
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

เร่ือง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา กลุ่มที ่๓ (อาคาร G และอาคาร H) ศูนยแ์ม่

ริม (คร้ังที ่๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(e-bidding) 
 
                 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่มีความประสงคจ์ะ ประกวดราคาจา้งก่อสรา้งกลุม่อาคารหอพกั

นกัศกึษา กลุม่ท่ี ๓ (อาคาร G และอาคาร H) ศนูยแ์มร่มิ (ครัง้ท่ี ๒) ดว้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(e-

bidding) ราคากลางของงานก่อสรา้งในการประกวดราคาครัง้นีเ้ป็นเงินทัง้สิน้ ๑๖๒,๑๗๔,๙๑๕.๐๐ บาท (หนึ่ง

รอ้ยหกสิบสองลา้นหนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนส่ีพนัเกา้รอ้ยสิบหา้บาทถว้น) 

                 ผูย่ื้นขอ้เสนอจะตอ้งมีคณุสมบตัิ ดงัตอ่ไปนี ้

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลาย 

                 ๓. ไมอ่ยูร่ะหว่างเลิกกิจการ 

                 ๔. ไมเ่ป็นบคุคลซึ่งอยูร่ะหวา่งถกูระงบัการย่ืนขอ้เสนอหรือทาํสญัญากบัหนว่ยงานของรฐัไวช้ั่วคราว

เน่ืองจากเป็นผูท่ี้ไมผ่า่นเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบตังิานของผูป้ระกอบการตามระเบียบท่ีรฐัมนตรีวา่การ

กระทรวงการคลงักาํหนดตามท่ีประกาศเผยแพรใ่นระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง 

                 ๕. ไมเ่ป็นบคุคลซึ่งถกูระบช่ืุอไวใ้นบญัชีรายช่ือผูท้ิง้งานและไดแ้จง้เวียนช่ือใหเ้ป็นผูท้ิง้งานของ

หนว่ยงานของรฐัในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบคุคลท่ีผูทิ้ง้งานเป็นหุน้ส่วน

ผูจ้ดัการ กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิาร ผูมี้อาํนาจในการดาํเนินงานในกิจการของนิตบิคุคลนัน้ดว้ย 

                 ๖. มีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจดัซือ้จดัจา้งและการ

บรหิารพสัดภุาครฐักาํหนดในราชกิจจานเุบกษา 

                 ๗. เป็นนิตบิคุคลผูมี้อาชีพรบัจา้งงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสด์งักลา่ว 

                 ๘. ไมเ่ป็นผูมี้ผลประโยชนร์ว่มกนักบัผูย่ื้นขอ้เสนอราคารายอ่ืนท่ีเขา้ย่ืนขอ้เสนอใหแ้ก่มหาวิทยาลยัราช

ภฏัเชียงใหม ่ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์หรือไมเ่ป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนั

ราคาอยา่งเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสค์รัง้นี ้

                 ๙. ไมเ่ป็นผูไ้ดร้บัเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซึ่งอาจปฏิเสธไมย่อมขึน้ศาลไทย เวน้แตร่ฐับาลของผูย่ื้น

ขอ้เสนอไดมี้คาํสั่งใหส้ละเอกสิทธ์ิและความคุม้กนัเชน่ว่านัน้ 

                 ๑๐. ผูย่ื้นขอ้เสนอตอ้งมีผลงานก่อสรา้งหรือปรบัปรุงอาคารท่ีเป็นอาคารสาธารณะหรือผลงานประเภท

เดียวกนักบังานท่ีประกวดราคาจา้งในวงเงินไมน่อ้ยกวา่ ๗๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดสิบสองลา้นบาทถว้น) ซึ่งเป็น

ผลงานสญัญาเดียวและเป็นคูส่ญัญาโดยตรงกบัสว่นราชการหนว่ยงานตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบรหิาร

ราชการสว่นทอ้งถ่ิน หนว่ยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบญัญตัใิหมี้ฐานะเป็นราชการสว่นทอ้งถ่ิน รฐัวิสาหกิจ ท่ี

มหาวิทยาลยัเช่ือถือได ้ 



                     ผูย่ื้นขอ้เสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรว่มคา้" ตอ้งมีคณุสมบตัดิงันี ้

                     (๑) กรณีท่ีกิจการรว่มคา้ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิตบิคุคลใหม ่กิจการรว่มคา้จะตอ้งมีคณุสมบตัิครบถว้น

ตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเ้สนอราคาในนาม "กิจการรว่มคา้" ส่วน

คณุสมบตัดิา้นผลงานก่อสรา้ง กิจการรว่มคา้ดงักลา่วสามารถนาํผลงานก่อสรา้งของผูเ้ขา้รว่มคา้มาใชแ้สดงเป็น

ผลงานก่อสรา้งของกิจการรว่มคา้ท่ีเขา้ประกวดราคาได ้

                     (๒) กรณีท่ีกิจการรว่มคา้ไมไ่ดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม่ นิติบคุคลแตล่ะนิติบคุคลท่ีเขา้รว่มคา้

ทกุรายจะตอ้งมีคณุสมบตัิครบถว้นตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคา เวน้แตใ่นกรณีท่ีกิจการรว่มคา้

ไดมี้ขอ้ตกลงระหวา่งผูเ้ขา้รว่มคา้เป็นลายลกัษณอ์กัษรกาํหนดใหผู้เ้ขา้รว่มคา้รายใดรายหนึ่งเป็นผูร้บัผิดชอบหลกั

ในการเขา้เสนอราคากบัหน่วยงานของรฐั และแสดงหลกัฐานดงักลา่วมาพรอ้มการย่ืนขอ้เสนอประกวดราคาทาง

ระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส ์กิจการรว่มคา้นัน้สามารถใชผ้ลงานก่อสรา้งของผูเ้ขา้รว่มคา้หลกัราย

เดียวเป็นผลงานก่อสรา้งของกิจการรว่มคา้ท่ีย่ืนขอ้เสนอได ้

                     ทัง้นี ้"กิจการรว่มคา้ท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม่" หมายความวา่ กิจการรว่มคา้ท่ีจดทะเบียนเป็น

นิตบิคุคลตอ่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

                 ๑๑. ผูย่ื้นขอ้เสนอตอ้งลงทะเบียนในระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส ์(Electronic 

Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง 
  
  
  
 
                ผูย่ื้นขอ้เสนอตอ้งย่ืนขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส ์ในวนัท่ี 

๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ ระหวา่งเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 

                ผูส้นใจสามารถขอรบัเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์โดยดาวนโ์หลดเอกสารผ่านทางระบบจดัซือ้

จดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกสต์ัง้แตว่นัท่ีประกาศจนถึงก่อนวนัเสนอราคา 

                ผูส้นใจสามารถดรูายละเอียดไดท่ี้เว็บไซต ์www.cmru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ

สอบถามทางโทรศพัทห์มายเลข ๐๕๓-๘๘๕๓๖๖, ๐๕๓-๘๘๕๓๖๙ ในวนัและเวลาราชการ 

                ผูส้นใจตอ้งการทราบรายละเอียดเพิ่มเตมิเก่ียวกบัรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถาม

มายงั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่ผา่นทางอีเมล ์procurement@cmru.ac.th หรือชอ่งทางตามท่ี

กรมบญัชีกลางกาํหนดภายในวนัท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ โดยมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหมจ่ะชีแ้จงรายละเอียด

ดงักลา่วผา่นทางเว็บไซต ์www.cmru.ac.th และ www.gprocurement.go.th ในวนัท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ 
  
  ประกาศ ณ วนัท่ี ๙ เมษายน ๒๕๖๓ 

 

  

  

  

  

  
 

  

(รองศาสตราจารย ์ดร.ประพนัธ ์ ธรรมไชย) 

รกัษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่
 



เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(e-bidding) 

เลขที ่ ๑๗/๒๕๖๓ 

การจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา กลุ่มที ่๓ (อาคาร G และอาคาร H) ศูนย์

แม่ริม (คร้ังที ่๒) 

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ลงวันที ่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
 
                  มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่ซึ่งตอ่ไปนีเ้รียกวา่ "มหาวิทยาลยั" มีความประสงค์

จะ ประกวดราคาจา้งก่อสรา้ง กลุม่อาคารหอพกันกัศกึษา กลุม่ท่ี ๓ (อาคาร G และอาคาร H) 

ศนูยแ์มร่มิ (ครัง้ท่ี ๒) ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่ศนูยแ์มร่มิ อ.แมร่มิ จ.เชียงใหม ่ดว้ย

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(e-bidding) โดยมีขอ้แนะนาํและขอ้กาํหนดดงัตอ่ไปนี ้

                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์

                          ๑.๑     แบบรูปและรายการละเอียด 

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีกาํหนดไวใ้นระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส ์

                          ๑.๓     สญัญาจา้งก่อสรา้ง 

                          ๑.๔     แบบหนงัสือคํา้ประกนั 

                                    (๑)   หลกัประกนัการเสนอราคา 

                                    (๒)   หลกัประกนัสญัญา 

                                    (๓)   หลกัประกนัการรบัเงินคา่จา้งลว่งหนา้ 

   

                          ๑.๕     สตูรการปรบัราคา 

                          ๑.๖     บทนิยาม 

                                    (๑)   ผูท่ี้มีผลประโยชนร์ว่มกนั 

                                    (๒)   การขดัขวางการแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม 

                          ๑.๗     แบบบญัชีเอกสารท่ีกาํหนดไวใ้นระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส ์

                                    (๑)   บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 

                                    (๒)   บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๒ 
   
   
   

                          ๑.๘    รายละเอียดการคาํนวณราคากลางงานก่อสรา้งตาม BOQ (Bill of Quantities) 

                          ๑.๙     เอกสารแนบทา้ยแบบรูปรายการ 

                          ๑.๑๐   รายการประกอบแบบ 

                                     .................................ฯลฯ................................. 

