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ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี  

ต าบลโคกโคเฒ่า อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน ๑  รายการ    
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

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

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุ
ภัณฑ์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ต าบลโคกโคเฒ่า อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน ๑  รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานจ้างก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปด
สิบล้านบาทถ้วน) 
 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว  

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมใน
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

๑๐. เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขางานก่อสร้างอาคาร ไว้กับกรมบัญชีกลาง           
(กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศก าหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับ
กรมบัญชีกลาง) 
 
 
 
 

๒ / ผู้ยื่นข้อ....... 



 
 

-๒- 

 
๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่

น้อยกว่า ๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน) มีอายุผลงานไม่เกิน ๕ ปี นับจากวันท าการแล้วเสร็จตาม
สัญญาจนถึงวันที่ยื่นซองเอกสารประกวดราคาครั้งนี้  เป็นผลงานที่ดีเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานทั่วไปและปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขแห่งสัญญานั้นทุกประการ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ (กรณีเป็นผลงานเอกชนจะต้องมีหลักฐานใบรับเงินทุกงวด
ตลอดจนหลักฐานการเสียภาษีของงานนั้นจากกรมสรรพากรแนบมาด้วย) และผลงานดังกล่ าว มหาวิทยาลัยหรือ
คณะกรรมการประกวดราคามีสิทธิเข้าไปดูสถานที่หรือตรวจสอบผลงานนั้น เพ่ือประกอบการพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอ
ราคาที่มีคุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการได้  

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
(๑)กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า”           
ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน าผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็น
ผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ 

(๒)กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุก
รายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มี
ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้า
เสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงาน
ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้ 

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน 
เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนด 

๑๕. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายไม่
ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

๑๖. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงิน
แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
 
 
 
 
 

 

 ๓ / ๑๗. ผู้ยื่น....... 



 

-๓- 
 

๑๗. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงความพร้อมด้วยเอกสารที่จะท าให้มหาวิทยาลัยมีความเชื่อมั่นได้ว่าผู้ยื่น
ข้อเสนอจะสามารถเริ่มงานได้ทันที  และสามารถส่งมอบผลงานที่แล้วเสร็จสมบูรณ์ให้แก่มหาวิทยาลัยได้ภายในเวลาที่
ก าหนด  โดยเสนอข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญที่เป็นเอกสารมายื่นพร้อมเอกสารที่ก าหนดไว้  เพ่ือประกอบการพิจารณา
ของมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ที่ก าหนดดังนี้ 

๑๗.๑  เกณฑ์พิจารณาความพร้อมในการด าเนินงาน  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องผ่านเกณฑ์การพิจารณาความ
พร้อมที่จะด าเนินการก่อสร้างอาคารให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด  และมีผลงานที่แสดงให้เป็น
ประจักษ์ได้  ดังนี้ 

              ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอการจัดโครงการสร้างจัดองค์กร  (Organization)  แสดงความ
พร้อมด้านบุคลากร  ในการเสนองานครั้งนี้พร้อมทั้งแนบหลักฐานที่ประกอบด้วย 

- รายชื่อบุคลากร 
- ประวัติการศึกษา 
- ประวัติการท างาน 
- ส าเนาใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม / วิศวกรควบคุม 
- ส าเนาใบผ่านการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย  (อย่างน้อย  ๑  ท่าน) 
(เอกสารทุกรายการจะต้องรับรองส าเนาถูกต้อง) 

โดยจะต้องเป็นบุคลากรหลักที่จะปฏิบัติงานเต็มเวลาได้ทันที  และถือเป็นผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง  โดยมีเงื่อนไข
เฉพาะขั้นต่ า  ดังนี้ 

ผู้จัดการโครงการ  ๑  คน ดูแลรับผิดชอบโครงการทั้งหมดตลอดเวลา  ต้องเข้าร่วม
ประชุมกับคณะกรรมการตรวจการจ้างทุกครั้งเพ่ือ
รายงานสรุปความก้าวหน้า / ปัญหาอุปสรรค ท างานเต็ม
เวลา มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี  สาขา 
สถาปัตยกรรมหลัก หรือสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน 
หรือวิศวกรรมศาสตร์มีมีประสบการณ์ควบคุมงาน
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี นับถึงวันที่ยื่นข้อเสนอ 

