(ร่าง)

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์เสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนสาหรับเด็กปฐมวัย
ตาบลสบตุ๋ย อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง จานวน ๑ รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-----------------------------------------มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์เสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอก
ห้องเรียนสาหรับเด็กปฐมวัย ตาบลสบตุ๋ย อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง จานวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานจ้างก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่สิบ
ล้านบาทถ้วน)
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่ อ งจากเป็ น ผู้ ที่ ไ ม่ ผ่ านเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลการปฏิบั ติง านของผู้ ป ระกอบการตามระเบีย บที่ รัฐ มนตรีว่ าการ
กระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมใน
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๑๐. เป็ น ผู้ ป ระกอบการที่ ขึ้ น ทะเบี ย นงานก่ อ สร้ า งสาขางานก่ อ สร้ า งอาคาร ไว้ กั บ กรมบั ญ ชี ก ลาง
(กรณี ค ณะกรรมการราคากลางได้ ป ระกาศก าหนดให้ ง านก่ อ สร้า งสาขานั้ น ต้ อ งขึ้ นทะเบี ย นผู้ ป ระกอบการไว้กับ
กรมบัญชีกลาง)

๒ / ผู้ยื่นข้อ.......

-๒๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่
น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) เป็นผลงานที่ดีเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานทั่วไปและปฏิบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไขแห่งสัญญานั้นทุกประการ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหาร
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ (กรณีเป็นผลงานเอกชนจะต้องมีหลักฐานใบรับ
เงินทุกงวดตลอดจนหลักฐานการเสียภาษีของงานนั้นจากกรมสรรพากรแนบมาด้วย) และผลงานดังกล่าว มหาวิทยาลัย
หรือคณะกรรมการประกวดราคามีสิทธิเข้าไปดูสถานที่หรือตรวจสอบผลงานนั้น เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกผู้
เสนอราคาที่มีคุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการได้
๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑)กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามเงื่ อ นไขที่ ก าหนดไว้ ใ นเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้ เ สนอราคาในนาม “กิ จ การร่ ว มค้ า ”
ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนาผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็น
ผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
(๒)กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุก
รายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มี
ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกาหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้า
เสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลัก รายเดียวเป็นผลงาน
ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้
ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
๑๓. ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ( Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๔. ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอซึ่ ง ได้ รั บ คั ด เลื อ กเป็ น คู่ สั ญ ญาต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กาหนด
๑๕. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายไม่
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
๑๖. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่ สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงิน
แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด

๓ / ๑๗. ผู้ยื่น.......

-๓๑๗. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงความพร้อมด้วยเอกสารที่จะทาให้ มหาวิทยาลั ยมีความเชื่อมั่นได้ว่าผู้ ยื่น
ข้อเสนอจะสามารถเริ่มงานได้ทันที และสามารถส่งมอบผลงานที่แล้วเสร็จสมบูรณ์ให้แก่มหาวิทยาลัยได้ภายในเวลาที่
กาหนด โดยเสนอข้อมูลที่เป็นสาระสาคัญที่เป็นเอกสารมายื่นพร้อมเอกสารที่กาหนดไว้ เพื่อประกอบการพิจารณา
ของมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ที่กาหนดดังนี้
๑๗.๑ เกณฑ์พิจารณาความพร้อมในการดาเนินงาน ผู้ยื่นข้อเสนอต้องผ่านเกณฑ์การพิจารณาความ
พร้อมที่จะดาเนินการก่อสร้างอาคารให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด และมีผลงานที่แสดงให้เป็น
ประจักษ์ได้ ดังนี้
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอการจัดโครงการสร้างจัดองค์กร (Organization) แสดงความ
พร้อมด้านบุคลากร ในการเสนองานครั้งนี้พร้อมทั้งแนบหลักฐานที่ประกอบด้วย
- รายชื่อบุคลากร
- ประวัติการศึกษา
- ประวัติการทางาน
- สาเนาใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม / วิศวกรควบคุม
- สาเนาใบผ่านการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (อย่างน้อย ๑ ท่าน)
(เอกสารทุกรายการจะต้องรับรองสาเนาถูกต้อง)
โดยจะต้องเป็นบุคลากรหลักที่จะปฏิบัติงานเต็มเวลาได้ทันที และถือเป็นผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง โดยมีเงื่อนไข
เฉพาะขั้นต่า ดังนี้
ผู้จัดการโครงการ ๑ คน
ดูแลรับผิดชอบโครงการทั้งหมดตลอดเวลา ต้องเข้าร่วม
ประชุมกับคณะกรรมการตรวจการจ้างทุกครั้งเพื่อ
รายงานสรุปความก้าวหน้า / ปัญหาอุปสรรค ทางานเต็ม
เวลา มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรี สาขา
สถาปัตยกรรมหลัก หรือสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน
หรือวิศวกรรมศาสตร์มีมีประสบการณ์ควบคุมงาน
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี นับถึงวันที่ยื่นข้อเสนอ
สถาปนิก/วิศวกร โครงการ ๑ คน
วุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม
หลักหรือสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน หรือ
วิศวกรรมศาสตร์ มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
ทางด้านงานก่อสร้างหรือตกแต่งภายใน นับถึงวันที่ยื่น
ข้อเสนอ และทางานเต็มเวลา
ช่างเทคนิค ๒ คน
วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาไม่ ต่ ากว่ า ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ขั้ น สู ง
(ปวส.) มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันที่ยื่น
ข้อเสนอ และทางานเต็มเวลา
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ ๑ คน
วุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรี มีประสบการณ์ไม่น้อย
กว่า ๑ ปี นับถึงวันที่ยื่นข้อเสนอ และทางานเต็มเวลา

๔/ในกรณี...

