีชั้น ๒ แลวเสร็จ
 

ใหแลวเสร็จภายใน ๔๓๕ วัน นับต้ังแตวันเริ่มดําเนินการตามสัญญา
 

                          งวดท่ี ๑๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒.๒ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน
 

๑๑.๑  แผนงานการกอสรางแสดงความคืบหนาของการกอสราง  เมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจางและแผนงานเดิม

ของผูรับจางและใหแสดงการปรับแผนงานในกรณีท่ีงานไมเปนไปตามแผน
 

๑๑.๒  งานกออิฐผนัง ช้ันท่ี ๖ แลวเสร็จ
 

๑๑.๓  งานฝากทอรอยสายไฟผนัง ช้ัน ๕ แลวเสร็จ
 

๑๑.๔  งานเดินทอระบบสุขาภิบาลช้ัน ๔ และฝากทอระบบนํ้าดีชั้น ๓ แลวเสร็จ
 

๑๑.๕  งานฉาบผนังภายในช้ัน ๑  แลวเสร็จ
 

ใหแลวเสร็จภายใน ๔๖๕ วัน นับต้ังแตวันเริ่มดําเนินการตามสัญญา
 

                          งวดท่ี ๑๒ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒.๕ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน
 

๑๒.๑  แผนงานการกอสรางแสดงความคืบหนาของการกอสราง  เมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจางและแผนงานเดิม

ของผูรับจางและใหแสดงการปรับแผนงานในกรณีท่ีงานไมเปนไปตามแผน
 

๑๒.๒  งานกออิฐผนัง ช้ันท่ี ๗ แลวเสร็จ
 

๑๒.๓  งานฝากทอรอยสายไฟผนัง ช้ัน ๖ แลวเสร็จ
 

๑๒.๔  งานเดินทอระบบสุขาภิบาลช้ัน ๕ และฝากทอระบบนํ้าดีชั้น ๔ แลวเสร็จ
 

๑๒.๕  งานฉาบผนังภายในช้ัน ๒ และช้ัน ๓ แลวเสร็จ
 

ใหแลวเสร็จภายใน ๔๙๕ วัน นับต้ังแตวันเริ่มดําเนินการตามสัญญา
 

                          งวดท่ี ๑๓ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๓ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน
 

๑๓.๑  แผนงานการกอสรางแสดงความคืบหนาของการกอสราง  เมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจางและแผนงานเดิม

ของผูรับจางและใหแสดงการปรับแผนงานในกรณีท่ีงานไมเปนไปตามแผน
 

๑๓.๒  งานกออิฐผนัง ช้ันท่ีดาดฟา แลวเสร็จ
 

๑๓.๓  งานฝากทอรอยสายไฟผนัง ช้ัน ๗ แลวเสร็จ
 

๑๓.๔  งานเดินทอระบบสุขาภิบาลช้ัน ๖ และฝากทอระบบนํ้าดีชั้น ๕  แลวเสร็จ
 

๑๓.๕  งานฉาบผนังภายในช้ัน ๔ และช้ันที่ ๕  แลวเสร็จ
 

๑๓.๖  งานรอยสายไฟฟาวงจรยอย ชั้น ๑, ๒, ๓ และชั้น ๔  แลวเสร็จ
 

ใหแลวเสร็จภายใน ๕๒๕ วัน นับต้ังแตวันเริ่มดําเนินการตามสัญญา
 

                          งวดท่ี ๑๔ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๓ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน
 

๑๔.๑  แผนงานการกอสรางแสดงความคืบหนาของการกอสราง  เมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจางและแผนงานเดิม

ของผูรับจางและใหแสดงการปรับแผนงานในกรณีท่ีงานไมเปนไปตามแผน
 

๑๔.๒  งานฝากทอรอยสายไฟผนัง ช้ันหลังคา  แลวเสร็จ
 

๑๔.๓  งานเดินทอระบบสุขาภิบาลช้ัน ๗ และฝากทอระบบนํ้าดีชั้น ๖ และชั้น ๗ แลวเสร็จ
 

๑๔.๔  งานฉาบผนังภายในช้ัน ๖, ๗ และช้ันหลังคา แลวเสร็จ
 



๑๔.๕  งานติดตั้งฝาเพดานช้ัน ๑, ๒, ๓ และ ช้ัน ๔  แลวเสร็จ
 

๑๔.๖  งานฉาบภายนอกท้ังหมด  แลวเสร็จ
 

๑๔.๗  งานทําระบบกันซึมดาดฟา แลวเสร็จ
 

ใหแลวเสร็จภายใน ๕๕๕ วัน นับต้ังแตวันเริ่มดําเนินการตามสัญญา
 

                          งวดท่ี ๑๕ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๗ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน
 