                 ๒.    คุณสมบัตขิองผู้ยืน่ข้อเสนอ 

                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒     ไม่เป็นบคุคลลม้ละลาย 

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/jsp/control.proc160
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TrCBMZoNeJIUpsEr89rmcw
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRrKNBz00u1zh1%0AbOpzJbYkigNWWdUCwiINakd8s%2FlDcKJh44Lb5s0Oc2DIv8Km%2BBMCSjpIJMMABJ24nTBSG895%2Bg%3D%3D
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6Sj9MDTKwh86fFLjFVb9lv8
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
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SVKlT%2BEOw6v8rDxMwzoSyn
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6Tl41SQJcsc5uEs4s57smTc
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6Sd%2FHNrIqXeXXsMXNEQhD6N
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SiEOFb%2FUoSR95eiAYtI39g


                          ๒.๓     ไมอ่ยูร่ะหวา่งเลิกกิจการ 

                          ๒.๔     ไม่เป็นบคุคลซึ่งอยูร่ะหว่างถกูระงบัการย่ืนขอ้เสนอหรือทาํสญัญากบัหนว่ยงานของรฐัไว้

ชั่วคราว เน่ืองจากเป็นผูท่ี้ไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบตังิานของผูป้ระกอบการตามระเบียบท่ี

รฐัมนตรีวา่การกระทรวงการคลงักาํหนดตามท่ีประกาศเผยแพรใ่นระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง 

                          ๒.๕     ไม่เป็นบคุคลซึ่งถกูระบช่ืุอไวใ้นบญัชีรายช่ือผูท้ิง้งานและไดแ้จง้เวียนช่ือใหเ้ป็นผูท้ิง้งาน

ของหนว่ยงานของรฐัในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิตบิคุคลท่ีผูทิ้ง้งานเป็นหุน้สว่น

ผูจ้ดัการ กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิาร ผูมี้อาํนาจในการดาํเนินงานในกิจการของนิตบิคุคลนัน้ดว้ย 

                          ๒.๖     มีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจดัซือ้จดัจา้ง

และการบริหารพสัดภุาครฐักาํหนดในราชกิจจานเุบกษา 

                          ๒.๗     เป็นนิตบิคุคลผูมี้อาชีพรบัจา้งงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสด์งักลา่ว 

                          ๒.๘     ไม่เป็นผูมี้ผลประโยชนร์ว่มกนักบัผูย่ื้นขอ้เสนอรายอ่ืนท่ีเขา้ย่ืนขอ้เสนอ

ใหแ้ก่ มหาวิทยาลยั ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์หรือไมเ่ป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการ

แขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสค์รัง้นี ้

                          ๒.๙     ไม่เป็นผูไ้ดร้บัเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซึ่งอาจปฏิเสธไมย่อมขึน้ศาลไทย เวน้แตร่ฐับาล

ของผูย่ื้นขอ้เสนอไดมี้คาํสั่งใหส้ละเอกสิทธ์ิและความคุม้กนัเชน่วา่นัน้ 
   

                          ๒.๑๐     ผูย่ื้นขอ้เสนอจะตอ้งเป็นนิตบิคุคลและมีผลงานก่อสรา้งหรือปรบัปรุงอาคารท่ีเป็น

อาคารสาธารณะหรือผลงานประเภทเดียวกนักบังานท่ีประกวดราคาจา้งในวงเงินไมน่อ้ยกว่า ๗๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(เจ็ดสิบสองลา้นบาทถว้น) ซึ่งเป็นผลงานสญัญาเดียวและเป็นคูส่ญัญาโดยตรงกบัสว่นราชการหนว่ยงานตาม

กฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบรหิารราชการส่วนทอ้งถ่ิน หนว่ยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบญัญตัิใหมี้ฐานะเป็นราชการสว่น

ทอ้งถ่ิน รฐัวิสาหกิจ ท่ีมหาวิทยาลยัเช่ือถือได ้ 

                                   ผูย่ื้นขอ้เสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรว่มคา้" ตอ้งมีคณุสมบตั ิดงันี ้

                                   (๑) กรณีท่ีกิจการรว่มคา้ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม ่กิจการรว่มคา้จะตอ้งมี

คณุสมบตัคิรบถว้นตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเ้สนอราคาในนาม 

"กิจการรว่มคา้" สว่นคณุสมบตัิดา้นผลงานก่อสรา้ง กิจการรว่มคา้ดงักลา่วสามารถนาํผลงานก่อสรา้งของผูเ้ขา้รว่ม

คา้มาใชแ้สดงเป็นผลงานก่อสรา้งของกิจการรว่มคา้ท่ีเขา้ประกวดราคาได ้

                                   (๒) กรณีท่ีกิจการรว่มคา้ไมไ่ดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม่ นิตบิคุคลแตล่ะนิตบิคุคลท่ี

เขา้รว่มคา้ทกุรายจะตอ้งมีคณุสมบตัิครบถว้นตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคา เวน้แต ่ในกรณีท่ี

กิจการรว่มคา้ไดมี้ขอ้ตกลงระหวา่งผูเ้ขา้รว่มคา้เป็นลายลกัษณอ์กัษรกาํหนดใหผู้เ้ขา้รว่มคา้รายใดรายหนึ่งเป็น

ผูร้บัผิดชอบหลกัในการเขา้เสนอราคากบัหนว่ยงานของรฐั และแสดงหลกัฐานดงักล่าวมาพรอ้มการย่ืนขอ้เสนอ

ประกวดราคาทางระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส ์กิจการรว่มคา้นัน้สามารถใชผ้ลงานก่อสรา้งของ

ผูเ้ขา้รว่มคา้หลกัรายเดียวเป็นผลงานก่อสรา้งของกิจการรว่มคา้ท่ีย่ืนเสนอราคาได ้

                                   ทัง้นี ้"กิจการรว่มคา้ท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม่" หมายความวา่ กิจการรว่มคา้ท่ีจด

ทะเบียนเป็นนิติบคุคลตอ่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์



                          ๒.๑๑     ผูย่ื้นขอ้เสนอตอ้งลงทะเบียนในระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส ์

(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง 
   
   
   
                 ๓.    หลักฐานการยืน่ข้อเสนอ 

                         ผูย่ื้นขอ้เสนอจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานย่ืนมาพรอ้มกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจา้ง

ภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส ์โดยแยกเป็น ๒ สว่น คือ 

                          ๓.๑    ส่วนที ่๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้

                                   (๑)    ในกรณีผูย่ื้นขอ้เสนอเป็นนิตบิคุคล 

                                           (ก)   หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือหา้งหุน้สว่นจาํกดั ใหย่ื้นสาํเนาหนงัสือรบัรองการจด

ทะเบียนนิตบิคุคล บญัชีรายช่ือหุน้สว่นผูจ้ดัการ ผูมี้อาํนาจควบคมุ (ถา้มี) พรอ้มทัง้รบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

                                           (ข)   บรษัิทจาํกดัหรือบริษัทมหาชนจาํกดั ใหย่ื้นสาํเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียน

นิตบิคุคล หนงัสือบริคณหส์นธิ บญัชีรายช่ือกรรมการผูจ้ดัการ ผูมี้อาํนาจควบคมุ (ถา้มี) และบญัชีผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ (ถา้มี) พรอ้มทัง้รบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

                                   (๒)    ในกรณีผูย่ื้นขอ้เสนอเป็นผูย่ื้นขอ้เสนอรว่มกนัในฐานะเป็นผูร้ว่มคา้ ใหย่ื้นสาํเนา

สญัญาของการเขา้รว่มคา้ และเอกสารตามท่ีระบไุวใ้น (๑) หรือ (๒) ของผูร้ว่มคา้ แลว้แตก่รณี 

                                        (๓)    เอกสารเพิ่มเตมิอ่ืนๆ 

                                           (๓.๑)   สาํเนาใบลงทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่ม พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

                                           (๓.๒)   หลกัฐานแสดงตวัตนของผูเ้สนอราคา พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

                                    (๔)  บญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑ ทัง้หมดท่ีไดย่ื้นพรอ้มกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจา้ง

ภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส ์ตามแบบในขอ้ ๑.๗ (๑) โดยไมต่อ้งแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format) 

                                           ทัง้นี ้เม่ือผูย่ื้นขอ้เสนอดาํเนินการแนบไฟลเ์อกสารตามบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑ 

ครบถว้น ถกูตอ้งแลว้ ระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกสจ์ะสรา้งบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑ ตามแบบใน

ขอ้ ๑.๗ (๑) ใหโ้ดยผูย่ื้นขอ้เสนอไมต่อ้งแนบบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑ ดงักลา่วในรูปแบบ PDF File (Portable 

Document Format) 

                          ๓.๒    ส่วนที ่๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้

                                   (๑)    ในกรณีท่ีผูย่ื้นขอ้เสนอมอบอาํนาจใหบ้คุคลอ่ืนกระทาํการแทนใหแ้นบหนงัสือมอบ

อาํนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลกัฐานแสดงตวัตนของผูม้อบอาํนาจและผูร้บัมอบอาํนาจ ทัง้นี ้

หากผูร้บัมอบอาํนาจเป็นบคุคลธรรมดาตอ้งเป็นผูท่ี้บรรลนิุตภิาวะตามกฎหมายแลว้เทา่นัน้ 

                                   (๒)    หลกัประกนัการเสนอราคา ตามขอ้ ๕ 

                                   (๓)    สาํเนาหนงัสือรบัรองผลงานก่อสรา้งพรอ้มทัง้รบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

   

   



                                   (๔)    บญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒ ทัง้หมดท่ีไดย่ื้นพรอ้มกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดั

จา้งภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกสต์ามแบบในขอ้ ๑.๗ (๒) โดยไมต่อ้งแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format) 

                                   ทัง้นี ้เม่ือผูย่ื้นขอ้เสนอดาํเนินการแนบไฟลเ์อกสารตามบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒ ครบถว้น 

ถกูตอ้งแลว้ ระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกสจ์ะสรา้งบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒ ตามแบบในขอ้ ๑.๗ (๒) 

ใหโ้ดยผูย่ื้นขอ้เสนอไม่ตอ้งแนบบญัชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ดงักลา่วในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format) 

                 ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑     ผูย่ื้นขอ้เสนอตอ้งย่ืนขอ้เสนอ และเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ย

อิเล็กทรอนิกสต์ามท่ีกาํหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี์ ้โดยไมมี่เง่ือนไขใดๆ ทัง้สิน้ และจะตอ้ง

กรอกขอ้ความใหถ้กูตอ้งครบถว้น พรอ้มทัง้หลกัฐานแสดงตวัตนและทาํการยืนยนัตวัตนของผูย่ื้นขอ้เสนอโดยไม่

ตอ้งแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                          ๔.๒     ใหผู้ย่ื้นขอ้เสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสาร

ประกวดราคาจา้งก่อสรา้งดว้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(e-bidding) ขอ้ ๑.๒ ใหค้รบถว้นโดยไมต่อ้งย่ืนใบ

แจง้ปรมิาณงานและราคา และใบบญัชีรายการก่อสรา้งในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                                   ในการเสนอราคาใหเ้สนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาไดเ้พียงครัง้เดียวและราคาเดียว 

โดยเสนอราคารวม หรือราคาตอ่หนว่ย หรือราคาตอ่รายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบไุวท้า้ยใบเสนอราคาใหถ้กูตอ้ง ทัง้นี ้

ราคารวมท่ีเสนอจะตอ้งตรงกนัทัง้ตวัเลขและตวัหนงัสือ ถา้ตวัเลขและตวัหนงัสือไมต่รงกนั ใหถื้อตวัหนงัสือเป็น

สาํคญั โดยคิดราคารวมทัง้สิน้ซึ่งรวมคา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีอากรอ่ืน และคา่ใชจ้า่ยทัง้ปวงไวแ้ลว้ 

                                   ราคาท่ีเสนอจะตอ้งเสนอกาํหนดยืนราคาไมน่อ้ยกวา่  ๖๐ วนั ตัง้แตว่นัเสนอราคาโดย

ภายในกาํหนดยืนราคา ผูย่ื้นขอ้เสนอตอ้งรบัผิดชอบราคาท่ีตนไดเ้สนอไวแ้ละจะถอนการเสนอราคามิได ้