- ๔ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้รับสิทธิ์ให้เข้าทาสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัย บุคลากรหลักแจ้งชื่อจะถือ
เป็นเงื่อนไขสาคัญของข้อเสนอด้านเทคนิค และเงื่อนไขประกอบสัญญาจ้าง ทั้งนี้บุคลากรหลักจะต้องเป็นผู้ควบคุม
งานของโครงการ และจะต้องปฏิบัติงานจริงตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้เปลี่ยน
บุคลากรหลักในระหว่างการดาเนินการตามสัญญา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากมหาวิทยาลัย
เสียก่อน
๑๗.๒ เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคการก่อสร้างคณะกรรมการจะพิจารณา
ความพร้อมในการดาเนินการของผู้ยื่นข้อเสนอที่สามารถก่อสร้างอาคารให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามรูปแบบรายการได้
ภายในระยะเวลาการจ้าง จากเอกสารที่ยื่นแสดงต่อมหาวิทยาลัย ภายในเวลาที่กาหนดเท่านั้น จาแนกประเด็น
การพิจารณาดังนี้
ความพร้อมด้านการทางานและการบริหารงานก่อสร้าง
ผู้ ยื่ น ข้อเสนอต้องแสดงความสามารถ ประสบการณ์ และแนวทางการน า
เทคนิคการก่อสร้างที่ทันสมัยเข้าใช้ในการบริหารจัดการงานก่อสร้าง และดาเนินการก่อสร้างให้บรรลุผลแห่ง
ประโยชน์สุขของชุมชน หน่วยงานบริการโดยรอบพื้นที่ ก่อสร้าง และมหาวิทยาลัยโดยกาหนดให้เสนอข้อมูลและ
รายละเอียดดังนี้
แผนการดาเนินงาน การจัดการสถานที่ก่อสร้าง วิธีการดาเนินงาน (Method
Statement) และการควบคุมคุณภาพงาน
แผนการทางาน ประกอบด้วยรายละเอียดการจัดการสถานที่ ก่อสร้าง วิธีการ
ดาเนินงาน (Method Statement) และคุณภาพงาน ต้องประกอบด้วยสาระสาคัญของขั้นตอนการดาเนินงาน
ปรับปรุงระบบปรับอากาศแต่ละด้านดังนี้
- แผนการดาเนินงานโดยรวมของโครงการ
- แผนการทาโครงสร้าง สถาปัตยกรรม ระบบประกอบอาคาร
- แผนการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย ทั้งผู้ปฏิบัติงาน และผู้มาใช้บริการ
- แผนการจั ด หา จั ด การ และขนส่ ง วั ส ดุ ก่ อ สร้ า ง ก าลั ง คน / แรงงาน และ
เครื่องจักรก่อสร้างหลักที่จาเป็น
- แผนการป้ อ งกั น ปั ญหาอุ ปสรรคและการจั ดการความเสี่ ย งต่า งๆ ระหว่ า งการ
ก่อสร้าง
แผนงานที่นาเสนอต้องมีรายละเอียดเพียงพอและสามารถปฏิบัติได้จริงเพื่อที่จะสามารถ
ให้เป็นข้อมูลสาหรับการจัดทา “แผนงานหลักการก่อสร้าง” ที่จะใช้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง
ทั้งนี้ ให้จัดทาแยกเป็นแต่ละแผนงานในลักษณะแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) แผนงาน
ทุกส่วนจะต้องประกอบด้วยข้อมูลที่สมบูรณ์และสัมพันธ์ต่อเนื่องกันอย่างมีนัยสาคัญ มีวิธีนาเสนอที่ง่ายต่อการ
พิจารณาของคณะกรรมการได้

๕/ผู้ยื่น...

- ๕ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่
...........................ระหว่างเวลา................น. ถึง..............น.
ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒,๒๐๐.๐๐ บาท (สองพัน
สอร้อยบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชาระเงินผ่านทางธนาคารตั้งแต่วันที่
..................................ถึงวันที่.................................. โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชาระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้ ส นใจสามารถดู ร ายละเอี ย ดได้ ที่ เ ว็ บ ไซต์ www.dusit.ac.th และ www.supply.dusit.ac.th หรื อ
www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๔๔-๕๑๑๐ ถึง ๕๑๑๔ ในวันและเวลา
ราชการ
ประกาศ ณ วันที่ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

(รองศาสตราจารย์ศิโรจน์ ผลพันธิน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

(ร่าง)
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) เลขที่............
การจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์เสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนสาหรับเด็กปฐมวัย ตาบลสบตุ๋ย
อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง ๑ รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ลงวันที่ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
…………………………………………….
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “มหาวิทยาลัย” มีความประสงค์จะดาเนินการประกวด
ราคาการจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์เสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนสาหรับเด็กปฐมวัย ตาบลสบตุ๋ย
อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ มหาวิทยาลัย
ตาบลสบตุ๋ย อาเภอเมืองล าปาง จั งหวัดล าปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส์ โดยมีข้อแนะนาและ
ข้อกาหนดดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กาหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง
๑.๔ แบบหนังสือค้าประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.๕ สูตรการปรับราคา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กาหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๑.๘ รายละเอียดการคานวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)
๑.๙ รายละเอียดการแบ่งงวดงาน
๑.๑๐ แผนที่สังเขป
๑.๑๒ ขอบเขตของงาน
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่ ว คราว เนื่ อ งจากเป็ น ผู้ ที่ ไม่ ผ่ านเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานของผู้ ป ระกอบการตามระเบี ย บที่
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง ก าหนดตามที่ ป ระกาศเผยแพร่ ใ นระบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
๒ / ๒. คุณสมบัติ...