 สถาปนิก/วิศวกร  โครงการ ๑  คน วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี  สาขาสถาปัตยกรรม
หลักหรือสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน หรือ
วิศวกรรมศาสตร์  มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า  ๕  ปี  
ทางด้านงานก่อสร้างหรือตกแต่งภายใน นับถึงวันที่ยื่น
ข้อเสนอ และท างานเต็มเวลา 

ช่างเทคนิค  ๒  คน วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง  
(ปวส.)  มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า  ๑  ปี  นับถึงวันที่ยื่น
ข้อเสนอ  และท างานเต็มเวลา 

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ ๑ คน   วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี  มีประสบการณ์ไม่น้อย
กว่า  ๑  ปี  นับถึงวันที่ยื่นข้อเสนอ  และท างานเต็มเวลา   

 
 
 
 

๔/ในกรณี... 



 
 

- ๔ - 
 
                    

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้รับสิทธิ์ให้เข้าท าสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัย  บุคลากรหลักแจ้งชื่อจะถือ
เป็นเงื่อนไขส าคัญของข้อเสนอด้านเทคนิค  และเงื่อนไขประกอบสัญญาจ้าง  ทั้งนี้บุคลากรหลักจะต้องเป็นผู้ควบคุม
งานของโครงการ  และจะต้องปฏิบัติงานจริงตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ  มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้เปลี่ยน
บุคลากรหลักในระหว่างการด าเนินการตามสัญญา  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากมหาวิทยาลัย
เสียก่อน 

  ๑๗.๒  เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคการก่อสร้างคณะกรรมการจะพิจารณา
ความพร้อมในการด าเนินการของผู้ยื่นข้อเสนอที่สามารถก่อสร้างอาคารให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามรูปแบบรายการได้
ภายในระยะเวลาการจ้าง  จากเอกสารที่ยื่นแสดงต่อมหาวิทยาลัย  ภายในเวลาที่ก าหนดเท่านั้น  จ าแนกประเด็น
การพิจารณาดังนี้ 

ความพร้อมด้านการท างานและการบริหารงานก่อสร้าง 
    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงความสามารถ  ประสบการณ์  และแนวทางการน า
เทคนิคการก่อสร้างที่ทันสมัยเข้าใช้ในการบริหารจัดการงานก่อสร้าง  และด าเนินการก่อสร้างให้บรรลุผลแห่ง
ประโยชน์สุขของชุมชน  หน่วยงานบริการโดยรอบพ้ืนที่ก่อสร้าง  และมหาวิทยาลัยโดยก าหนดให้เสนอข้อมูลและ
รายละเอียดดังนี้ 

แผนการด าเนินงาน การจัดการสถานที่ก่อสร้าง วิธีการด าเนินงาน (Method 
Statement)  และการควบคุมคุณภาพงาน 
    แผนการท างาน  ประกอบด้วยรายละเอียดการจัดการสถานที่ก่อสร้าง  วิธีการ
ด าเนินงาน  (Method  Statement)  และคุณภาพงาน  ต้องประกอบด้วยสาระส าคัญของขั้นตอนการด าเนินงาน
ปรับปรุงระบบปรับอากาศแต่ละด้านดังนี้ 

- แผนการด าเนินงานโดยรวมของโครงการ 
- แผนการท าโครงสร้าง สถาปัตยกรรม ระบบประกอบอาคาร 
- แผนการจัดการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  ทั้งผู้ปฏิบัติงาน  และผู้มาใช้บริการ 
- แผนการจัดหา  จัดการ  และขนส่งวัสดุก่อสร้าง  ก าลังคน / แรงงาน  และ

เครื่องจักรก่อสร้างหลักท่ีจ าเป็น 
- แผนการป้องกันปัญหาอุปสรรคและการจัดการความเสี่ยงต่างๆ  ระหว่างการ

ก่อสร้าง 
แผนงานที่น าเสนอต้องมีรายละเอียดเพียงพอและสามารถปฏิบัติได้จริงเพ่ือที่จะสามารถ

ให้เป็นข้อมูลส าหรับการจัดท า  “แผนงานหลักการก่อสร้าง”  ที่จะใช้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง 
ทั้งนี้  ให้จัดท าแยกเป็นแต่ละแผนงานในลักษณะแผนภูมิแกนต์  (Gantt  Chart)  แผนงาน

ทุกส่วนจะต้องประกอบด้วยข้อมูลที่สมบูรณ์และสัมพันธ์ต่อเนื่องกันอย่างมีนัยส าคัญ  มีวิธีน าเสนอที่ง่ายต่อการ
พิจารณาของคณะกรรมการได้ 

 
 
 
 
 

๕/ผู้ยื่น... 
 