                          ๔.๓     ผูย่ื้นขอ้เสนอจะตอ้งเสนอกาํหนดเวลาดาํเนินการก่อสรา้งแลว้เสรจ็ไมเ่กิน ๘๔๐ วนั นบั

ถดัจากวนัท่ีไดร้บัหนงัสือแจง้จาก มหาวิทยาลยั ใหเ้ริ่มทาํงาน 

                          ๔.๔     ก่อนเสนอราคา ผูย่ื้นขอ้เสนอควรตรวจดรูา่งสญัญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ 

ใหถ่ี้ถว้นและเขา้ใจเอกสารประกวดราคาจา้งอิเล็กทรอนิกสท์ัง้หมดเสียก่อนท่ีจะตกลงย่ืนขอ้เสนอตามเง่ือนไขใน

เอกสารประกวดราคาจา้งอิเล็กทรอนิกส ์

                          ๔.๕     ผูย่ื้นขอ้เสนอจะตอ้งย่ืนขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ย

อิเล็กทรอนิกสใ์นวนัท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓  ระหวา่งเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคา

ใหถื้อตามเวลาของระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกสเ์ป็นเกณฑ ์

                                    เม่ือพน้กาํหนดเวลาย่ืนขอ้เสนอและเสนอราคาแลว้ จะไมร่บัเอกสารการย่ืนขอ้เสนอและ

เสนอราคาใดๆ โดยเดด็ขาด 

                          ๔.๖     ผูย่ื้นขอ้เสนอตอ้งจดัทาํเอกสารสาํหรบัใชใ้นการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเ์อกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูย่ื้นขอ้เสนอตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบตรวจสอบความครบถว้น 



ถกูตอ้ง และชดัเจนของเอกสาร PDF File ก่อนท่ีจะยืนยนัการเสนอราคา แลว้จงึสง่ขอ้มลู (Upload) เพ่ือเป็นการ

เสนอราคาใหแ้ก่มหาวิทยาลยั ผา่นทางระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส ์

                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจ์ะดาํเนินการตรวจสอบ

คณุสมบตัขิองผูย่ื้นขอ้เสนอแตล่ะรายว่า เป็นผูย่ื้นขอ้เสนอท่ีมีผลประโยชนร์ว่มกนักบัผูย่ื้นขอ้เสนอรายอ่ืนตาม

ขอ้ ๑.๖ (๑) หรือไม ่หากปรากฏวา่ผูย่ื้นขอ้เสนอรายใดเป็นผูย่ื้นขอ้เสนอท่ีมีผลประโยชนร์ว่มกนักบัผูย่ื้นขอ้เสนอ

รายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตดัรายช่ือผูย่ื้นขอ้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชนร์ว่มกนันัน้ออกจากการเป็นผูย่ื้นขอ้เสนอ 

                          หากปรากฏตอ่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสว์่า ก่อนหรือในขณะท่ี

มีการพิจารณาขอ้เสนอ มีผูย่ื้นขอ้เสนอรายใดกระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมตาม

ขอ้ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เช่ือวา่มีการกระทาํอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม คณะ

กรรมการฯ จะตดัรายช่ือผูย่ื้นขอ้เสนอรายนัน้ออกจากการเป็นผูย่ื้นขอ้เสนอ และมหาวิทยาลยั จะพิจารณาลงโทษผู้

ย่ืนขอ้เสนอดงักลา่วเป็นผูท้ิง้งาน เวน้แต ่มหาวิทยาลยั จะพิจารณาเห็นวา่ผูย่ื้นขอ้เสนอรายนัน้ มิใชเ่ป็นผูร้เิริ่มใหมี้

การกระทาํดงักลา่วและไดใ้หค้วามรว่มมือเป็นประโยชนต์อ่การพิจารณาของมหาวิทยาลยั 

                          ๔.๘     ผูย่ื้นขอ้เสนอจะตอ้งปฏิบตัิ ดงันี ้

                                   (๑)    ปฏิบตัติามเง่ือนไขท่ีระบไุวใ้นเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์

                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะตอ้งเป็นราคาท่ีรวมภาษีมลูคา่เพิ่ม และภาษีอ่ืนๆ (ถา้มี) รวม

คา่ใชจ้า่ยทัง้ปวงไวด้ว้ยแลว้ 

                                   (๓)    ผูย่ื้นขอ้เสนอจะตอ้งลงทะเบียนเพ่ือเขา้สูก่ระบวนการเสนอราคา ตามวนั เวลา ท่ี

กาํหนด 

                                   (๔)    ผูย่ื้นขอ้เสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลว้ไมไ่ด ้

                                   (๕)    ผูย่ื้นขอ้เสนอตอ้งศกึษาและทาํความเขา้ใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดว้ยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์ของกรมบญัชีกลางท่ีแสดงไวใ้นเว็บไซต ์www.gprocurement.go.th 

                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา 

                          ผูย่ื้นขอ้เสนอตอ้งวางหลกัประกนัการเสนอราคาพรอ้มกบัการเสนอราคาทางระบบการจดัซือ้จดั

จา้งภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส ์โดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหนึ่งอยา่งใด

ดงัตอ่ไปนี ้จาํนวน ๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เกา้ลา้นบาทถว้น) 

                          ๕.๑     เช็คหรือดราฟทท่ี์ธนาคารเซ็นสั่งจา่ย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟทล์งวนัท่ีท่ีใชเ้ช็คหรือดราฟท์

นัน้ชาํระตอ่เจา้หนา้ท่ีในวนัท่ีย่ืนขอ้เสนอ หรือก่อนวนันัน้ไมเ่กิน ๓ วนัทาํการ 

                          ๕.๒     หนงัสือคํา้ประกนัอิเล็กทรอนิกสข์องธนาคารภายในประเทศตามแบบท่ี

คณะกรรมการนโยบายกาํหนด 

                          ๕.๓     พนัธบตัรรฐับาลไทย 

                          ๕.๔     หนงัสือคํา้ประกนัของบริษัทเงินทนุหรือบรษัิทเงินทนุหลกัทรพัยท่ี์ไดร้บัอนญุาตให้

ประกอบกิจการเงินทนุเพ่ือการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจคํา้ประกนัตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย 

ตามรายช่ือบรษัิทเงินทนุท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยแจง้เวียนใหท้ราบ โดยอนโุลมใหใ้ชต้ามตวัอย่างหนงัสือคํา้

ประกนัของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกาํหนด 



                          กรณีท่ีผูย่ื้นขอ้เสนอนาํเช็คหรือดราฟทท่ี์ธนาคารสั่งจา่ยหรือพนัธบตัรรฐับาลไทยหรือหนงัสือคํา้

ประกนัของบรษัิทเงินทนุหรือบรษัิทเงินทนุหลกัทรพัย ์มาวางเป็นหลกัประกนัการเสนอราคาจะตอ้งสง่ตน้ฉบบั

เอกสารดงักลา่วมาใหม้หาวิทยาลยัตรวจสอบความถกูตอ้งในวนัท่ี๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ ระหวา่ง

เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 

                          กรณีท่ีผูย่ื้นขอ้เสนอท่ีย่ืนขอ้เสนอในรูปแบบของ "กิจการรว่มคา้" ประสงคจ์ะใชห้นงัสือคํา้ประกนั

อิเล็กทรอนิกสข์องธนาคารในประเทศเป็นหลกัประกนัการเสนอราคา ใหร้ะบช่ืุอผูย่ื้นขอ้เสนอในหนงัสือคํา้ประกนั

อิเล็กทรอนิกสฯ์ ดงันี ้

                          (๑) กรณีท่ีกิจการรว่มคา้ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม่ ใหร้ะบช่ืุอกิจกรรมรว่มคา้ดงักลา่ว เป็น

ผูย่ื้นขอ้เสนอ 

                          (๒) กรณีท่ีกิจการรว่มคา้ไมไ่ดจ้ดทะเบียนเป็นนิตบิคุคลใหม ่ใหร้ะบช่ืุอผูเ้ขา้รว่มคา้รายท่ีสญัญา

รว่มคา้กาํหนดใหเ้ป็นผูเ้ขา้ย่ืนขอ้เสนอกบัหนว่ยงานของรฐัเป็นผูย่ื้นขอ้เสนอ 

                          ทัง้นี ้"กิจการรว่มคา้ท่ีจดทะเบียนเป็นนิตบิคุคลใหม"่ หมายความวา่ กิจการรว่มคา้ท่ีจดทะเบียน

เป็นนิติบคุคลตอ่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

                          หลกัประกนัการเสนอราคาตามขอ้นี ้มหาวิทยาลยัจะคืนใหผู้ย่ื้นขอ้เสนอหรือผูค้ ํา้ประกนัภายใน 

๑๕ วนั นบัถดัจากวนัท่ีมหาวิทยาลยัไดพ้ิจารณาเห็นชอบรายงานผลคดัเลือกผูช้นะการประกวดราคาเรียบรอ้ยแลว้ 

เวน้แตผู่ย่ื้นขอ้เสนอรายท่ีคดัเลือกไวซ้ึ่งเสนอราคาตํ่าสดุหรือไดค้ะแนนรวมสงูสดุไมเ่กิน ๓ ราย ใหคื้นไดต้อ่เม่ือได้

ทาํสญัญาหรือขอ้ตกลง หรือผูย่ื้นขอ้เสนอไดพ้น้จากขอ้ผกูพนัแลว้ 

                          การคืนหลกัประกนัการเสนอราคา ไมว่่าในกรณีใด ๆ จะคืนใหโ้ดยไมมี่ดอกเบีย้ 

                 ๖.    หลักเกณฑแ์ละสิทธิในการพจิารณา 

                          ๖.๑     การพิจารณาผลการย่ืนขอ้เสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสค์รัง้นี ้มหาวิทยาลยัจะ

พิจารณาตดัสินโดยใชห้ลกัเกณฑ ์ราคา 

                          ๖.๒     การพิจารณาผูช้นะการย่ืนขอ้เสนอ 

                                   กรณีใชห้ลกัเกณฑร์าคาในการพิจารณาผูช้นะการย่ืนขอ้เสนอ มหาวิทยาลยั จะพิจารณา

จาก ราคารวม 

                          ๖.๓     หากผูย่ื้นขอ้เสนอรายใดมีคณุสมบตัไิมถ่กูตอ้งตามขอ้ ๒ หรือย่ืนหลกัฐานการย่ืน

ขอ้เสนอไมถ่กูตอ้ง หรือไมค่รบถว้นตามขอ้ ๓ หรือย่ืนขอ้เสนอไมถ่กูตอ้งตามขอ้ ๔ แลว้ คณะกรรมการพิจารณาผล 

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจ์ะไมร่บัพิจารณาขอ้เสนอของผูย่ื้นขอ้เสนอรายนัน้ เวน้แตผู่ย่ื้นขอ้เสนอรายใด

เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดท่ีุจะจา้งไมค่รบถว้น หรือเสนอรายละเอียด

แตกตา่งไปจากเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลยักาํหนดไวใ้นประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์ในสว่นท่ีมิใช่

สาระสาํคญัและความแตกตา่งนัน้ ไมมี่ผลทาํใหเ้กิดการไดเ้ปรียบเสียเปรียบตอ่ผูย่ื้นขอ้เสนอรายอ่ืน หรือเป็นการ

ผิดพลาดเล็กนอ้ย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอ่นปรนการตดัสิทธิผูย่ื้นขอ้เสนอรายนัน้ 

                          ๖.๔     มหาวิทยาลยัสงวนสิทธ์ิไมพ่ิจารณาขอ้เสนอของผูย่ื้นขอ้เสนอโดยไมมี่การผ่อนผนั ใน

กรณีดงัตอ่ไปนี ้



                                   (๑)    ไมป่รากฏช่ือผูย่ื้นขอ้เสนอรายนัน้ในบญัชีรายช่ือผูร้บัเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสท์างระบบจดัซือ้จดัจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส ์หรือบญัชีรายช่ือผูซื้อ้เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์

ทางระบบจดัซือ้จดัจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส ์ของมหาวิทยาลยั 

                                   (๒)    ไมก่รอกช่ือผูย่ื้นขอ้เสนอในการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส ์

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตา่งไปจากเง่ือนไขท่ีกาํหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสท่ี์เป็นสาระสาํคญั หรือมีผลทาํใหเ้กิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบแก่ผูย่ื้นขอ้เสนอรายอ่ืน 

                          ๖.๕     ในการตดัสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสห์รือในการทาํสญัญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสห์รือมหาวิทยาลยั มีสิทธิใหผู้ย่ื้นขอ้เสนอชีแ้จงขอ้เท็จจรงิเพิ่มเตมิ

ได ้มหาวิทยาลยัมีสิทธิท่ีจะไมร่บัขอ้เสนอ ไมร่บัราคา หรือไมท่าํสญัญา หากขอ้เท็จจริงดงักลา่วไมเ่หมาะสมหรือไม่

ถกูตอ้ง 

                          ๖.๖     มหาวิทยาลยัทรงไวซ้ึ่งสิทธิท่ีจะไมร่บัราคาตํ่าสดุ หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอ

ทัง้หมดก็ได ้และอาจพิจารณาเลือกจา้งในจาํนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก 

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโ์ดยไมพ่ิจารณาจดัจา้งเลยก็ได ้สดุแตจ่ะพิจารณา ทัง้นี ้เพ่ือประโยชนข์องทาง

ราชการเป็นสาํคญั และใหถื้อวา่การตดัสินของมหาวิทยาลยัเป็นเด็ดขาดผูย่ื้นขอ้เสนอจะเรียกรอ้งคา่ใชจ้า่ย หรือ

คา่เสียหายใดๆ มิได ้รวมทัง้ มหาวิทยาลยัจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแ์ละลงโทษผูย่ื้น

ขอ้เสนอเป็นผูท้ิง้งาน ไมว่า่จะเป็นผูย่ื้นขอ้เสนอท่ีไดร้บัการคดัเลือกหรือไมก็่ตาม หากมีเหตท่ีุเช่ือถือไดว้า่ย่ืน

ขอ้เสนอกระทาํการโดยไมส่จุรติ เชน่ การเสนอเอกสารอนัเป็นเท็จ หรือใชช่ื้อบคุคลธรรมดา หรือนิตบิคุคลอ่ืนมา

เสนอราคาแทน เป็นตน้ 

                               ในกรณีท่ีผูย่ื้นขอ้เสนอรายท่ีเสนอราคาตํ่าสดุ เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดว้า่ไมอ่าจ

ดาํเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไ์ด ้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

หรือมหาวิทยาลยั จะใหผู้ย่ื้นขอ้เสนอนัน้ชีแ้จงและแสดงหลกัฐานท่ีทาํใหเ้ช่ือไดว้า่ผูย่ื้นขอ้เสนอสามารถดาํเนินงาน

ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใ์หเ้สรจ็สมบรูณ ์หากคาํชีแ้จงไมเ่ป็นท่ีรบัฟังได ้มหาวิทยาลยั มีสิทธิท่ีจะ

ไมร่บัขอ้เสนอหรือไมร่บัราคาของผูย่ื้นขอ้เสนอรายนัน้ ทัง้นีผู้ย่ื้นขอ้เสนอดงักลา่วไมมี่สิทธิเรียกรอ้งคา่ใชจ้า่ยหรือ

คา่เสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลยั 

                          ๖.๗     ก่อนลงนามในสญัญา มหาวิทยาลยั อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส ์หากปรากฏว่ามีการกระทาํท่ีเขา้ลกัษณะผูย่ื้นขอ้เสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือท่ีไดร้บัการ

คดัเลือกมีผลประโยชนร์ว่มกนั หรือมีส่วนไดเ้สียกบัผูย่ื้นขอ้เสนอรายอ่ืน หรือขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม 

หรือสมยอมกนักบัผูย่ื้นขอ้เสนอรายอ่ืน หรือเจา้หนา้ท่ีในการเสนอราคา หรือสอ่ว่ากระทาํการทจุริตอ่ืนใดในการ

เสนอราคา 

                 ๗.     การทาํสัญญาจ้างก่อสร้าง 

                               ผูช้นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจ์ะตอ้งทาํสญัญาจา้งตามแบบสญัญา ดงัระบใุนขอ้ 

๑.๓ หรือทาํขอ้ตกลงเป็นหนงัสือกบัมหาวิทยาลยั ภายใน ๗ วนั นบัถดัจากวนัท่ีไดร้บัแจง้ และจะตอ้งวาง

หลกัประกนัสญัญาเป็นจาํนวนเงินเทา่กบัรอ้ยละ ๕ ของราคาคา่จา้งท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์ให้

มหาวิทยาลยัยึดถือไวใ้นขณะทาํสญัญาโดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหนึ่งอยา่งใด ดงัตอ่ไปนี ้



                          ๗.๑     เงินสด 

                          ๗.๒     เช็คหรือดราฟทท่ี์ธนาคารเซ็นสั่งจา่ย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟทล์งวนัท่ีท่ีใชเ้ช็คหรือดราฟท์

นัน้ ชาํระตอ่เจา้หนา้ท่ีในวนัทาํสญัญา หรือก่อนวนันัน้ไมเ่กิน ๓ วนัทาํการ 

                          ๗.๓     หนงัสือคํา้ประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามตวัอยา่งท่ีคณะกรรมการนโยบาย

กาํหนด ดงัระบใุนขอ้ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนงัสือคํา้ประกนัอิเล็กทรอนิกสต์ามวิธีการท่ีกรมบญัชีกลางกาํหนด 

                          ๗.๔     หนงัสือคํา้ประกนัของบริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเงินทนุหลกัทรพัยท่ี์ไดร้บัอนญุาตให้

ประกอบกิจการเงินทนุเพ่ือการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจคํา้ประกนัตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย 

ตามรายช่ือบรษัิทเงินทนุท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยแจง้เวียนใหท้ราบ โดยอนโุลมใหใ้ชต้ามตวัอย่างหนงัสือคํา้

ประกนัของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกาํหนด ดงัระบใุนขอ้ ๑.๔ (๒) 

                          ๗.๕     พนัธบตัรรฐับาลไทย 

                          หลกัประกนันีจ้ะคืนให ้โดยไมมี่ดอกเบีย้ภายใน ๑๕ วนันบัถดัจากวนัท่ีผูช้นะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส ์(ผูร้บัจา้ง) พน้จากขอ้ผกูพนัตามสญัญาจา้งแลว้ 

                 ๘.    ค่าจ้างและการจ่ายเงนิ 

                          มหาวิทยาลยัจะจา่ยคา่จา้งซึ่งไดร้วมภาษีมลูคา่เพิ่ม ตลอดจนภาษีอ่ืน ๆ และคา่ใชจ้่ายทัง้ปวง

แลว้ โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ ์และกาํหนดการจ่ายเงินเป็น จาํนวน ๒๐ งวด ดงันี ้

งวดที ่๑ เป็นจาํนวนเงนิในอัตราร้อยละ ๑.๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัตงิาน 

             ๑.๑  งานจดัทาํแผนงานการก่อสรา้งทัง้โครงการ  ประกอบดว้ย  แผนตามสญัญาจา้งและแผนงานของผู้

รบัจา้งแลว้เสรจ็ 

             ๑.๒  แผนงานการก่อสรา้งแสดงความคืบหนา้ของงานก่อสรา้ง เม่ือเทียบกบัแผนตามสญัญาจา้งและ

แผนงานเดมิของผูร้บัจา้ง และใหแ้สดงการปรบัแผนงานในกรณีท่ีงานไมเ่ป็นไปตามแผน 

             ๑.๓  งานปรบัพืน้ท่ียา้ยหรือตดัตน้ไมเ้ตรียมแนวขอบเขตพืน้ท่ีก่อสรา้ง และ ปักผงัก่อสรา้ง 

             ๑.๔  งานติดตัง้ไฟฟ้าชั่วคราวและนํา้ประปาชั่วคราว  แลว้เสรจ็ 

             ๑.๕  งานจดัตัง้หอ้งเก็บของและสาํนกัชั่วคราว  บรเิวณหน่วยงาน แลว้เสรจ็ 

             ๑.๖  งานลอ้มรัว้ จดัทาํประตเูขา้โครงการ และตดิปา้ยโครงการ  แลว้เสรจ็ 

             ๑.๗  ผลทดสอบชัน้ดนิโดยวิธี  Standard Penetration test จาํนวน ๔ หลมุ ทัง้สองอาคาร แลว้เสรจ็ 

             ๑.๘  งานเจาะเสาเข็มและเทคอนกรีตเสาเข็ม อาคาร G  ๕๐% ของจาํนวนเสาเข็มทัง้หมดแลว้เสรจ็ 

ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๕ วัน นับตั้งแต่วันเร่ิมดาํเนินการตามสัญญา 

งวดที ่๒ เป็นจาํนวนเงินในอัตราร้อยละ ๕.๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัตงิาน 

             ๒.๑  แผนงานการก่อสรา้งแสดงความคืบหนา้ของงานก่อสรา้ง เม่ือเทียบกบัแผนตามสญัญาจา้งและ

แผนงานเดมิของผูร้บัจา้ง และใหแ้สดงการปรบัแผนงานในกรณีท่ีงานไมเ่ป็นไปตามแผน 

             ๒.๒  งานเจาะเสาเข็มและเทคอนกรีตเสาเข็ม อาคาร G และ อาคาร H แลว้เสรจ็ 

             ๒.๓  ผลทดสอบความสมบรูณข์องเสาเข็ม (Seismic Test)  อาคาร G และ อาคาร H แลว้เสรจ็ 

             ๒.๔  ผลทดสอบการรบันํา้หนกัของเสาเข็ม (Dynamic Load Test)  อาคาร G และ อาคาร H ทัง้ ๒ 