- ๒๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน และได้แจ้งเวียนชื่อ ให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้ นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัย
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๑๐ เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขางานก่อสร้างอาคารไว้กับกรมบัญชีกลาง
(กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศกาหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับ
กรมบัญชีกลาง
๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างใน
วงเงินไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) เป็นผลงานที่ดีเป็นที่ยอมรับในมาตรฐาน
ทั่วไปและปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขแห่งสัญญานั้นทุกประการ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วน
ราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติ
ให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้ องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ (กรณีเป็น
ผลงานเอกชนจะต้องมีหลักฐานใบรับเงินทุกงวดตลอดจนหลักฐานการเสียภาษีของงานนั้นจากกรมสรรพากร
แนบมาด้วย) และผลงานดังกล่าว มหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประกวดราคามีสิทธิเข้าไปดูสถานที่หรือ
ตรวจสอบผลงานนั้น เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาที่มีคุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์
ต่อทางราชการได้
๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) กรณี ที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณ สมบัติ
ครบถ้ ว นตามเงื่ อ นไขที่ ก าหนดไว้ ใ นเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้ เ สนอราคา ในนาม
“กิจการร่วมค้า ” ส่วนคุณ สมบั ติด้านผลงานก่อ สร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนาผลงานก่อสร้างของ
ผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
(๒) กรณีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วม
ค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการ
ร่ ว มค้ าได้ มี ข้ อ ตกลงระหว่างผู้ เข้ าร่ ว มค้ าเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั กษรก าหนดให้ ผู้ เข้ าร่ว มค้ ารายใดรายหนึ่ งเป็ น
ผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอ
ประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของ
ผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้
ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๓ / ๒.๑๓...

- ๓๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง
๒.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
๒.๑๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
๒.๑๖ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่
การจ่ ายเงิน แต่ล ะครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญ ญาอาจจ่ายเป็นเงิน สดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
๒.๑๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงความพร้อมด้วยเอกสารที่จะทาให้มหาวิทยาลัยมีความเชื่อมั่นได้ว่า
ผู้ยื่นข้อเสนอจะสามารถเริ่มงานได้ทันที และสามารถส่ง มอบผลงานที่แล้วเสร็จสมบูรณ์ให้แก่มหาวิทยาลัยได้
ภายในเวลาที่กาหนด โดยเสนอข้อมูลที่เป็นสาระสาคัญที่เป็นเอกสารมายื่นพร้อมเอกสารที่กาหนดไว้ เพื่อ
ประกอบการพิจารณาของมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ที่กาหนดดังนี้
๒. ๑๗.๑ เกณฑ์พิจารณาความพร้อมในการดาเนินงาน ผู้ยื่นข้อเสนอต้ องผ่านเกณฑ์
การพิจารณาความพร้อมที่จะดาเนินการก่อสร้างอาคารให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด และมี
ผลงานที่แสดงให้เป็นประจักษ์ได้ ดังนี้
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอการจัดโครงการสร้างจัดองค์กร (Organization) แสดง
ความพร้อมด้านบุคลากร ในการเสนองานครั้งนี้พร้อมทั้งแนบหลักฐานที่ประกอบด้วย
- รายชื่อบุคลากร
- ประวัติการศึกษา
- ประวัติการทางาน
- สาเนาใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม / วิศวกรควบคุม
- สาเนาใบผ่านการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (อย่างน้อย ๑ ท่าน)
(เอกสารทุกรายการจะต้องรับรองสาเนาถูกต้อง)
โดยจะต้องเป็นบุคลากรหลักที่จะปฏิบัติงานเต็มเวลาได้ทันที และถือเป็นผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง โดยมี
เงื่อนไขเฉพาะขั้นต่า ดังนี้
ผู้จัดการโครงการ ๑ คน
ดูแลรับผิดชอบโครงการทั้งหมดตลอดเวลา ต้อง
เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจการจ้างทุก
ครั้งเพื่อรายงานสรุปความก้าวหน้า / ปัญหา
อุปสรรค ทางานเต็มเวลา มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่า
ปริญญาตรี สาขา สถาปัตยกรรมหลัก หรือ
สถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน หรือ
วิศวกรรมศาสตร์มีประสบการณ์ควบคุมงาน
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี นับถึงวันที่ยื่นข้อเสนออ
สถาปนิก / วิศวกร โครงการ ๑ คน
วุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรี สาขา
สถาปัตยกรรมหลักหรือสถาปัตยกรรมตกแต่ง
ภายใน หรือวิศวกรรมศาสตร์ มีประสบการณ์ไม่
น้อยกว่า ๕ ปี ทางด้านงานก่อสร้างหรือตกแต่ง
ภายใน นับถึงวันที่ยื่นข้อเสน และทางานเต็มเวลา
๔/ช่างเทคนิค...

- ๔ช่างเทคนิค ๒ คน

วุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้น
สูง (ปวส.) มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับ
ถึงวันที่ยื่นข้อเสนอ และทางานเต็มเวลา
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ ๑ คน วุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรี มีประสบการณ์
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันที่ ยื่นข้อเสนอ และ
ทางานเต็มเวลา
ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้รับสิทธิ์ให้เข้าทาสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัย บุคลากรหลักแจ้งชื่อ
จะถือเป็นเงื่อนไขสาคัญของข้อเสนอด้านเทคนิค และเงื่อนไขประกอบสัญญาจ้าง ทั้งนี้บุคลากรหลักจะต้อง
เป็นผู้ควบคุมงานของโครงการ และจะต้องปฏิบั ติงานจริงตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ มหาวิทยาลัยไม่
อนุญาตให้เปลี่ยนบุคลากรหลักในระหว่างการดาเนินการตามสัญญา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์
อักษรจากมหาวิทยาลัยเสียก่อน
๒.๑๗.๒ เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคการก่อสร้างกรรมการจะพิจารณาความพร้อม
ในการดาเนิ นการของผู้ยื่น ข้อเสนอที่ส ามารถก่อสร้างอาคารให้ แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามรูปแบบรายการได้
ภายในระยะเวลาการจ้าง จากเอกสารที่ยื่นแสดงต่อมหาวิทยาลัย ภายในเวลาที่กาหนดเท่านั้น จาแนก
ประเด็นการพิจารณาดังนี้
ความพร้อมด้านการทางานและการบริหารงานก่อสร้าง
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงความสามารถ ประสบการณ์ และแนวทางการนาเทคนิคการก่อสร้างที่
ทันสมัยเข้าใช้ในการบริหารจัดการงานก่อสร้าง และดาเนินการก่อสร้างให้บรรลุผลแห่งประโยชน์สุขของ
ชุมชน หน่วยงานบริการโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง และมหาวิทยาลัยโดยกาหนดให้เสนอข้อมูลและรายละเอียด
ดังนี้
แผนการดาเนินงาน การจัดการสถานที่ก่อสร้าง วิธีการดาเนินงาน (Method Statement) และ
การควบคุมคุณภาพงาน
แผนการท างาน ประกอบด้ ว ยรายละเอี ย ดการจั ด การสถานที่ ก่ อ สร้ า ง วิ ธี ก ารด าเนิ น งาน
(Method Statement) และคุ ณ ภาพงาน ต้ อ งประกอบด้ ว ยสาระส าคั ญ ของขั้ น ตอนการด าเนิ น งาน
ก่อสร้างหลักแต่ละด้านดังนี้
- แผนการดาเนินงานโดยรวมของโครงการ
- แผนการทาโครงสร้าง สถาปัตยกรรม ระบบประกอบอาคาร
- แผนการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย ทั้งผู้ปฏิบัติงาน และผู้มาใช้บริการ
- แผนการจั ด หา จั ดการ และขนส่ งวัส ดุ ก่อ สร้าง ก าลั งคน / แรงงาน และเครื่อ งจั ก ร
ก่อสร้างหลักที่จาเป็น
- แผนการป้องกันปัญหาอุปสรรคและการจัดการความเสี่ยงต่างๆ ระหว่างการก่อสร้าง
แผนงานที่น าเสนอต้องมีรายละเอียดเพียงพอและสามารถปฏิบัติได้จริงเพื่อที่จะสามารถให้ เป็น
ข้อมูลสาหรับการจัดทา “แผนงานหลักการก่อสร้าง” ที่จะใช้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง
ทั้งนี้ ให้จัดทาแยกเป็นแต่ละแผนงานในลักษณะแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) แผนงานทุกส่วนจะต้อง
ประกอบด้วยข้อมูลที่สมบูรณ์และสัมพันธ์ต่อเนื่องกันอย่างมีนัยสาคัญ มีวิธีนาเสนอที่ง่ายต่อการพิจารณา
ของคณะกรรมการได้