 
 

- ๕ - 
 
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่

...........................ระหวา่งเวลา................น. ถึง..............น. 
ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒,๕๐๐.๐๐ บาท (สองพัน

ห้าร้อยบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และช าระเงินผ่านทางธนาคารตั้งแต่วันที่
..................................ถึงวันท่ี.................................. โดยดาวนโ์หลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซ้ือจดัจา้งภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากช าระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.dusit.ac.th และ www.supply.dusit.ac.th หรือ 
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) เลขท่ี............ 
จ้างก่อสร้างศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ต าบลโคกโคเฒ่า 

 อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน ๑  รายการ  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ลงวันที ่    พฤศจิกายน ๒๕๖๑      

                                    ……………………………………………. 
 

 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า“มหาวิทยาลัย” มีความประสงค์จะด าเนินการประกวด
ราคาจ้างก่อสร้างศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ต าบลโคกโคเฒ่า อ าเภอ
เมือง จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน ๑  รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ถนนนคราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีข้อแนะน าและ
ข้อก าหนดดังต่อไปนี้  

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด 
  ๑.๒ แบบใบเสนอราคาท่ีก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
  ๑.๓ แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง 
  ๑.๔ แบบหนังสือค้ าประกัน 
   (๑)  หลักประกันการเสนอราคา 
   (๒) หลักประกันสัญญา 
  ๑.๕ สูตรการปรับราคา 
  ๑.๖ บทนิยาม 
   (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
   (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
  ๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
   (๑)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑  

(๒)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒  
  ๑.๘ รายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)  
  ๑.๙ เอกสารเพ่ิมเติม 
  ๑.๑๐ งวดงานงวดเงิน 
  ๑.๑๑ แผนที่โดยสัเขป  
  ๑.๑๒ ขอบเขตของงาน  

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 
๒.๑  มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒.๒  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๒.๓  ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
๒.๔  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพ ร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 

 
 

๒ / ๒. คุณสมบัติ... 



 
 
 

- ๒ - 
 

   ๒.๕  ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

  ๒.๖  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา  

  ๒.๗  เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
  ๒.๘  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัย 

ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี ้

  ๒.๙  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

  ๒.๑๐ เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขางานก่อสร้างอาคารไว้กับกรมบัญชีกลาง   
(กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศก าหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับ
กรมบัญชีกลาง 

 ๒.๑๑  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน) มีอายุผลงานไม่เกิน ๕ ปี นับจากวันท า
การแล้วเสร็จตามสัญญาจนถึงวันที่ยื่นซองเอกสารประกวดราคาครั้งนี้  เป็นผลงานที่ดีเป็นที่ยอมรับใน
มาตรฐานทั่วไปและปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขแห่งสัญญานั้นทุกประการ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา
โดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหน่วยงานอื่นซึ่งมี
กฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัย
เชื่อถือ (กรณีเป็นผลงานเอกชนจะต้องมีหลักฐานใบรับเงินทุกงวดตลอดจนหลักฐานการเสียภาษีของงานนั้น
จากกรมสรรพากรแนบมาด้วย) และผลงานดังกล่าว มหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประกวดราคามีสิทธิ
เข้าไปดูสถานที่หรือตรวจสอบผลงานนั้น เพ่ือประกอบการพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาที่มีคุณภาพและ
คุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการได้ 

  ๒.๑๒  ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติ

ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้ เสนอราคา ในนาม         
“กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน าผลงานก่อสร้างของ
ผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ 

(๒) กรณีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วม
ค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการ
ร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ ารายใดรายหนึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอ
ประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของ
ผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้ 

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
 
 
 

๓ / ๒.๑๓... 