อาคารแลว้เสรจ็ 

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓๕ วัน นับตั้งแต่วันเร่ิมดาํเนินการตามสัญญา 



งวดที ่๓ เป็นจาํนวนเงนิในอัตราร้อยละ ๔.๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัตงิาน 

             ๓.๑  แผนงานการก่อสรา้งแสดงความคืบหนา้ของงานก่อสรา้ง เม่ือเทียบกบัแผนตามสญัญาจา้งและ

แผนงานเดมิของผูร้บัจา้ง และใหแ้สดงการปรบัแผนงานในกรณีท่ีงานไมเ่ป็นไปตามแผน 

             ๓.๒  งานโครงสรา้งฐานราก และ ตอมอ่  อาคาร G และ อาคาร H แลว้เสรจ็ 

             ๓.๓  งานโครงสรา้งผนงัคอนกรีตเสรมิเหล็ก ชัน้ใตด้นิ อาคาร G และ อาคาร H แลว้เสรจ็ 

             ๓.๔  งานเดนิทอ่ระบบสขุาภิบาลชัน้ ๑ อาคาร G และ อาคาร H แลว้เสรจ็ 

             ๓.๕  งานคอนกรีตเสรมิเหล็กคาน  และ พืน้โพสเทนชั่น ชัน้ ๑ อาคาร G และ อาคาร H แลว้เสรจ็ 

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๙๕ วัน นับตั้งแต่วันเร่ิมดาํเนินการตามสัญญา 

งวดที ่๔ เป็นจาํนวนเงนิในอัตราร้อยละ ๓.๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัตงิาน 

             ๔.๑  แผนงานการก่อสรา้งแสดงความคืบหนา้ของงานก่อสรา้ง เม่ือเทียบกบัแผนตามสญัญาจา้งและ

แผนงานเดมิของผูร้บัจา้ง และใหแ้สดงการปรบัแผนงานในกรณีท่ีงานไมเ่ป็นไปตามแผน 

             ๔.๒  งานเสาคอนกรีตเสรมิเหล็ก ชัน้ ๑ , ๒ อาคาร G และ อาคาร H แลว้เสร็จ 

             ๔.๓  งานโครงสรา้งผนงัคอนกรีตเสรมิเหล็ก ชัน้ ๑ ,๒ อาคาร G และ อาคาร H แลว้เสรจ็ 

             ๔.๔  งานฝากท่อระบบสขุาภิบาล (Sleeve) และชอ่งทอ่ (Shaft) ชัน้ ๒ , ๓ อาคาร G และ อาคาร H แลว้

เสรจ็ 

             ๔.๕  งานคอนกรีตเสรมิเหล็กคาน และ พืน้โพสเทนชั่น ชัน้ ๒,๓ อาคาร G และ อาคาร H แลว้เสรจ็ 

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๓๕ วัน นับตั้งแต่วันเร่ิมดาํเนินการตามสัญญา 

งวดที ่๕ เป็นจาํนวนเงนิในอัตราร้อยละ ๓.๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัตงิาน 

             ๕.๑  แผนงานการก่อสรา้งแสดงความคืบหนา้ของงานก่อสรา้ง เม่ือเทียบกบัแผนตามสญัญาจา้งและ

แผนงานเดมิของผูร้บัจา้ง และใหแ้สดงการปรบัแผนงานในกรณีท่ีงานไมเ่ป็นไปตามแผน 

             ๕.๒  งานเสาคอนกรีตเสรมิเหล็ก ชัน้ ๓ อาคาร G และ อาคาร H แลว้เสรจ็ 

             ๕.๓  งานโครงสรา้งผนงัคอนกรีตเสรมิเหล็ก ชัน้ ๓ อาคาร G และ อาคาร H แลว้เสรจ็ 

             ๕.๔  งานฝากท่อระบบสขุาภิบาล (Sleeve) และชอ่งทอ่ (Shaft) ชัน้ ๔ อาคาร G และ อาคาร H แลว้เสรจ็ 

             ๕.๕  งานคอนกรีตเสรมิเหล็กคาน และ พืน้โพสเทนชั่น ชัน้ ๔ อาคาร G และ อาคาร H แลว้เสรจ็ 

             ๕.๖  งานโครงสรา้งบนัไดคอนกรีตเสรมิเหล็กขึน้ชัน้ ๒ อาคาร G และ อาคาร H แลว้เสรจ็ 

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗๕ วัน นับตั้งแต่วันเร่ิมดาํเนินการตามสัญญา 

งวดที ่๖ เป็นจาํนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัตงิาน 

             ๖.๑  แผนงานการก่อสรา้งแสดงความคืบหนา้ของงานก่อสรา้ง เม่ือเทียบกบัแผนตามสญัญาจา้งและ

แผนงานเดมิของผูร้บัจา้ง และใหแ้สดงการปรบัแผนงานในกรณีท่ีงานไมเ่ป็นไปตามแผน 

             ๖.๒  งานเสาคอนกรีตเสรมิเหล็ก ชัน้ ๔ อาคาร G และ อาคาร H แลว้เสรจ็ 

             ๖.๓  งานโครงสรา้งผนงัคอนกรีตเสรมิเหล็ก ชัน้ ๔ อาคาร G และ อาคาร H แลว้เสรจ็ 

             ๖.๔  งานฝากท่อระบบสขุาภิบาล (Sleeve) และชอ่งทอ่ (Shaft) ชัน้ ๕ อาคาร G และ อาคาร H แลว้เสรจ็ 

             ๖.๕  งานคอนกรีตเสรมิเหล็ก คาน และ พืน้โพสเทนชั่น ชัน้ ๕ อาคาร G และ อาคาร H แลว้เสรจ็ 

             ๖.๖  งานโครงสรา้งบนัไดคอนกรีตเสรมิเหล็กขึน้ชัน้ ๓ อาคาร G และ อาคาร H แลว้เสรจ็ 

             ๖.๗  งานก่อผนงั ชัน้ท่ี ๑ อาคาร G และ อาคาร H แลว้เสรจ็ 



ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑๕ วัน นับตั้งแต่วันเร่ิมดาํเนินการตามสัญญา 

งวดที ่๗ เป็นจาํนวนเงนิในอัตราร้อยละ ๓.๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัตงิาน 

             ๗.๑  แผนงานการก่อสรา้งแสดงความคืบหนา้ของงานก่อสรา้ง เม่ือเทียบกบัแผนตามสญัญาจา้งและ

แผนงานเดมิของผูร้บัจา้ง และใหแ้สดงการปรบัแผนงานในกรณีท่ีงานไมเ่ป็นไปตามแผน 

             ๗.๒  งานเสาคอนกรีตเสรมิเหล็ก ชัน้ ๕ อาคาร G และ อาคาร H แลว้เสรจ็ 

             ๗.๓  งานโครงสรา้งผนงัคอนกรีตเสรมิเหล็ก ชัน้ ๕ อาคาร G และ อาคาร H แลว้เสรจ็ 

             ๗.๔  งานฝากท่อระบบสขุาภิบาล (Sleeve) และชอ่งทอ่ (Shaft) ชัน้ ๖ อาคาร G และ อาคาร H แลว้เสรจ็ 

             ๗.๕  งานคอนกรีตเสรมิเหล็ก คาน และ พืน้โพสเทนชั่น ชัน้ ๖ อาคาร G และ อาคาร H แลว้เสรจ็ 

             ๗.๖  งานโครงสรา้งบนัไดคอนกรีตเสรมิเหล็กขึน้ชัน้ ๔ อาคาร G และ อาคาร H แลว้เสรจ็ 

             ๗.๗  งานก่อผนงั ชัน้ท่ี ๒ อาคาร G และ อาคาร H แลว้เสรจ็ 

             ๗.๘  งานฝากท่อรอ้ยสายไฟผนงั ชัน้ ๑ อาคาร G และ อาคาร H แลว้เสรจ็ 

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๕๕ วัน นับตั้งแต่วันเร่ิมดาํเนินการตามสัญญา 

งวดที ่๘ เป็นจาํนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัตงิาน 

             ๘.๑  แผนงานการก่อสรา้งแสดงความคืบหนา้ของงานก่อสรา้ง เม่ือเทียบกบัแผนตามสญัญาจา้งและ

แผนงานเดมิของผูร้บัจา้ง และใหแ้สดงการปรบัแผนงานในกรณีท่ีงานไมเ่ป็นไปตามแผน 

             ๘.๒  งานเสาคอนกรีตเสรมิเหล็ก ชัน้ ๖ อาคาร G และ อาคาร H แลว้เสรจ็ 

             ๘.๓  งานโครงสรา้งผนงัคอนกรีตเสรมิเหล็ก ชัน้ ๖ อาคาร G และ อาคาร H แลว้เสรจ็ 

             ๘.๔  งานฝากท่อระบบสขุาภิบาล (Sleeve) และชอ่งทอ่ (Shaft) ชัน้ ๗ อาคาร G และ อาคาร H แลว้เสรจ็ 

             ๘.๕  งาน คาน คอนกรีตเสรมิเหล็กและ พืน้โพสเทนชั่น ชัน้ ๗ อาคาร G และ อาคาร H แลว้เสรจ็ 

             ๘.๖  งานโครงสรา้งบนัไดคอนกรีตเสรมิเหล็กขึน้ชัน้ ๕ อาคาร G และ อาคาร H แลว้เสรจ็ 

             ๘.๗  งานก่อผนงั ชัน้ท่ี ๓ อาคาร G และ อาคาร H แลว้เสรจ็ 

             ๘.๘  งานฝากท่อรอ้ยสายไฟผนงั ชัน้ ๒ อาคาร G และ อาคาร H แลว้เสรจ็ 

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๙๕ วัน นับตั้งแต่วันเร่ิมดาํเนินการตามสัญญา 

งวดที ่๙ เป็นจาํนวนเงนิในอัตราร้อยละ ๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัตงิาน 

             ๙.๑  แผนงานการก่อสรา้งแสดงความคืบหนา้ของงานก่อสรา้ง เม่ือเทียบกบัแผนตามสญัญาจา้งและ

แผนงานเดมิของผูร้บัจา้ง และใหแ้สดงการปรบัแผนงานในกรณีท่ีงานไมเ่ป็นไปตามแผน 

             ๙.๒  งานเสาคอนกรีตเสรมิเหล็ก ชัน้ ๗ อาคาร G และ อาคาร H แลว้เสรจ็ 

             ๙.๓  งานโครงสรา้งผนงัคอนกรีตเสรมิเหล็ก ชัน้ ๗ อาคาร G และ อาคาร H แลว้เสรจ็ 

             ๙.๔  งาน คาน และ พืน้ คอนกรีตเสรมิเหล็กชัน้หลงัคา อาคาร G และ อาคาร H แลว้เสรจ็ 

             ๙.๕  งานติดตัง้นํา้ดี พืน้ชัน้หลงัคา อาคาร G และ อาคาร H แลว้เสรจ็ 

             ๙.๖  งานโครงสรา้งบนัไดคอนกรีตเสรมิเหล็กขึน้ชัน้ ๖ อาคาร G และ อาคาร H แลว้เสรจ็ 

             ๙.๗  งานก่อผนงั ชัน้ท่ี ๔ อาคาร G และ อาคาร H แลว้เสรจ็ 

             ๙.๘  งานฝากท่อรอ้ยสายไฟผนงั ชัน้ ๓ อาคาร G และ อาคาร H แลว้เสรจ็ 

             ๙.๙  งานเดนิทอ่ระบบสขุาภิบาลชัน้ ๒ และฝากทอ่ระบบนํา้ดีชัน้ ๑ อาคาร G และ อาคาร H แลว้เสรจ็ 