๕/ ๒.๑๘...

- ๕๒. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้ นส่วนจากัดสามัญ หรือห้างหุ้ นส่วนจากัด ให้ ยื่นสาเนาหนังสือรั บรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่น สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณี ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึ งการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสาเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรอง
สาเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนาสัญญาของ
การเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
(๔) สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์และสาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ตามแบบในข้ อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ ต้ อ งแนบในรู ป แบบ PDF File (Portable
Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดาเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน
ถูกต้องแล้ว ระบบจัด ซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบใน ข้อ ๑.๗ (๑)
ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณี ที่ผู้ ยื่น ข้อเสนอมอบอานาจให้ บุคคลอื่นกระทาการแทนให้ แนบหนังสื อมอบ
อานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจทั้งนี้
หากผู้รับมอบอานาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕.
(๓) สาเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๔) บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา
(๕) เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ
(๕.๑) ส าเนาหลั ก ฐานการขึ้ น ทะเบี ย นงานก่ อ สร้ า งสาขา........-...........ไว้ กั บ
กรมบัญชีกลาง พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง (กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศกาหนดให้งานก่อสร้าง
สาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับกรมบัญชีกลาง
(๕.๒) เอกสารประกอบเกณฑ์การพิจารณาความพร้อมในการดาเนินงาน
(๕.๓) เอกสารประกอบเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคการก่อสร้าง
๖ / ทั้งนี้...

- ๖(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ตามแบบในข้ อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ ต้ อ งแนบในรู ป แบบ PDF File (Portable
Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดาเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบใน ข้อ ๑.๗ (๒)
ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งยื่ น ข้ อ เสนอ และเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ย
อิเล็กทรอนิ กส์ ตามที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส์ นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และ
จะต้อ งกรอกข้ อความให้ ถู กต้ องครบถ้ว น พร้อมทั้ งหลั กฐานแสดงตั ว ตนและท าการยื น ยัน ตัว ตนของผู้ ยื่ น
ข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามข้อ ๑.๒ พร้อม
จัดทาใบแจ้งปริมาณงานและราคา ใบบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว
โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อ หน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง
ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือ
เป็นสาคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนดยื่ นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย
ภายในกาหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๒๔๐ วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัยให้เริ่มทางาน
๔.๔ ก่อนการเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอ ตามเงื่อนไข
ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์
๔.๕ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอจะต้ อ งยื่ น ข้ อ เสนอและเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่.................ระหว่างเวลา ................. น. ถึง ............... น. และเวลาในการเสนอราคาให้
ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และ
เสนอราคาใด ๆ โดยเด็ดขาด
๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทาเอกสารสาหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท
PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็น
การเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัย ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๗ / ๔.๗ คณะ...

- ๗๔.๗ คณะกรรมการพิ จ ารณาผลการประกวดราคาอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ จ ะด าเนิ น การตรวจสอบ
คุณ สมบั ติของผู้ ยื่น ข้อเสนอแต่ล ะรายว่า เป็น ผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ ผู้ ยื่นข้อเสนอรายอื่น
ตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่น
ข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่น ข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกั นนั้นออกจาการเป็น
ผู้ยื่นข้อเสนอ
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่าก่อนหรือใน
ขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาเห็น
ว่าผู้ ยื่ น ข้อ เสนอรายนั้ น มิ ใช่เป็ น ผู้ ริ เริ่ มให้ มี การกระท าดังกล่ าวและให้ ค วามร่ว มมื อ เป็ น ประโยชน์ ต่ อการ
พิจารณาของมหาวิทยาลัย
๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่ เสนอจะต้ อ งเป็ น ราคาที่ ร วมภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม และภาษี อื่ น ๆ (ถ้ า มี ) รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๓) ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอจะต้ อ งลงทะเบี ย นเพื่ อ เข้ าสู่ ก ระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา
ที่กาหนด
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
(๕) ผู้ ยื่ น ข้อเสนอต้องศึกษาและทาความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลั ก ประกั น การเสนอราคา (ใช้ ส าหรั บ กรณี ที่ มี ว งเงิน งบประมาณการจ้ างก่ อ สร้างเกิ น กว่ า
๕,๐๐๐,๐๐๐บาท)
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกัน การเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
(สองล้านบาทถ้วน)
๕.๑ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น
ชาระต่อเจ้าหน้าที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทาการ
๕.๒ ห นั งสื อ ค้ าป ระ กั น อิ เล็ ก ท รอ นิ ก ส์ ข อ งธ น าค ารภ าย ใน ป ระ เท ศ ต าม แ บ บ ที่
คณะกรรมการนโยบายกาหนด
๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
๕.๔ หนั งสื อ ค้ าประกั น ของบริษั ท เงิน ทุ น หรือ บริษั ท เงิน ทุ น หลั ก ทรัพ ย์ ที่ ได้ รั บ อนุ ญ าตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้า
ประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนาเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้า
ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับ
เอกสารดังกล่าวมาให้มหาวิทยาลัย ตรวจสอบความถูกต้องในวันที่..............................ระหว่างเวลา...............น.
ถึง.....................น.
๘ / กรณี...