 
 

- ๓ - 
 

  ๒.๑๓  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง 

  ๒.๑๔  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

  ๒.๑๕  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

  ๒.๑๖  ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่
การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 

๒.๑๗  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงความพร้อมด้วยเอกสารที่จะท าให้มหาวิทยาลัยมีความเชื่อมั่นได้ว่า
ผู้ยื่นข้อเสนอจะสามารถเริ่มงานได้ทันที  และสามารถส่งมอบผลงานที่แล้วเสร็จสมบูรณ์ให้แก่มหาวิทยาลัยได้
ภายในเวลาที่ก าหนด  โดยเสนอข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญที่เป็นเอกสารมายื่นพร้อมเอกสารที่ก าหนดไว้ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาของมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ท่ีก าหนดดังนี้ 

๒. ๑๗.๑  เกณฑ์พิจารณาความพร้อมในการด าเนินงาน  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องผ่านเกณฑ์
การพิจารณาความพร้อมที่จะด าเนินการก่อสร้างอาคารให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด  และมี
ผลงานที่แสดงให้เป็นประจักษ์ได้  ดังนี้ 

              ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอการจัดโครงการสร้างจัดองค์กร  (Organization)  แสดง
ความพร้อมด้านบุคลากร  ในการเสนองานครั้งนี้พร้อมทั้งแนบหลักฐานที่ประกอบด้วย 

- รายชื่อบุคลากร 
- ประวัติการศึกษา 
- ประวัติการท างาน 
- ส าเนาใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม / วิศวกรควบคุม 
- ส าเนาใบผ่านการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย  (อย่างน้อย  ๑  ท่าน) 
(เอกสารทุกรายการจะต้องรับรองส าเนาถูกต้อง) 

โดยจะต้องเป็นบุคลากรหลักที่จะปฏิบัติงานเต็มเวลาได้ทันที  และถือเป็นผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง  โดยมี
เงื่อนไขเฉพาะขั้นต่ า  ดังนี้ 

ผู้จัดการโครงการ  ๑  คน ดูแลรับผิดชอบโครงการทั้งหมดตลอดเวลา  ต้อง
เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจการจ้างทุก
ครั้งเพ่ือรายงานสรุปความก้าวหน้า / ปัญหา
อุปสรรค ท างานเต็มเวลา มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่า
ปริญญาตรี  สาขา  สถาปัตยกรรมหลัก  หรือ
สถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน  หรอื
วิศวกรรมศาสตร์มีประสบการณ์ควบคุมงาน
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี นับถึงวันที่ยื่นข้อเสนออ 

สถาปนิก / วิศวกร  โครงการ ๑  คน วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี  สาขา  
สถาปัตยกรรมหลักหรือสถาปัตยกรรมตกแต่ง
ภายใน  หรือวิศวกรรมศาสตร์  มีประสบการณ์ไม่
น้อยกว่า  ๕  ปี  ทางด้านงานก่อสร้างหรือตกแต่ง
ภายใน นับถึงวันที่ยื่นข้อเสน และท างานเต็มเวลา 

 
๔/ช่างเทคนิค... 

 



 
 

- ๔ - 
 
  

ช่างเทคนิค  ๒  คน วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้น
สูง  (ปวส.)  มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า  ๑  ปี  นับ
ถึงวันที่ยื่นข้อเสนอ  และท างานเต็มเวลา          

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ  ๑  คน วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี  มีประสบการณ์
ไม่น้อยกว่า  ๑  ปี  นับถึงวันที่ยื่นข้อเสนอ  และ
ท างานเต็มเวลา 

ในกรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอได้รับสิทธิ์ให้เข้าท าสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัย  บุคลากรหลักแจ้งชื่อ
จะถือเป็นเงื่อนไขส าคัญของข้อเสนอด้านเทคนิค  และเงื่อนไขประกอบสัญญาจ้าง  ทั้งนี้บุคลากรหลักจะต้อง
เป็นผู้ควบคุมงานของโครงการ  และจะต้องปฏิบัติงานจริงตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ  มหาวิทยาลัยไม่
อนุญาตให้เปลี่ยนบุคลากรหลักในระหว่างการด าเนินการตามสัญญา  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์
อักษรจากมหาวิทยาลัยเสียก่อน 

๒.๑๗.๒  เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคการก่อสร้างกรรมการจะพิจารณาความพร้อม
ในการด าเนินการของผู้ยื่นข้อเสนอที่สามารถก่อสร้างอาคารให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามรูปแบบรายการได้
ภายในระยะเวลาการจ้าง  จากเอกสารที่ยื่นแสดงต่อมหาวิทยาลัย  ภายในเวลาที่ก าหนดเท่านั้น  จ าแนก
ประเด็นการพิจารณาดังนี้ 