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๓๕ วัน นับตั้งแต่วันเร่ิมดาํเนินการตามสัญญา 



งวดที ่๑๐ เป็นจาํนวนเงนิในอัตราร้อยละ ๓.๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัตงิาน 

             ๑๐.๑  แผนงานการก่อสรา้งแสดงความคืบหนา้ของงานก่อสรา้ง เม่ือเทียบกบัแผนตามสญัญาจา้งและ

แผนงานเดมิของผูร้บัจา้ง และใหแ้สดงการปรบัแผนงานในกรณีท่ีงานไมเ่ป็นไปตามแผน 

             ๑๐.๒  งานตดิตัง้โครงเหล็กหลงัคา และมงุหลงัคา อาคาร G และ อาคาร H แลว้เสรจ็ 

             ๑๐.๓  งานตดิตัง้งานรูปพรรณเหล็กโครงสรา้ง และบนัไดหนีไฟ อาคาร G และ อาคาร H แลว้เสรจ็ 

             ๑๐.๔  งานทาํระบบกนัซมึดาดฟ้า อาคาร G และ อาคาร H แลว้เสรจ็ 

             ๑๐.๕  งานโครงสรา้งผนงัคอนกรีตเสรมิเหล็ก ชัน้หลงัคา อาคาร G และ อาคาร H แลว้เสรจ็ 

             ๑๐.๖  งานโครงสรา้งบนัไดคอนกรีตเสรมิเหล็กขึน้ชัน้ ๗ และ ชัน้หลงัคา อาคาร G และ อาคาร H แลว้

เสรจ็ 

             ๑๐.๗  งานก่อผนงั ชัน้ท่ี ๕ อาคาร G และ อาคาร H แลว้เสรจ็ 

             ๑๐.๘  งานฝากทอ่รอ้ยสายไฟผนงั ชัน้ ๔ อาคาร G และ อาคาร H แลว้เสรจ็ 

             ๑๐.๙  งานเดนิท่อระบบสขุาภิบาลชัน้ ๓ และฝากทอ่ระบบนํา้ดีชัน้ ๒ อาคาร G และ อาคาร H แลว้เสรจ็ 

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๙๕ วัน นับตั้งแต่วันเร่ิมดาํเนินการตามสัญญา 

งวดที ่๑๑ เป็นจาํนวนเงนิในอัตราร้อยละ ๒.๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัตงิาน 

             ๑๑.๑  แผนงานการก่อสรา้งแสดงความคืบหนา้ของงานก่อสรา้ง เม่ือเทียบกบัแผนตามสญัญาจา้งและ

แผนงานเดมิของผูร้บัจา้ง และใหแ้สดงการปรบัแผนงานในกรณีท่ีงานไมเ่ป็นไปตามแผน 

             ๑๑.๒  งานก่อผนงั ชัน้ท่ี ๖ อาคาร G และ อาคาร H แลว้เสรจ็ 

             ๑๑.๓  งานฝากทอ่รอ้ยสายไฟผนงั ชัน้ ๕ อาคาร G และ อาคาร H แลว้เสรจ็ 

             ๑๑.๔  งานเดนิท่อระบบสขุาภิบาลชัน้ ๔ และฝากทอ่ระบบนํา้ดีชัน้ ๓ อาคาร G และ อาคาร H แลว้เสรจ็ 

             ๑๑.๕  งานฉาบผนงัภายในชัน้ ๑  อาคาร G และ อาคาร H แลว้เสรจ็ 

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๒๕ วัน นับตั้งแต่วันเร่ิมดาํเนินการตามสัญญา 

งวดที ่๑๒ เป็นจาํนวนเงนิในอัตราร้อยละ ๒.๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัตงิาน 

             ๑๒.๑  แผนงานการก่อสรา้งแสดงความคืบหนา้ของงานก่อสรา้ง เม่ือเทียบกบัแผนตามสญัญาจา้งและ

แผนงานเดมิของผูร้บัจา้ง และใหแ้สดงการปรบัแผนงานในกรณีท่ีงานไมเ่ป็นไปตามแผน 

             ๑๒.๒  งานก่อผนงั ชัน้ท่ี ๗ อาคาร G และ อาคาร H แลว้เสรจ็ 

             ๑๒.๓  งานฝากท่อรอ้ยสายไฟผนงั ชัน้ ๖ อาคาร G และ อาคาร H แลว้เสรจ็ 

             ๑๒.๔  งานเดนิท่อระบบสขุาภิบาลชัน้ ๕ และฝากทอ่ระบบนํา้ดีชัน้ ๔ อาคาร G และ อาคาร H แลว้เสรจ็ 

             ๑๒.๕  งานฉาบผนงัภายในชัน้ ๒ และชัน้ ๓ อาคาร G และ อาคาร H แลว้เสรจ็ 

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๕๕ วัน นับตั้งแต่วันเร่ิมดาํเนินการตามสัญญา 

งวดที ่๑๓ เป็นจาํนวนเงนิในอัตราร้อยละ ๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัตงิาน 

             ๑๓.๑  แผนงานการก่อสรา้งแสดงความคืบหนา้ของงานก่อสรา้ง เม่ือเทียบกบัแผนตามสญัญาจา้งและ

แผนงานเดมิของผูร้บัจา้ง และใหแ้สดงการปรบัแผนงานในกรณีท่ีงานไมเ่ป็นไปตามแผน 

             ๑๓.๒  งานก่อผนงั ชัน้ท่ีดาดฟ้า อาคาร G และ อาคาร H แลว้เสรจ็ 

             ๑๓.๓  งานฝากท่อรอ้ยสายไฟผนงั ชัน้ ๗ อาคาร G และ อาคาร H แลว้เสรจ็ 

             ๑๓.๔  งานเดนิท่อระบบสขุาภิบาลชัน้ ๖ และฝากทอ่ระบบนํา้ดีชัน้ ๕ อาคาร G และ อาคาร H แลว้เสรจ็ 



             ๑๓.๕  งานฉาบผนงัภายในชัน้ ๔ และชัน้ท่ี ๕ อาคาร G และ อาคาร G แลว้เสรจ็ 

             ๑๓.๖  งานรอ้ยสายไฟฟ้าวงจรยอ่ย ชัน้ ๑, ๒, ๓ และ ชัน้ ๔ อาคาร G และ อาคาร H แลว้เสรจ็ 

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๘๕ วัน นับตั้งแต่วันเร่ิมดาํเนินการตามสัญญา 

 งวดที ่๑๔ เป็นจาํนวนเงนิในอัตราร้อยละ ๒.๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัตงิาน 

             ๑๔.๑  งานฝากทอ่รอ้ยสายไฟผนงั ชัน้หลงัคา  อาคาร G และ อาคาร H แลว้เสรจ็ 

             ๑๔.๒  งานเดนิท่อระบบสขุาภิบาลชัน้ ๗ และฝากทอ่ระบบนํา้ดีชัน้ ๖ และชัน้ ๗ อาคาร G และ 

อาคาร H แลว้เสรจ็ 

             ๑๔.๓  งานฉาบผนงัภายในชัน้ ๖, ๗ และชัน้หลงัคา อาคาร G และ อาคาร H แลว้เสรจ็ 

             ๑๔.๔  งานติดตัง้ฝา้เพดานชัน้ ๑, ๒, ๓ และ ชัน้ ๔ อาคาร G และ อาคาร H แลว้เสรจ็ 

ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๑๕ วัน นับตั้งแต่วันเร่ิมดาํเนินการตามสัญญา 

งวดที ่๑๕ เป็นจาํนวนเงนิในอัตราร้อยละ ๗.๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัตงิาน 

             ๑๕.๑  แผนงานการก่อสรา้งแสดงความคืบหนา้ของงานก่อสรา้ง เม่ือเทียบกบัแผนตามสญัญาจา้งและ

แผนงานเดมิของผูร้บัจา้ง และใหแ้สดงการปรบัแผนงานในกรณีท่ีงานไมเ่ป็นไปตามแผน 

             ๑๕.๒  งานฉาบภายนอกทัง้หมด อาคาร G และ อาคาร H แลว้เสรจ็ 

             ๑๕.๓  งานรอ้ยสายไฟฟ้าวงจรยอ่ย ชัน้ ๕, ๖, ๗ และ ชัน้หลงัคา อาคาร G และ อาคาร H แลว้เสรจ็ 

             ๑๕.๔  งานติดตัง้ฝา้เพดานชัน้ ๕, ๖ และ ชัน้ ๗ อาคาร G และ อาคาร H แลว้เสรจ็ 

             ๑๕.๕  งานติดตัง้ถงับาํบดั อาคาร G และ อาคาร H แลว้เสรจ็ 

             ๑๕.๖  งานวสัดผุิวพืน้ชัน้ ๕, ๖, ๗ และ ชัน้ หลงัคา อาคาร G และ อาคาร H แลว้เสรจ็ 

             ๑๕.๗  งานติดตัง้ระบบล่อฟ้า อาคาร G และ อาคาร H แลว้เสรจ็ 

             ๑๕.๘  งานเดนิท่อรอ้ยสายเมนตไ์ฟฟ้าประจาํชัน้ อาคาร G และ อาคาร H แลว้เสรจ็ 

ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๔๕ วัน นับตั้งแต่วันเร่ิมดาํเนินการตามสัญญา 

งวดที ่๑๖ เป็นจาํนวนเงินในอัตราร้อยละ ๗.๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัตงิาน 

             ๑๖.๑  แผนงานการก่อสรา้งแสดงความคืบหนา้ของงานก่อสรา้ง เม่ือเทียบกบัแผนตามสญัญาจา้งและ

แผนงานเดมิของผูร้บัจา้ง และใหแ้สดงการปรบัแผนงานในกรณีท่ีงานไมเ่ป็นไปตามแผน 

             ๑๖.๒  งานวสัดผุิวพืน้ชัน้ ๑, ๒, ๓ และ ชัน้ ๔ อาคาร G และ อาคาร H แลว้เสรจ็ 

             ๑๖.๓  งานทาสีรองพืน้ภายใน อาคาร G และ อาคาร H แลว้เสรจ็ 

             ๑๖.๔  งานตดิตัง้ราวระเบียง  ราวบนัได อาคาร G และ อาคาร H แลว้เสรจ็ 

             ๑๖.๕  งานประกอบติดตัง้ลิฟทโ์ดยสาร อาคาร G  และ อาคาร H แลว้เสรจ็ 

             ๑๖.๖  งานตดิตัง้ถงัเก็บนํา้ และหลงัคาหลมุถงัเก็บนํา้ ชัน้ดาดฟ้า อาคาร G และ อาคาร H แลว้เสรจ็ 