๑๕.๑  แผนงานการกอสรางแสดงความคืบหนาของการกอสราง  เมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจางและแผนงานเดิม

ของผูรับจางและใหแสดงการปรับแผนงานในกรณีท่ีงานไมเปนไปตามแผน
 

๑๕.๒  งานรอยสายไฟฟาวงจรยอย ชั้น ๕, ๖, ๗ และ ชั้นหลังคา แลวเสร็จ
 

๑๕.๓  งานติดตั้งฝาเพดานช้ัน ๕, ๖ และ ช้ัน ๗ แลวเสร็จ
 

๑๕.๔  งานติดตั้งถังบําบัดนํ้าเสีย แลวเสร็จ
 

๑๕.๕  งานปูวัสดุผิวพ้ืน และวัสดุกรุผนัง ๑, ๒, ๓ และ ช้ัน ๔ แลวเสร็จ
 

๑๕.๖  งานติดตั้งระบบลอฟา แลวเสร็จ
 

๑๕.๗  งานเดินทอรอยสายเมนตไฟฟาประจําช้ัน แลวเสร็จ
 

ใหแลวเสร็จภายใน ๖๐๐ วัน นับต้ังแตวันเริ่มดําเนินการตามสัญญา
 

                          งวดท่ี ๑๖ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๗ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน 
 

๑๖.๑  แผนงานการกอสรางแสดงความคืบหนาของการกอสราง  เมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจางและแผนงานเดิม

ของผูรับจาง  และใหแสดงการปรับแผนงานในกรณีท่ีงานไมเปนไปตามแผน
 

๑๖.๒  งานปูวัสดุผิวพ้ืน และวัสดุกรุผนัง ช้ัน ๕, ๖, ๗ และ ชั้นหลังคา แลวเสร็จ
 

๑๖.๓  งานทาสีรองพ้ืนภายใน แลวเสร็จ
 

๑๖.๔  งานติดตั้งราวระเบียง  ราวบันได แลวเสร็จ
 

๑๖.๕  งานประกอบติดตั้งลิฟทโดยสาร แลวเสร็จ
 

๑๖.๖  งานติดตั้งถังเก็บน้ํา และหลังคาหลุมถังเก็บนํ้า ช้ันดาดฟา แลวเสร็จ
 

๑๖.๗  งานติดตั้งถังเก็บน้ําดีใตดิน แลวเสร็จ
 

ใหแลวเสร็จภายใน ๖๓๕ วัน นับต้ังแตวันเริ่มดําเนินการตามสัญญา
 

                          งวดท่ี ๑๗ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๘.๕ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน
 

๑๗.๑  แผนงานการกอสรางแสดงความคืบหนาของการกอสราง  เมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจางและแผนงานเดิม

ของผูรับจางและใหแสดงการปรับแผนงานในกรณีท่ีงานไมเปนไปตามแผน
 

๑๗.๒  งานติดตั้งประตู  หนาตางอลูมิเนียม แลวเสร็จ
 

๑๗.๓  งานติดตั้งประตูสําเร็จรูปแลวเสร็จ
 

๑๗.๔  งานติดตั้งดวงโคมอาคาร แลวเสร็จ
 

๑๗.๕  งานติดตั้งสวิทช - ปลั๊ก  และตูควบคุมไฟฟาประจําหอง (CU) แลวเสร็จ
 

๑๗.๖  งานติดตั้งตูดับเพลิง แลวเสร็จ
 

๑๗.๗  งานติดตั้งอุปกรณระบบเครื่องทํานํ้าอุน แลวเสร็จ
 

๑๗.๘  งานวางทอระบายน้ํา คสล. และ บอพักคอนกรีต ท้ังหมดแลวเสร็จ
 

ใหแลวเสร็จภายใน ๖๘๐ วัน นับต้ังแตวันเริ่มดําเนินการตามสัญญา
 

                          งวดท่ี ๑๘ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๑ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน
 



๑๘.๑  แผนงานการกอสรางแสดงความคืบหนาของการกอสราง  เมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจางและแผนงานเดิม

ของผูรับจางและใหแสดงการปรับแผนงานในกรณีท่ีงานไมเปนไปตามแผน
 

๑๘.๒  งานติดตั้งอุปกรณระบบปองกันเตือนภัยไฟไหม แลวเสร็จ
 

๑๘.๓  งานติดตั้งอุปกรณระบบกลองวงจรปด แลวเสร็จ
 

๑๘.๔  งานติดตั้งอุปกรณระบบอินเทอรเนต แลวเสร็จ
 

๑๘.๕  งานติดตั้งอุปกรณระบบเครื่องปรับอากาศ แลวเสร็จ
 

๑๘.๖  งานติดตั้งสุขภัณฑ แลวเสร็จ
 

๑๘.๗  งานเดินทองานระบบไฟฟารอบอาคารรวมสายเมนตเขาอาคาร แลวเสร็จ
 

๑๘.๘  งานทาสีจริงภายใน แลวเสร็จ
 

ใหแลวเสร็จภายใน ๗๑๐ วัน นับต้ังแตวันเริ่มดําเนินการตามสัญญา
 

                          งวดท่ี ๑๙ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๖.๕ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน
 