- ๘กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ประสงค์จะใช้หนังสือค้าประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือค้า
ประกันอิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้
(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อกิจการร่วมค้าดังกล่าว
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุ คคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่
สัญญาร่วมค้ากาหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ มหาวิทยาลัยจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอ หรือผู้ค้าประกันภายใน
๑๕ วัน นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อย
แล้ว เว้น แต่ผู้ มีสิ ทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ ซึ่งเสนอราคาต่าสุด หรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย
ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทาสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
๖.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณา
ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา
๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
(ก) กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอมหาวิทยาลัยจะพิจารณาจาก
ราคารวม
(ข) กรณี ใช้ ห ลั ก เกณฑ์ ร าคาประกอบเกณฑ์ อื่ น ในการพิ จ ารณาผู้ ช นะการยื่ น ข้ อ เสนอ
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาโดยให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้าหนักที่กาหนด ดังนี้
(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) กาหนดน้าหนักเท่ากับร้อยละ........-........
(๒) ................-.................... กาหนดน้าหนักเท่ากับร้อยละ...........-.........
(๓) ................-................... กาหนดน้าหนักเท่ากับร้อยละ..........-..........
(๔) ...............-.................... กาหนดน้าหนักเท่ากับร้อยละ.........-...........
(๕) ................-.................... กาหนดน้าหนักเท่ากับร้อยละ.........-...........
โดยกาหนดให้น้าหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐
๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่
ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสาร
ทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป
จากเงื่ อ นไขที่ ม หาวิท ยาลั ย ก าหนดไว้ ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ในส่ ว นที่ มิ ใช่
สาระสาคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทาให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการ
ผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
๖.๔ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ ป รากฏชื่ อ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอรายนั้ น ในบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ รั บ เอกสารประกวดราคา
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ท างระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งด้ ว ยอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ซื้ อ เอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย
(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๙/(๓) เสนอ...

-๙(๓) เสนอรายละเอี ย ดแตกต่ า งไปจากเงื่ อ นไข ที่ ก าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทาสัญญา คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ ห รือ มหาวิท ยาลั ย มีสิ ท ธิให้ ผู้ ยื่ น ข้ อเสนอชี้ แจงข้ อ เท็ จ จริง เพิ่ ม เติ ม ได้
มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รับราคาข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทาสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสม
หรือไม่ถูกต้อง
๖.๖ มหาวิทยาลัยทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของ
ทางราชการเป็ น ส าคั ญ และให้ ถื อ ว่า การตั ด สิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย เป็ น เด็ ด ขาด ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอจะเรีย กร้อ ง
ค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งมหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้ยื่น
ข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการยื่น
ข้อเสนอกระทาการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่น
มาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณี ที่ ผู้ ยื่ น ข้อ เสนอรายที่ เสนอราคาต่ าสุ ด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่ อาจ
ด าเนิ น งานตามเอกสารประกวดราคาอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ได้ คณะกรรมการพิ จ ารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัย จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอ
สามารถดาเนิ นงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้
มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มี
สิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใด ๆ จากมหาวิทยาลัย
๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญามหาวิทยาลัย อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หากปรากฏว่ ามี ก ารกระท าที่ เข้ า ลั ก ษณะผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอที่ ช นะการประกวดราคาหรื อ ได้ รับ การคั ด เลื อ กมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือ
สมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทาการทุจริตอื่นใดในการ
เสนอราคา
๗. การทาสัญญาจ้างก่อสร้าง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓
หรื อ ท าข้ อ ตกลงเป็ น หนั ง สื อ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ภายใน ๗ วั น นั บ ถั ด จากวั น ที่ ได้ รั บ แจ้ ง และจะต้ อ งวาง
หลั ก ประกั น สั ญ ญาเป็ น จ านวนเงิ น เท่ า กั บ ร้ อ ยละ ๕ ของราคาค่ า จ้ า งที่ ป ระกวดราคาอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ให้
มหาวิทยาลัยยึดถือไว้ในขณะทาสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น
ชาระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทาสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทาการ
๗.๓ หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด
๗.๔ หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยตาม
รายชื่อบริษัทเงิน ทุน ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ ทราบ โดยอนุโลมให้ ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้า
ประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด ดังระบุในข้อ๑.๔ (๒)
๑๐/๗.๕ พันธบัตร...