ความพร้อมด้านการท างานและการบริหารงานก่อสร้าง 
 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงความสามารถ  ประสบการณ์  และแนวทางการน าเทคนิคการก่อสร้างที่
ทันสมัยเข้าใช้ในการบริหารจัดการงานก่อสร้าง  และด าเนินการก่อสร้างให้บรรลุผลแห่งประโยชน์สุขของ
ชุมชน  หน่วยงานบริการโดยรอบพ้ืนที่ก่อสร้าง  และมหาวิทยาลัยโดยก าหนดให้เสนอข้อมูลและรายละเอียด
ดังนี้ 

แผนการด าเนินงาน การจัดการสถานที่ก่อสร้าง วิธีการด าเนินงาน (Method Statement)  และ
การควบคุมคุณภาพงาน 
 แผนการท างาน  ประกอบด้วยรายละเอียดการจัดการสถานที่ก่อสร้าง  วิธีการด าเนินงาน  
(Method  Statement)  และคุณภาพงาน  ต้องประกอบด้วยสาระส าคัญของขั้นตอนการด าเนินงาน
ก่อสร้างหลักแต่ละด้านดังนี้ 

- แผนการด าเนินงานโดยรวมของโครงการ 
- แผนการท าโครงสร้าง สถาปัตยกรรม ระบบประกอบอาคาร 
- แผนการจัดการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  ทั้งผู้ปฏิบัติงาน  และผู้มาใช้บริการ 
-   แผนการจัดหา  จัดการ  และขนส่งวัสดุก่อสร้าง  ก าลังคน / แรงงาน  และเครื่องจักร

ก่อสร้างหลักท่ีจ าเป็น 
-   แผนการป้องกันปัญหาอุปสรรคและการจัดการความเสี่ยงต่างๆ  ระหว่างการก่อสร้าง 
แผนงานที่น าเสนอต้องมีรายละเอียดเพียงพอและสามารถปฏิบัติได้จริงเพ่ือที่จะสามารถให้เป็น

ข้อมูลส าหรับการจัดท า  “แผนงานหลักการก่อสร้าง”  ที่จะใช้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง 
ทั้งนี้  ให้จัดท าแยกเป็นแต่ละแผนงานในลักษณะแผนภูมิแกนต์  (Gantt  Chart)  แผนงานทุกส่วนจะต้อง
ประกอบด้วยข้อมูลที่สมบูรณ์และสัมพันธ์ต่อเนื่องกันอย่างมีนัยส าคัญ  มีวิธีน าเสนอที่ง่ายต่อการพิจารณา
ของคณะกรรมการได ้  

 
 
 

๕/ ๒.๑๘... 



 
 

- ๕ - 
 
๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 

 ๓.๑  ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 

(ก) ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ     
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม  (ถ้ามี) พร้อมทั้งรบัรองส าเนาถูกต้อง 

(ข) บริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น  ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะผู้ร่วมค้า  ให้ยื่นส าเนาสัญญาของ
การเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 

(๔) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์และส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ตามแบบในข้อ ๑ .๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 

 ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่  ๑ ครบถ้วน 
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบใน ข้อ ๑.๗ (๑) 
ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
  ๓.๒  ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนกระท าการแทนให้แนบหนังสือมอบ
อ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจทั้งนี้
หากผู้รับมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 

(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕. 
(๓) ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง  
(๔) บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา  
(๕) เอกสารเพิ่มเติมอ่ืน ๆ 
     (๕ .๑ ) ส าเนาหลักฐานการขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา........ -...........ไว้กับ

กรมบัญชีกลาง พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง (กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศก าหนดให้งานก่อสร้าง
สาขานั้นต้องข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับกรมบัญชีกลาง 

(๕.๒) เอกสารประกอบเกณฑ์การพิจารณาความพร้อมในการด าเนินงาน 
(๕.๓) เอกสารประกอบเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคการก่อสร้าง 

 
 

๖ / ทั้งนี.้.. 
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(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ตามแบบในข้อ ๑ .๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 

 ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน 
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบใน ข้อ ๑.๗ (๒) 
ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 