             ๑๖.๗  งานตดิตัง้ถงัเก็บนํา้ดีใตด้นิ อาคาร G และ อาคาร H แลว้เสรจ็ 

ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๗๕ วัน นับตั้งแต่วันเร่ิมดาํเนินการตามสัญญา 

งวดที ่๑๗ เป็นจาํนวนเงนิในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัตงิาน 

             ๑๗.๑  แผนงานการก่อสรา้งแสดงความคืบหนา้ของงานก่อสรา้ง เม่ือเทียบกบัแผนตามสญัญาจา้งและ

แผนงานเดมิของผูร้บัจา้ง และใหแ้สดงการปรบัแผนงานในกรณีท่ีงานไมเ่ป็นไปตามแผน 

             ๑๗.๒  งานติดตัง้ประต ู หนา้ตา่งอลมูิเนียม อาคาร G และ อาคาร H แลว้เสรจ็ 



             ๑๗.๓  งานตดิตัง้ประตสูาํเรจ็รูป อาคาร G และ อาคาร H แลว้เสรจ็ 

             ๑๗.๔  งานติดตัง้ดวงโคมอาคาร อาคาร G และ อาคาร H แลว้เสรจ็ 

             ๑๗.๕  งานติดตัง้สวิทช ์- ปลั๊ก  และตูค้วบคมุไฟฟ้าประจาํหอ้ง (CU) อาคาร G และ อาคาร H แลว้เสรจ็ 

             ๑๗.๖  งานตดิตัง้ตูด้บัเพลิง อาคาร G และ อาคาร H แลว้เสรจ็ 

             ๑๗.๗  งานติดตัง้อปุกรณร์ะบบเครื่องทาํนํา้อุ่น อาคาร G และ อาคาร H แลว้เสรจ็ 

             ๑๗.๘  งานวางทอ่ระบายนํา้ คสล. และ บอ่พกัคอนกรีต ทัง้หมดแลว้เสรจ็ 

ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๐๕ วัน นับตั้งแต่วันเร่ิมดาํเนินการตามสัญญา 

งวดที ่๑๘ เป็นจาํนวนเงนิในอัตราร้อยละ ๑๑.๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัตงิาน 

             ๑๘.๑  แผนงานการก่อสรา้งแสดงความคืบหนา้ของงานก่อสรา้ง เม่ือเทียบกบัแผนตามสญัญาจา้งและ

แผนงานเดมิของผูร้บัจา้ง และใหแ้สดงการปรบัแผนงานในกรณีท่ีงานไมเ่ป็นไปตามแผน 

             ๑๘.๒  งานติดตัง้อปุกรณร์ะบบปอ้งกนัเตือนภยัไฟไหม ้อาคาร G และ อาคาร H แลว้เสรจ็ 

             ๑๘.๓  งานติดตัง้อปุกรณร์ะบบกลอ้งวงจรปิด อาคาร G และ อาคาร H แลว้เสรจ็ 

             ๑๘.๔  งานติดตัง้อปุกรณร์ะบบอินเทอรเ์นต อาคาร G และ อาคาร H แลว้เสรจ็ 

             ๑๘.๕  งานติดตัง้อปุกรณพ์ดัลมเพดาน อาคาร G และ อาคาร H แลว้เสรจ็ 

             ๑๘.๖  งานตดิตัง้อปุกรณเ์ครื่องทาํนํา้อุ่น อาคาร G และ อาคาร H แลว้เสรจ็ 

             ๑๘.๗  งานติดตัง้สวิทย ์- ปลั๊ก  และตูค้วบคมุไฟฟ้าประจาํหอ้ง (CU) อาคาร G และ อาคาร H แลว้เสรจ็ 

             ๑๘.๘  งานติดตัง้สขุภณัฑ ์อาคาร G และ อาคาร H แลว้เสรจ็ 

             ๑๘.๙  งานเดนิท่องานระบบไฟฟ้ารอบอาคารรวมสายเมนตเ์ขา้อาคาร G และ อาคาร H แลว้เสรจ็ 

             ๑๘.๑๐ งานทาสีจริงภายใน อาคาร G และ อาคาร H แลว้เสรจ็ 

ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๓๕ วัน นับตั้งแต่วันเร่ิมดาํเนินการตามสัญญา 

งวดที ่๑๙ เป็นจาํนวนเงินในอัตราร้อยละ ๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัตงิาน 

             ๑๙.๑  แผนงานการก่อสรา้งแสดงความคืบหนา้ของงานก่อสรา้ง เม่ือเทียบกบัแผนตามสญัญาจา้งและ

แผนงานเดมิของผูร้บัจา้ง และใหแ้สดงการปรบัแผนงานในกรณีท่ีงานไมเ่ป็นไปตามแผน 

             ๑๙.๒  งานติดตัง้หมอ้แปลงไฟฟ้า อาคาร G และ อาคาร H แลว้เสรจ็ 

             ๑๙.๓  งานติดตัง้ตู ้ MDB, DB และ LP และแผงมาตรวดัไฟฟ้า อาคาร G และ อาคาร H แลว้เสรจ็ 

             ๑๙.๔  งานทาสีภายนอก และ สีนํา้มนัเคลือบผิวโลหะ อาคาร G และ อาคาร H แลว้เสรจ็ 

             ๑๙.๕  งานลานสนามหญา้ ทัง้หมดแลว้เสรจ็ 

             ๑๙.๖  งานตดิตัง้ระบบส่องสวา่งภายนอกอาคาร ทัง้หมดแลว้เสรจ็ 

             ๑๙.๗  งานถนนภายในและลานจอดรถคอนกรีต แลว้เสรจ็ 

             ๑๙.๘  งานทางเดนิเทา้ ขอบคนัทางคอนกรีต ทัง้หมดแลว้เสรจ็ 

ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๘๐ วัน นับตั้งแต่วันเร่ิมดาํเนินการตามสัญญา 

งวดที ่๒๐ (งวดสุดท้าย) เป็นจาํนวนเงนิในอัตราร้อยละ ๑๑ ของค่าจ้าง 

             ๒๐.๑  แผนงานการก่อสรา้งแสดงความคืบหนา้ของงานก่อสรา้ง เม่ือเทียบกบัแผนตามสญัญาจา้งและ

แผนงานเดมิของผูร้บัจา้ง และใหแ้สดงการปรบัแผนงานในกรณีท่ีงานไมเ่ป็นไปตาม

แผน                                                                                       



             ๒๐.๒  เอกสารแบบ  AS-Built  Drawing  ของอาคาร แลว้เสรจ็ 

             ๒๐.๓  งานทดสอบงานระบบประปาสขุาภิบาล  ทัง้ ๒ อาคาร แลว้เสรจ็ 

             ๒๐.๔  งานทดสอบงานระบบไฟฟ้าในอาคาร และนอกอาคาร ทัง้ ๒ อาคาร แลว้เสรจ็ 

             ๒๐.๕  งานทดสอบลิฟทโ์ดยสารพรอ้มอปุกรณ ์ทัง้ ๒ อาคารแลว้เสรจ็ 

             ๒๐.๖  งานลอ้มรัว้สาํเรจ็รูปและก่อสรา้งรัว้คอนกรีต ประตเูหล็ก แลว้เสรจ็ 

             ๒๐.๗  งานปลกูหญา้ ระบบรดนํา้สนาม แลว้เสรจ็ 

             ๒๐.๘  งานรือ้ถอนสิ่งก่อสรา้งชั่วคราว  แลว้เสร็จ 

             ๒๐.๙  งานก่อสรา้งและตดิตัง้สว่นท่ีเหลือทัง้หมดแลว้เสรจ็เรียบรอ้ยตามรูปแบบและรายการ 

             ๒๐.๑๐  อบรมพนกังานของมหาวิทยาลยัเก่ียวกบัการใชง้านของระบบตา่ง ๆ  แลว้เสรจ็ 

             ๒๐.๑๑  งานทาํความสะอาดและทาํสถานท่ีก่อสรา้งใหส้ะอาดเรียบรอ้ยตามท่ีกาํหนดไวแ้ลว้เสรจ็ 

ให้แล้วเสร็จภายใน  ๘๔๐ วัน นับตั้งแต่วันเร่ิมดาํเนินการตามสัญญา 

                

                 ๙.    อัตราค่าปรับ 

                          คา่ปรบัตามสญัญาจา้งแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี์ ้หรือขอ้ตกลงจา้งเป็น

หนงัสือจะกาํหนด ดงันี ้

                          ๙.๑     กรณีท่ีผูร้บัจา้งนาํงานท่ีรบัจา้งไปจา้งชว่งใหผู้อ่ื้นทาํอีกทอดหนึ่งโดยไมไ่ดร้บัอนญุาตจาก

มหาวิทยาลยั จะกาํหนดคา่ปรบัสาํหรบัการฝ่าฝืนดงักลา่วเป็นจาํนวนรอ้ยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจา้งชว่งนัน้ 

                          ๙.๒     กรณีท่ีผูร้บัจา้งปฏิบตัผิิดสญัญาจา้งก่อสรา้ง นอกเหนือจากขอ้ ๙.๑ จะกาํหนดคา่ปรบั

เป็นรายวนัเป็นจาํนวนเงินตายตวัในอตัรารอ้ยละ๐.๑๐ ของราคางานจา้ง 

                 ๑๐.    การรับประกันความชาํรุดบกพร่อง 

                          ผูช้นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซ์ึ่งไดท้าํสญัญาจา้ง ตามแบบ ดงัระบใุนขอ้ ๑.๓ หรือ

ขอ้ตกลงจา้งเป็นหนงัสือแลว้แตก่รณี จะตอ้งรบัประกนัความชาํรุดบกพรอ่งของงานจา้งท่ีเกิดขึน้ภายในระยะเวลา 

ไมน่อ้ยกวา่     ๒ ปี  นบัถดัจากวนัท่ีมหาวิทยาลยัไดร้บัมอบงาน โดยตอ้งรีบจดัการซอ่มแซมแกไ้ขใหใ้ชก้ารไดดี้

ดงัเดมิภายใน  ๗  วนั นบัถดัจากวนัท่ีไดร้บัแจง้ความชาํรุดบกพรอ่ง 

                 ๑๑.    การจ่ายเงนิล่วงหน้า 

                          ผูย่ื้นขอ้เสนอมีสิทธิเสนอขอรบัเงินลว่งหนา้ ในอตัราไมเ่กินรอ้ยละ ๑๕ ของราคาคา่จา้งทัง้หมด 

แตท่ัง้นีจ้ะตอ้งสง่มอบหลกัประกนัเงินลว่งหนา้ เป็นพนัธบตัรรฐับาลไทย หรือหนงัสือคํา้ประกนัหรือหนงัสือคํา้

ประกนัอิเล็กทรอนิกสข์องธนาคารในประเทศตามแบบดงัระบใุนขอ้ ๑.๔ (๓) ใหแ้ก่มหาวิทยาลยัก่อนการรบัชาํระ