- ๑๐ ๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มี ดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
๘.๑ มหาวิทยาลัยจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และ ค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกาหนดการจ่ายเงินเป็น จานวน ๕ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของมูลค่างาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- จัดส่งเอกสารแผนงานในการทางานของโครงการ
- จัดส่งเอกสารแต่งตั้งบุคคลประจาโครงการและหนังสือมอบอานาจ
- รื้อถอนฝ้าโครงคคร่าว ที-บาร์ (วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าว)แล้วเสร็จ
- รื้อถอนพื้นปูกระเบื้องยาง แล้วเสร็จ
- รื้อถอนผนังกระจกอลูมีเนียม แล้วเสร็จ
- รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น แล้วเสร็จ
- รื้อถอนประตูพร้อมวงกบ บานเปิดเดี่ยวแล้วเสร็จ
- รื้อถอนประตูพร้อมวงกบ บานเปิดคู่ แล้วเสร็จ
- รื้อถอนราวระเบียงแล้วเสร็จ
- รื้อถอนระบบปรับอากาศแล้วเสร็จ
- รื้อถอนโคมไฟพร้อมสายไฟเดิมแล้วเสร็จ
- รื้อถอนผนังบุกระเบื้อง (ทุกชนิด/ทุกขนาด) แล้วเสร็จ
- รื้อถอนพื้นกระเบื้องแล้วเสร็จ
- รื้อถอนสุขภัณฑ์ (โถส้วม, อ่างล้างหน้า) แล้วเสร็จ
- รื้อถอนแนวท่อและหัวจ่าย ระบบปรับอากาศแล้วเสร็จ
- รื้อถอนโครงสร้าง คสล. (พื้น/คาน) แล้วเสร็จ
- รื้อถอนงานอื่นๆตามระบุในแบบทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ขนย้ายวัสดุที่รื้อถอนออกจากพื้นที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ติดตั้งงานโครงสร้างเหล็กตามแบบโครงสร้าง STR2 รวมทั้งงานทาสีโครงสร้างแล้ว
เสร็จ
- ติดตั้งงานโครงสร้างเหล็กตามแบบโครงสร้าง STR3 รวมทั้งงานทาสีโครงสร้างแล้ว
เสร็จ
- ติดตั้งงานโครงสร้างเหล็กตามแบบโครงสร้าง STR4 รวมทั้งงานทาสีโครงสร้างแล้ว
เสร็จ
- ติดตั้งงานโครงสร้างเหล็กตามแบบโครงสร้าง STR6 รวมทั้งงานทาสีโครงสร้างแล้ว
เสร็จ
- หล่อพื้นคอนกรีต บริเวณชั้น 2 แล้วเสร็จ
- ติดตั้งงานโครงสร้างบันไดตามแบบโครงสร้าง STR1 รวมทั้งงานทาสีโครงสร้าง
แล้วเสร็จ
- ติดตั้งงานโครงสร้างบันไดตามแบบโครงสร้าง STR5 รวมทั้งงานทาสีโครงสร้าง
แล้วเสร็จ
๑๑/- ติดตัง้

- ๑๑ - ติดตั้งงานโครงสร้างคานรับผนังกระจก ชั้น1/ชั้น2 รวมทั้งงานทาสีโครงสร้างแล้ว
เสร็จ
- เดินท่อประปา ท่ออากาศ ท่อน้าทิ้ง ห้องน้า - ส้วม ชั้น1/ชั้น2 ทั้งหมดแล้ว
เสร็จ
- เดินท่อประปา ท่อน้าทิ้ง อ้างล่างมือห้องศิลปะ ZONE 13 ชั้น2 แล้วเสร็จ
- เดินท่อลมเย็น , ท่อน้ายา, ท่อน้าทิ้ง งานระบบปรับอากาศทั้งหมด แล้วเสร็จ
- เดินท่อและร้อยสายไฟ ระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ 50 % ของปริมาณงานทั้งหมด
แล้วเสร็จ
- งานปรับระดับพื้นปูกระเบื้องพื้น / บุผนังกระเบื้องห้องน้า พร้อมทาสีผนังห้องน้า
ชั้น 1/ ชั้น 2 แล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบสุขภัณ์ห้องน้า ชั้น1 /ชั้น2 แล้วเสร็จ
- ติดตั้งผนังห้องน้าสาเร็จรูป ชั้น1 /ชั้น2 แล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทางานตามสัญญา
งวดที่ ๒ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของมูลค่างาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- เดินท่อและร้อยสายไฟ ระบบไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดสติ๊กเกอร์ฝ้าที่กระจกหน้าต่าง/ผนังกระจกเดิม เฉพาะบริเวณที่ถูกกรุปิด
ด้วยผนังโครง C-LINE ใหม่แล้วเสร็จ
- ก่อผนังมวลเบา บริเวณอ่างล้างมือ ZONE 13 ชั้น2 แล้วเสร็จ
- ฉาบเรียบผนังมวลเบาแล้วเสร็จ
- ทา SKIM COATED โครงสร้างเสาเดิมตามระบุในแบบแล้วเสร็จ
- ติดตั้งโครงเคร่าสาหรับผนังทั้งหมด พร้อมกรุฉนวนกันเสียง แล้วเสร็จ
- ติดตั้งโครงเคร่าสาหรับฝ้าเพดานทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ติด ตั้งโครงเหล็ ก PIPE (W4) บริเวณ ZONE19 /ZONE20 พร้อมทาสีโครง
เหล็ก แล้วเสร็จ
- ติดตั้งเฟรมเหล็กฉาก กรุ METAL PERFORATED (FN24) บริเวณบันได ZONE
19 พร้อมทาสีโครงเหล็ก แล้วเสร็จ
- ติดตั้งผนังกระจก เฟรมอะลูมีเนียมทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ติ ด ตั้ งวงกบไม้ วงกบเหล็ ก วงกบอะลู มี เนี ย ม ประตู หน้ า ต่ า ง ช่ อ งแสง
ทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทางานตามสัญญา
งวดที่ ๓ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๕ ของมูลงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- กรุวัสดุผนัง วัสดุตกแต่ง และเฟอร์นิเจอร์ติดตั้ง ZONE 10 แล้วเสร็จ (ยกเว้น
งานปูพื้น ฝ้าเพดาน และงาน GRAPHIC)
- กรุวัสดุผนัง วัสดุตกแต่ง และเฟอร์นิเจอร์ติดตั้ง ZONE 11 แล้วเสร็จ (ยกเว้น
งานปูพื้น ฝ้าเพดาน และงาน GRAPHIC)
- กรุวัสดุผนัง วัสดุตกแต่ง และเฟอร์นิเจอร์ติดตั้ง ZONE 12 แล้วเสร็จ (ยกเว้น
งานปูพื้น ฝ้าเพดาน และงาน GRAPHIC)
- กรุวัสดุผนัง วัสดุตกแต่ง ฝ้าเพดาน และเฟอร์นิเจอร์ติดตั้ง ZONE 13 แล้ว
เสร็จ (ยกเว้นงานปูพื้นและงาน GRAPHIC)
๑๒/ -กรุ...