๑๙.๑  แผนงานการกอสรางแสดงความคืบหนาของการกอสราง  เมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจางและแผนงานเดิม

ของผูรับจางและใหแสดงการปรับแผนงานในกรณีท่ีงานไมเปนไปตามแผน
 

๑๙.๒  งานติดตั้งหมอแปลงไฟฟา แลวเสร็จ
 

๑๙.๓  งานติดตั้งตู  MDB, DB และ LP และแผงมาตรวัดไฟฟา แลวเสร็จ
 

๑๙.๔  งานทาสีภายนอก และ สีน้ํามันเคลือบผิวโลหะ แลวเสร็จ
 

๑๙.๖  งานลานสนามหญา ท้ังหมดแลวเสร็จ
 

๑๙.๗  งานติดตั้งระบบสองสวางภายนอกอาคาร ทั้งหมดแลวเสร็จ
 

๑๙.๘  งานถนนภายในและลานจอดรถคอนกรีต แลวเสร็จ
 

๑๙.๙  งานทางเดินเทา ขอบคันทางคอนกรีต ทั้งหมดแลวเสร็จ
 

ใหแลวเสร็จภายใน ๗๕๕ วัน นับต้ังแตวันเริ่มดําเนินการตามสัญญา
 

                          งวดท่ี ๒๐ (งวดสุดทาย) เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางได
 

๒๐.๑  แผนงานการกอสรางแสดงความคืบหนาของการกอสราง  เมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจางและแผนงานเดิม

ของผูรับจางและใหแสดงการปรับแผนงานในกรณีท่ีงานไมเปนไปตามแผน
 

๒๐.๒  เอกสารแบบ  AS-Built  Drawing  ของอาคาร แลวเสร็จ
 

๒๐.๓  งานทดสอบงานระบบประปาสุขาภิบาล  แลวเสร็จ
 

๒๐.๔  งานทดสอบงานระบบไฟฟาในอาคาร และนอกอาคาร แลวเสร็จ
 

๒๐.๕  งานทดสอบลิฟทโดยสารพรอมอุปกรณ แลวเสร็จ
 

๒๐.๖  งานลอมรั้วสําเร็จรูปและ กอสรางรั้วคอนกรีต ประตูเหล็ก แลวเสร็จ
 

๒๐.๗  งานปลูกหญา  ระบบรดน้ําสนาม แลวเสร็จ
 

๒๐.๘  งานรื้อถอนสิ่งกอสรางช่ัวคราว  แลวเสร็จ
 

๒๐.๙  งานกอสรางและติดตั้งสวนท่ีเหลือท้ังหมดแลวเสร็จเรียบรอยตามรูปแบบและรายการ
 

๒๐.๑๐  อบรมพนักงานของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการใชงานของระบบตาง ๆ  แลวเสร็จ
 

๒๐.๑๑  งานทําความสะอาดและทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอยตามท่ีกําหนดไว
 

ใหแลวเสร็จภายใน  ๘๐๐  วัน นับตั้งแตวันเริ่มดําเนินการตามสัญญา

                 ๙.    อัตราคาปรับ



                          คาปรับตามสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงจางเปน

หนังสือจะกําหนด ดังนี้

                          ๙.๑     กรณีที่ผูรับจางนํางานที่รับจางไปจางชวงใหผูอื่นทําอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาต

จากมหาวิทยาลัย จะกําหนดคาปรับสําหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจํานวนรอยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจางชวงนั้น

                          ๙.๒     กรณีที่ผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางกอสราง นอกเหนือจากขอ ๙.๑ จะกําหนดคาปรับ

เปนรายวันเปนจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ๐.๑๐ ของราคางานจาง

                 ๑๐.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง

                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําสัญญาจาง ตามแบบ ดังระบุในขอ ๑.๓ หรือขอ

ตกลงจางเปนหนังสือแลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไมนอย

กวา     ๒ ป  นับถัดจากวันท่ีมหาวิทยาลัยไดรับมอบงาน โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 

๗  วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

                 ๑๑.    การจายเงินลวงหนา
 

                          ผูยื่นขอเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนา ในอัตราไมเกินรอยละ ๑๕ ของราคาคาจางทั้งหมด

แตท้ังน้ีจะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนา เปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือคํ้าประกันหรือหนังสือคํ้าประกัน

อิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในขอ ๑.๔ (๓) ใหแกมหาวิทยาลัยกอนการรับชําระเงินลวงหนา

น้ัน

                 ๑๒.    ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอ่ืน ๆ

                          ๑๒.๑   เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ประจํา

ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (กันเหลื่อมป)

                                  

                          ๑๒.๒   เมื่อมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจาง ตาม

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองส่ังหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ

และของน้ันตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมกา

รพาณิชยนาวี ดังน้ี

                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา ภายใน ๗

วัน นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ

ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได

                                   (๒)    จัดการใหส่ิงของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย

จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือ

ไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน

                                   (๓)    ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย

การสงเสริมการพาณิชยนาวี

                          ๑๒.๓   ผูยื่นขอเสนอซึ่งมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงจางเปน

หนังสือภายในเวลาที่กําหนดดังระบุไวในขอ ๗ มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออก



หนังสือคํ้าประกัน การยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณา

ใหเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                          ๑๒.๔   มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาหรือขอ

ตกลงจางเปนหนังสือใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

                          ๑๒.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน

ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของมหาวิทยาลัย คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูย่ืนขอเสนอไมมี

สิทธิเรียกรองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม

                          ๑๒.๖   มหาวิทยาลัย อาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะ

เรียกรองคาเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยไมได

                                   (๑)    มหาวิทยาลัยไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดจางหรือไดรับจัดสรรแตไม

เพียงพอท่ีจะทําการจัดจางครั้งน้ีตอไป

                                   (๒)    มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดจางหรือที่ไดรับการคัดเลือกมี

ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมหรือสมยอมกัน

กับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

                                   (๓)    การทําการจัดจางครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัย หรือ

กระทบตอประโยชนสาธารณะ

                                   (๔)    กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงซึ่งออก

ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                 ๑๓.    การปรับราคาคางานกอสราง
 

                          การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๕ จะนํามาใชในกรณีที่ คา

งานกอสรางลดลงหรือเพิ่มข้ึน โดยวิธีการตอไปน้ี
 

                          ตามเง่ือนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง ตามหนังสือสํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 

                          สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงท่ีท่ีระดับท่ีกําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไวใน

สัญญา หรือภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุในขอ ๑.๕

                 ๑๔.    มาตรฐานฝมือชาง
 

                          เมื่อมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตาม

ประกาศน้ีแลว ผูยื่นขอเสนอจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูยื่นขอเสนอจะตองมีและใชผูผานการ

ทดสอบ มาตรฐานฝมือชางหรือผูผานการทดสอบมาตราฐานฝมือชางจาก คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานและ

ทดสอบฝมือแรงงาน หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

ใหเขารับราชการได ในอัตราไมตํ่ากวารอยละ ๑๐ ของแตละ สาขาชางแตจะตองมีจํานวนชางอยางนอย ๑ คน ใน

แตละสาขาชาง ดังตอไปนี้

                          ๑๔.๑    ผูจัดการโครงการ จํานวน ๑ คน
 

                          ๑๔.๒    วิศวกรโยธา ผูควบคุมงาน (ประจําโครงการ) ไมตํ่ากวาภาคีวิศวกร จํานวนไมนอยกวา

๑ คน 



                          ๑๔.๓    สถาปนิก (ประจําโครงการ) ไมตํ่ากวาภาคีวิศวกร จํานวนไมนอยกวา ๑ คน
 

                          ๑๔.๔    วิศวกรไฟฟา ไมตํ่ากวาภาคีวิศวกร จํานวนไมนอยกวา ๑ คน
 

                          ๑๔.๕    วิศวกรเครื่องกล ไมตํ่ากวาภาคีวิศวกร จํานวนไมนอยกวา ๑ คน
 

                          ๑๔.๖    วิศวกรสุขาภิบาล/ส่ิงแวดลอม ไมตํ่ากวาภาคีวิศวกร จํานวนไมนอยกวา ๑ คน
 

                          ๑๔.๗    เจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานวิชาชีพ จํานวนไมนอยกวา ๑ คน
 

                          ๑๔.๘    ชางกอสรางหรือชางโยธา (ประจําโครงการ) จํานวนไมนอยกวา ๑ คน

                 ๑๕.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

                          ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตองปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด

                 ๑๖..    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

                          มหาวิทยาลัย สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูย่ืนขอเสนอที่ไดรับการคัด

เลือกใหเปนผูรับจางเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

                          ท้ังน้ี หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือ

ทําสัญญากับมหาวิทยาลัย ไวชั่วคราว
 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

        พฤศจิกายน ๒๕๖๑