เงินลว่งหนา้นัน้ 

   

                 ๑๒.    ข้อสงวนสิทธิในการยืน่ข้อเสนอและอื่น ๆ 

                          ๑๒.๑   เงินคา่จา้งสาํหรบังานจา้งครัง้นี ้ไดม้าจากงบประมาณเงินรายไดข้องมหาวิทยาลยั (เงิน

คงคลงั) ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

                          ๑๒.๒   เม่ือมหาวิทยาลยัไดค้ดัเลือกผูย่ื้นขอ้เสนอรายใดใหเ้ป็นผูร้บัจา้ง และไดต้กลงจา้ง ตาม

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแ์ลว้ ถา้ผูร้บัจา้งจะตอ้งสั่งหรือนาํสิ่งของมาเพ่ืองานจา้งดงักลา่วเขา้มาจาก



ตา่งประเทศ และของนัน้ตอ้งนาํเขา้มาโดยทางเรือในเสน้ทางท่ีมีเรือไทยเดนิอยู ่และสามารถใหบ้รกิารรบัขนได้

ตามท่ีรฐัมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศกาํหนด ผูย่ื้นขอ้เสนอซึ่งเป็นผูร้บัจา้งจะตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมาย

วา่ดว้ยการสง่เสรมิการพาณิชยนาวี ดงันี ้

                                   (๑)    แจง้การสั่งหรือนาํสิ่งของดงักลา่วเขา้มาจากตา่งประเทศตอ่กรมเจา้ทา่ ภายใน ๗ 

วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีผูร้บัจา้งสั่งหรือซือ้ของจากตา่งประเทศ เวน้แตเ่ป็นของท่ีรฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวน้ใหบ้รรทกุโดยเรืออ่ืนได ้

                                   (๒)    จดัการใหส้ิ่งของดงักลา่วบรรทกุโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชน่เดียวกบัเรือไทยจาก

ตา่งประเทศมายงัประเทศไทย เวน้แตจ่ะไดร้บัอนญุาตจากกรมเจา้ทา่ ใหบ้รรทกุสิ่งของนัน้ โดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเ่รือ

ไทย ซึ่งจะตอ้งไดร้บัอนญุาตเชน่นัน้ก่อนบรรทกุของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวน้ใหบ้รรทกุโดยเรืออ่ืน 

                                   (๓)    ในกรณีท่ีไมป่ฏิบตัิตาม (๑) หรือ (๒) ผูร้บัจา้งจะตอ้งรบัผิดตามกฎหมายว่าดว้ยการ

สง่เสรมิการพาณิชยนาวี 

                          ๑๒.๓   ผูย่ื้นขอ้เสนอซึ่งมหาวิทยาลยัไดค้ดัเลือกแลว้ ไมไ่ปทาํสญัญาหรือขอ้ตกลงจา้งเป็น

หนงัสือภายในเวลาท่ีกาํหนดดงัระบไุวใ้นขอ้ ๗ มหาวิทยาลยัจะรบิหลกัประกนัการย่ืนขอ้เสนอ หรือเรียกรอ้งจากผู้

ออกหนงัสือคํา้ประกนั การย่ืนขอ้เสนอทนัที และอาจพิจารณาเรียกรอ้งใหช้ดใชค้วามเสียหายอ่ืน (ถา้มี) รวมทัง้จะ

พิจารณาใหเ้ป็นผูท้ิง้งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั 

                          ๑๒.๔   มหาวิทยาลยัสงวนสิทธ์ิท่ีจะแกไ้ขเพิ่มเตมิเง่ือนไข หรือขอ้กาํหนดในแบบสญัญาหรือ

ขอ้ตกลงจา้งเป็นหนงัสือใหเ้ป็นไปตามความเห็นของสาํนกังานอยัการสงูสดุ (ถา้มี) 

                          ๑๒.๕   ในกรณีท่ีเอกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี์ ้มีความขดัหรือแยง้กนัผู้

ย่ืนขอ้เสนอจะตอ้งปฏิบตัติามคาํวินิจฉยัของมหาวิทยาลยั คาํวินิจฉยัดงักลา่วใหถื้อเป็นท่ีสดุ และผูย่ื้นขอ้เสนอไมมี่

สิทธิเรียกรอ้งคา่ใชจ้า่ยใดๆ เพิ่มเตมิ 

                          ๑๒.๖   มหาวิทยาลยั อาจประกาศยกเลิกการจดัจา้งในกรณีตอ่ไปนีไ้ด ้โดยท่ีผูย่ื้นขอ้เสนอจะ

เรียกรอ้งคา่เสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลยัไมไ่ด ้

                                   (๑)    มหาวิทยาลยัไมไ่ดร้บัการจดัสรรเงินท่ีจะใชใ้นการจดัจา้งหรือไดร้บัจดัสรรแตไ่มเ่พียง

พอท่ีจะทาํการจดัจา้งครัง้นีต้อ่ไป 

                                   (๒)    มีการกระทาํท่ีเขา้ลกัษณะผูย่ื้นขอ้เสนอท่ีชนะการจดัจา้งหรือท่ีไดร้บัการคดัเลือกมี

ผลประโยชนร์ว่มกนั หรือมีส่วนไดเ้สียกบัผูย่ื้นขอ้เสนอรายอ่ืน หรือขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมหรือสมยอม

กนักบัผูย่ื้นขอ้เสนอรายอ่ืน หรือเจา้หนา้ท่ีในการเสนอราคา หรือส่อวา่กระทาํการทจุริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

                                   (๓)    การทาํการจดัจา้งครัง้นีต้อ่ไปอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลยั หรือ

กระทบตอ่ประโยชนส์าธารณะ 

                                   (๔)    กรณีอ่ืนในทาํนองเดียวกบั (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวงซึ่งออก

ตามความในกฎหมายวา่ดว้ยการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั 

                 ๑๓.    การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 

                          การปรบัราคาคา่งานก่อสรา้งตามสตูรการปรบัราคาดงัระบใุนขอ้ ๑.๕ จะนาํมาใชใ้นกรณีท่ี คา่



งานก่อสรา้งลดลงหรือเพิ่มขึน้ โดยวิธีการตอ่ไปนี ้

                          ตามเง่ือนไข หลกัเกณฑ ์สตูรและวิธีคาํนวณท่ีใชก้บัสญัญาแบบปรบัราคาไดต้ามมติ

คณะรฐัมนตรีเม่ือวนัท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เร่ือง การพิจารณาชว่ยเหลือผูป้ระกอบอาชีพงานก่อสรา้ง ตาม

หนงัสือสาํนกัเลขาธิการคณะรฐัมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวนัท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 

                          สตูรการปรบัราคา (สตูรคา่ K) จะตอ้งคงท่ีท่ีระดบัท่ีกาํหนดไวใ้นวนัแลว้เสรจ็ตามท่ีกาํหนดไวใ้น

สญัญา หรือภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลยัไดข้ยายออกไป โดยจะใชส้ตูรของทางราชการท่ีไดร้ะบใุนขอ้ ๑.๕ 

                 ๑๔.    มาตรฐานฝีมือช่าง 

                          เม่ือมหาวิทยาลยัไดค้ดัเลือกผูย่ื้นขอ้เสนอรายใดใหเ้ป็นผูร้บัจา้งและไดต้กลงจา้งก่อสรา้งตาม

ประกาศนีแ้ลว้ ผูย่ื้นขอ้เสนอจะตอ้งตกลงวา่ในการปฏิบตัิงานก่อสรา้งดงักลา่ว ผูย่ื้นขอ้เสนอจะตอ้งมีและใชผู้ผ้า่น

การทดสอบ มาตรฐานฝีมือช่างหรือผูผ้า่นการทดสอบมาตราฐานฝีมือชา่งจาก คณะกรรมการกาํหนดมาตรฐาน

และทดสอบฝีมือแรงงาน หรือผูมี้วฒุิบตัรระดบั ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเทา่จากสถาบนัการศกึษาท่ี ก.พ. 

รบัรองใหเ้ขา้รบัราชการได ้ในอตัราไมต่ ํ่ากวา่รอ้ยละ ๑๐ ของแตล่ะ สาขาชา่งแตจ่ะตอ้งมีจาํนวนชา่งอยา่งนอ้ย ๑ 

คน ในแตล่ะสาขาชา่ง ดงัตอ่ไปนี ้

                          ๑๔.๑    ผูจ้ดัการโครงการ จาํนวน ๑ คน 

                          ๑๔.๒    วิศวกรโยธา ผูค้วบคมุงาน (ประจาํโครงการ) ระดบัภาคีวิศวกรขึน้ไป จาํนวนไมน่อ้ยกว่า 

๑ คน 

                          ๑๔.๓    สถาปนิก (ประจาํโครงการ) ระดบัภาคีสถาปนิกขึน้ไป จาํนวนไมน่อ้ยกวา่ ๑ คน 

                          ๑๔.๔    วิศวกรไฟฟ้า ระดบัภาคีวิศวกรขึน้ไป จาํนวนไมน่อ้ยกวา่ ๑ คน 

                          ๑๔.๕    วิศวกรเคร่ืองกล ระดบัภาคีวิศวกรขึน้ไป จาํนวนไมน่อ้ยกว่า ๑ คน 

                          ๑๔.๖    วิศวกรสขุาภิบาล/สิ่งแวดลอ้ม ระดบัภาคีวิศวกรขึน้ไป จาํนวนไมน่อ้ยกวา่ ๑ คน 

                          ๑๔.๗    เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการทาํงานวิชาชีพ จาํนวนไมน่อ้ยกว่า ๑ คน 

                          ๑๔.๘    ช่างก่อสรา้งหรือชา่งโยธา (ประจาํโครงการ) จาํนวนไมน่อ้ยกวา่ ๑ คน 

                 ๑๕.    การปฏิบัตติามกฎหมายและระเบียบ 

                          ในระหวา่งระยะเวลาการก่อสรา้ง ผูย่ื้นขอ้เสนอท่ีไดร้บัการคดัเลือกใหเ้ป็นผูร้บัจา้งตอ้งปฏิบตัิ

ตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายและระเบียบไดก้าํหนดไวโ้ดยเครง่ครดั 

                 ๑๖.    การประเมินผลการปฏิบัตงิานของผู้ประกอบการ 

                          มหาวิทยาลยั สามารถนาํผลการปฏิบตัิงานแลว้เสรจ็ตามสญัญาของผูย่ื้นขอ้เสนอท่ีไดร้บัการ

คดัเลือกใหเ้ป็นผูร้บัจา้งเพ่ือนาํมาประเมินผลการปฏิบตังิานของผูป้ระกอบการ 

                          ทัง้นี ้หากผูย่ื้นขอ้เสนอท่ีไดร้บัการคดัเลือกไมผ่า่นเกณฑท่ี์กาํหนดจะถกูระงบัการย่ืนขอ้เสนอหรือ

ทาํสญัญากบัมหาวิทยาลยั ไวช้ั่วคราว 
  

มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่

 ๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
 