- ๑๒- กรุวัสดุผนัง วัสดุตกแต่ง ฝ้ าเพดาน และเฟอร์นิเจอร์ติดตั้ง ZONE 14 แล้ว
เสร็จ (ยกเว้นงานปูพื้นและงาน GRAPHIC)
- ติดตั้งประตู หน้าต่าง ช่องแสง ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- กรุวัสดุผนัง วัสดุตกแต่ง และเฟอร์นิเจอร์ติดตั้ง ZONE 15 แล้วเสร็จ (ยกเว้น
งานปูพื้น ฝ้าเพดาน และงาน GRAPHIC)
- กรุวัสดุผนัง วัสดุตกแต่ง และเฟอร์นิเจอร์ติดตั้ง ZONE 16 แล้วเสร็จ (ยกเว้น
งานปูพื้น ฝ้าเพดาน และงาน GRAPHIC)
- กรุวัสดุผนัง วัสดุตกแต่ง และเฟอร์นิเจอร์ติดตั้ง ZONE 17 แล้วเสร็จ (ยกเว้น
งานปูพื้น ฝ้าเพดาน และงาน GRAPHIC)
- กรุวัสดุผนัง วัสดุตกแต่ง และเฟอร์นิเจอร์ติดตั้ง ZONE 18 แล้วเสร็จ (ยกเว้น
งานปูพื้น ฝ้าเพดาน และงาน GRAPHIC)
- กรุวัสดุผนัง วัสดุตกแต่ง และเฟอร์นิเจอร์ติดตั้ง ZONE 19 แล้วเสร็จ (ยกเว้น
งานปูพื้น ฝ้าเพดาน และงาน GRAPHIC)
- กรุวัสดุผนัง วัสดุตกแต่ง และเฟอร์นิเจอร์ติดตั้ง ZONE 20 แล้วเสร็จ (ยกเว้น
งานปูพื้น ฝ้าเพดาน และงาน GRAPHIC)
- กรุวัสดุผนัง วัสดุตกแต่ง และเฟอร์นิเจอร์ติดตั้ง ZONE 21 แล้วเสร็จ (ยกเว้น
งานปูพื้น ฝ้าเพดาน และงาน GRAPHIC)
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทางานตามสัญญา
งวดที่ ๔ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๕ ของมูลค่างาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- กรุวัสดุผนัง วัสดุตกแต่ง และเฟอร์นิเจอร์ติดตั้ง ZONE 1 แล้วเสร็จ (ยกเว้น
งานปูพื้น ฝ้าเพดาน และงาน GRAPHIC)
- กรุวัสดุผนัง วัสดุตกแต่ง และเฟอร์นิเจอร์ติดตั้ง ZONE 2 แล้วเสร็จ (ยกเว้น
งานปูพื้น ฝ้าเพดาน และงาน GRAPHIC)
- กรุวัสดุผนัง วัสดุตกแต่ง และเฟอร์นิเจอร์ติดตั้ง ZONE 3 แล้วเสร็จ (ยกเว้น
งานปูพื้น ฝ้าเพดาน และงาน GRAPHIC)
- กรุวัสดุผนัง วัสดุตกแต่ง และเฟอร์นิเจอร์ติดตั้ง ZONE 4 แล้วเสร็จ (ยกเว้น
งานปูพื้น ฝ้าเพดาน และงาน GRAPHIC)
- กรุวัสดุผนัง วัสดุตกแต่ง ฝ้าเพดาน และเฟอร์นิเจอร์ติดตั้ง ZONE 5 แล้วเสร็จ
(ยกเว้นงานปูพื้นและงาน GRAPHIC)
- กรุวัสดุผนัง วัสดุตกแต่ง และเฟอร์นิเจอร์ติดตั้ง ZONE 6 แล้วเสร็จ (ยกเว้น
งานปูพื้น ฝ้าเพดาน และงาน GRAPHIC)
- กรุวัสดุผนัง วัสดุตกแต่ง และเฟอร์นิเจอร์ติดตั้ง ZONE 7 แล้วเสร็จ (ยกเว้น
งานปูพื้น ฝ้าเพดาน และงาน GRAPHIC)
- กรุวัสดุผนัง วัสดุตกแต่ง และเฟอร์นิเจอร์ติดตั้ง ZONE 8 แล้วเสร็จ (ยกเว้น
งานปูพื้น ฝ้าเพดาน และงาน GRAPHIC)
- กรุวัสดุผนัง วัสดุตกแต่ง และเฟอร์นิเจอร์ติดตั้ง ZONE 9 แล้วเสร็จ (ยกเว้น
งานปูพื้น ฝ้าเพดาน และงาน GRAPHIC)
๑๓/*งานภาย...