๔. การเสนอราคา 
   ๔.๑  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้  โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และ
จะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและท าการยืนยันตัวตนของผู้ยื่น
ข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
   ๔.๒  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามข้อ ๑.๒ พร้อม
จัดท าใบแจ้งปริมาณงานและราคา ใบบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 
    ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว 
โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง 
ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือ
เป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 
    ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย
ภายในก าหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้  
   ๔.๓  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๒๗๐ วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัยให้เริ่มท างาน 
   ๔.๔  ก่อนการเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ 
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอ ตามเงื่อนไข
ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ 
   ๔.๕  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่.................ระหว่างเวลา ................. น. ถึง ............... น. และเวลาในการเสนอราคาให้
ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 
    เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และ
เสนอราคาใด ๆ โดยเด็ดขาด 
   ๔.๖  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท 
PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพ่ือเป็น
การเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัย ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
 
 
 
 

๗ / ๔.๗ คณะ... 
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   ๔.๗  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน     
ตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่น
ข้อเสนอรายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจาการเป็น     
ผู้ยื่นข้อเสนอ 
    หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่าก่อนหรือใน
ขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาเห็น
ว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าวและให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการ 
พิจารณาของมหาวิทยาลัย 
   ๔.๘    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
    (๑)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
    (๒)  ราคาที่ เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษี อ่ืน ๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
    (๓)  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา         
ที่ก าหนด 
    (๔)  ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 
    (๕)  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
 

๕. หลักประกันการเสนอราคา (ใช้ส าหรับกรณีที่มีวงเงินงบประมาณการจ้างก่อสร้างเกินกว่า 
๕,๐๐๐,๐๐๐บาท) 

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่ งอย่างใดดังต่อไปนี้ จ านวน  ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท    
(สี่ล้านบาทถ้วน) 
  ๕.๑  เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น 
ช าระต่อเจ้าหน้าที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท าการ 
  ๕.๒   ห นั งสื อ ค้ า ป ระกั น อิ เล็ ก ท รอ นิ ก ส์ ข อ งธน าค ารภ าย ใน ป ระ เท ศ ต าม แ บ บ ที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด  
  ๕.๓  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  ๕.๔  หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ า
ประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
   กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอน าเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ า
ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับ
เอกสารดังกล่าวมาให้มหาวิทยาลัย ตรวจสอบความถูกต้องในวันที่..............................ระหว่างเวลา...............น. 
ถึง.....................น. 

 
๘ / กรณ.ี.. 
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  กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ประสงค์จะใช้หนังสือค้ าประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือค้ า
ประกันอิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้  
   (๑)  กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อกิจการร่วมค้าดังกล่าว
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
   (๒)  กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่
สัญญาร่วมค้าก าหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
   ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์   
 หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ มหาวิทยาลัยจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอ หรือผู้ค้ าประกันภายใน 
๑๕ วัน นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อย
แล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุด หรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย      
ให้คืนไดต้่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 
  การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
   ๖.๑  การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณา
ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา 
   ๖.๒  การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 
   (ก)  กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอมหาวิทยาลัยจะพิจารณาจาก
ราคารวม 
   (ข)  กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อ่ืนในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาโดยให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ าหนักที่ก าหนด ดังนี้ 
   (๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ........-........ 
   (๒)  ................-.................... ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ...........-......... 
   (๓)  ................-...................  ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ..........-.......... 
   (๔)  ...............-....................  ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ.........-........... 
   (๕)  ................-....................  ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ.........-........... 
              โดยก าหนดให้น้ าหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐ 
  ๖.๓  หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่
ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสาร
ทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป
จากเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่
สาระส าคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเป็นการ
ผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 
๖.๔  มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
   (๑)  ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้ รับ เอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย 

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
 

๙/(๓) เสนอ... 