- ๑๓ * งานภายนอก
- รื้อถอนอิฐช่องลม ด้านหน้าเหนือคานชั้น 2 เดิม บริเวณทางเข้าตามแบบ ให้
แล้วเสร็จ
- ทาสีผนังภายนอก ด้าน A ให้แล้วเสร็จ
- ทาสีผนังภายนอก ด้าน B ให้แล้วเสร็จ
- ติดตั้งอุปกรณ์ระบบปรับอากาศ หัวจ่ายและอุปกรณ์อื่นๆ ทั้ งหมด แล้วเสร็จ
- ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ติดตั้งเต้ารับไฟฟ้าและสื่อสารทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบฟ้าฉุกเฉิน และกล้องวงจรปิด ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย และป้องกันอัคคีภัยทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ติดตั้งฝ้าเพดานที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ติดตั้งราวบันไดทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ติดตั้งราวกันตกทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ปูวัสดุพื้นทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ทาสีอาคารภายในทั้งหมด แล้วเสร็จ
* งานภายนอก
- ทาสีผนังภายนอก ด้าน C ให้แล้วเสร็จ
- ทาสีผนังภายนอก ด้าน D ให้แล้วเสร็จ
- ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ติดตั้ง BF 19 / BF 20 ด้านหน้าอาคาร ให้แล้วเสร็จ
- ท าความสะอาดผนั งเดิ ม บริเวณสนามฟุ ต ซอลด้ านข้ างอาคาร เตรี ย มพื้ น ผิ ว
สาหรับทาสี ให้แล้วเสร็จ
- ทาสีผนังบริเวณสนามฟุตซอล แล้วเสร็จ
- เตรียมพื้นที่สาหรับงานภูมทัศน์บริเวณด้านข้างของตัวอาคาร ถอนวัชพืช ปรับ
พื้นดิน ให้แล้วเสร็จ
- ติดตั้งขอบคันหินแบ่งพื้นที่ตามแบบ แล้วเสร็จ
- ปูบล๊อกปูพื้นแล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วันนับจากวันทีเ่ ริ่มต้นลงมือทางานตามสัญญา
งวดสุดท้าย เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ ของมูลงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ติดตั้งงานครุภัณฑ์ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ติดตั้งงาน GRAPHIC ภายในและภายนอกทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานส่วนที่เหลืออื่น ๆ ทั้งหมด
- เก็บรายละเอียดและทาความสะอาด
* งานภายนอก
- ลงทรายบริเวณบ่อทรายแล้วเสร็จ
- ลงหินกรวดโคนต้นไม้เดิมแล้วเสร็จ
- ปลูกหญ้า ลงต้นไม้ตามแบบทั้งหมด แล้วเสร็จ
- เก็บรายละเอียดและทาความสะอาด
ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วันนับจากวันทีเ่ ริ่มต้นลงมือทางานตามสัญญา

๑๔/๙. อัตรา...
- ๑๔ ๙. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็น
หนังสือจะกาหนด ดังนี้
๙.๑ กรณี ที่ ผู้ รั บ จ้ างน างานที่ รับ จ้ างไปจ้างช่ ว งให้ ผู้ อื่ น ท าอี ก ทอดหนึ่ งโดยไมได้ รับ อนุ ญ าตจาก
มหาวิทยาลัยจะกาหนดค่าปรับสาหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจานวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น
๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกาหนดค่าปรับเป็น
รายวันเป็นจานวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง
๑๐. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทาสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ
ข้อตกลงจ้างเป็ น หนั งสื อ แล้ว แต่กรณี จะต้องรับ ประกัน ความช ารุด บกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยได้รับมอบงาน โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้
การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
๑๑. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ
๑๑.๑ เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อ มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากเงิน
งบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จากสานักงบประมาณแล้วเท่านั้น
๑๑.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้ ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็น ผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามการ
ประกวดราคาอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ล้ ว ถ้า ผู้ รับ จ้ างจะต้ อ งสั่ งหรือ น าสิ่ งของมาเพื่ อ งานจ้ างดั งกล่ าวเข้ ามาจาก
ต่างประเทศ และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้
ตามที่ รั ฐ มนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้ ยื่น ข้อ เสนอซึ่ งเป็ น ผู้ รับ จ้างจะต้ องปฏิ บั ติต าม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อ กรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน
นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่ง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือ
ไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ
ภายในเวลาที่กาหนดังระบุในข้อ ๗. มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกัน การยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออก
หนังสือค้าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะ
พิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๑.๔ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเติมเงื่อนไข หรือข้อกาหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลง
จ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกันผู้
ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคาวินิจฉัยของมหาวิทยาลัย คาวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุ ด และผู้ยื่นข้อเสนอ
ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม
๑๕/๑๑.๖ มหาวิทยาลัย...

- ๑๕ ๑๑.๖ มหาวิท ยาลั ย อาจประกาศยกเลิ ก การจัด จ้างในกรณี ต่อไปนี้ ได้ โดยที่ ผู้ ยื่ นข้ อเสนอจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากมหาวิทยาลัยไม่ได้
(๑) มหาวิทยาลัยไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียง
พอที่จะทาการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป
(๒) มีการกระทาการที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือก
มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือ
สมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทาการทุจริตอื่นใดในการ
เสนอราคา
(๓) การทาการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย หรือกระทบ
ต่อประโยชน์สาธารณะ
(๔) กรณีอื่นในทานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กาหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตาม
ความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๒. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนามาใช้ในกรณีที่ค่า
งานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้
ตามเงื่ อ นไข หลั ก เกณฑ์ สู ต รและวิ ธี ค านวณที่ ใ ช้ กั บ สั ญ ญาแบบปรั บ ราคาได้ ต ามมริ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตาม
หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรค่าK) จะต้องคงที่ ที่ระดับที่กาหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่ กาหนดไว้
ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ระบุในข้อ ๑.๕
๑๓. มาตราฐานฝีมือช่าง
เมื่ อ มหาวิ ท ยาลั ย ได้ คั ด เลื อ กผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอรายใดให้ เป็ น ผู้ รั บ จ้ า งและได้ ต กลงจ้ า งก่ อ สร้ า ง
ตามประกาศนี้แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและ
ใช้ผู้ ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝี มือช่างหรือผู้ ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากหน่ วยงานที่ ได้รับการ
รับรองจากทางราชการ หรือผู้มีวุฒิบัตร ระดับ ป.ว.ช., ป.ว.ส. และ ป.ว.ท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา
ที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมีช่างจานวน
อย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้
๑๓.๑ ช่างเชื่อม
๑๓.๒ ช่างไฟฟ้า
๑๓.๓ ช่างก่อสร้าง
๑๓.๔ ช่างท่อและสุขภัณฑ์
๑๓.๕ ช่างโยธา
๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กาหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๖/๑๒. การประเมิน...

- ๑๖๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
มหาวิทยาลัยสามารถนาผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนามาประเมินผลการปฏิบัติของผู้ประกอบการ
ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือ
ทาสัญญากับมหาวิทยาลัยไว้ชั่วคราว
………………………………………………
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วันที่ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
...............................................................................................................................................................