 
 

- ๙ - 
 

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข ที่ ก าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน  
   ๖.๕  ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ มหาวิทยาลัยมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้  
มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รับราคาข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญา  หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสม 
หรือไม่ถูกต้อง 

๖.๖  มหาวิทยาลัยทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของ
ทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งมหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้ยื่น
ข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน  ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการยื่น
ข้อเสนอกระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืน
มาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
   ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ าสุด  เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัย จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอ
สามารถด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ 
มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มี
สิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใด ๆ จากมหาวิทยาลัย 
  ๖.๗  ก่อนลงนามในสัญญามหาวิทยาลัย อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
หากปรากฏว่ามีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรื อได้รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือ
สมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใดในการ
เสนอราคา 

๗. การท าสัญญาจ้างก่อสร้าง 
 ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓  

หรือท าข้อตกลงเป็นหนังสือกับมหาวิทยาลัย ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวาง 
หลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้
มหาวิทยาลัยยึดถือไว้ในขณะท าสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

 ๗.๑ เงินสด 
 ๗.๒ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น 

ช าระต่อเจ้าหน้าที่ในวันท าสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท าการ 
๗.๓ หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนกิส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
  ๗.๔  หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน  ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ  โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ า
ประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ๑.๔ (๒) 
 

๑๐/๗.๕ พันธบัตร... 
 



 
 

- ๑๐ - 
 
  
   ๗.๕  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
   หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
  

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
๘.๑  มหาวิทยาลัยจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และ ค่าใช้จ่าย

ทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และก าหนดการจ่ายเงินเป็น จ านวน ๑๐ งวด ดังนี้ 
 งวดที่ ๑  เป็นจ านวนเงิน ๑๐.๐๐% ของมูลค่าก่อสร้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ 

- งานเสาเข็ม 
- จัดส่งเอกสารผลการทดสอบการรับน้ าหนักของเสาเข็ม 
- งานจัดส่งเอกสารต าแหน่งเสาเข็ม (As-Built Drawing) 
- งานจัดส่งแผนงานหลักของโครงการ เอกสารแต่งตั้งบุคลากรประจ า

โครงการและหนังสือมอบอ านาจ  
- งานจัดท าประกันภัยโครงการส าหรับการก่อสร้าง 
- งานจัดส่งเอกสารรายงานด้านความปลอดภัย พร้อมให้ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 

โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) 
- งานจัดส่งเอกสารแผนงานการก่อสร้าง 
- งานจัดส่งเอกสารแผนงานแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้าง 
- งานจัดส่งเอกสารแผนงานการก่อสร้างของงวดงานถัดไป 
ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วันนับจากวันทีเ่ริ่มต้นลงมือท างานตามสัญญา 

 งวดที่ ๒  เป็นจ านวนเงิน ๖.๐๐% ของมูลค่าก่อสร้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ 
- งานโครงสร้างพื้น ชั้นใต้ดิน 
- งานจัดส่งเอกสารรายงานด้านความปลอดภัย พร้อมให้ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 

โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) 
- งานจัดส่งเอกสารแผนงานการก่อสร้าง 
- งานจัดส่งเอกสารแผนงานแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้าง 
- งานจัดส่งเอกสารแผนงานการก่อสร้างของงวดงานถัดไป 
ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๐ วันนับจากวันทีเ่ริ่มต้นลงมือท างานตามสัญญา 

 งวดที่ ๓  เป็นจ านวนเงิน ๑๐.๐๐% ของมูลค่าก่อสร้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ 
- งานโครงสร้างพื้น ชั้นที่ ๑ 
- งานจัดส่งเอกสารรายงานด้านความปลอดภัย พร้อมให้ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 

โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) 
- งานจัดส่งเอกสารแผนงานการก่อสร้าง 
- งานจัดส่งเอกสารแผนงานแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้าง 
- งานจัดส่งเอกสารแผนงานการก่อสร้างของงวดงานถัดไป 
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐๕ วันนับจากวันทีเ่ริ่มต้นลงมือท างานตามสัญญา 
 
 
 

๑๑/งวดที่ ๔... 
 



 
    
   -๑๑.- 

 
 งวดที่ ๔  เป็นจ านวนเงิน ๑๐.๐๐% ของมูลค่าก่อสร้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ 

- งานโครงสร้างพื้น ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ 
- งานจัดส่งเอกสารรายงานด้านความปลอดภัย พร้อมให้ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 

โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) 
- งานจัดส่งเอกสารแผนงานการก่อสร้าง 
- งานจัดส่งเอกสารแผนงานแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้าง 
- งานจัดส่งเอกสารแผนงานการก่อสร้างของงวดงานถัดไป 
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓๐ วันนับจากวันทีเ่ริ่มต้นลงมือท างานตามสัญญา 

 งวดที่ ๕  เป็นจ านวนเงิน ๑๐.๐๐% ของมูลค่าก่อสร้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ 
- งานโครงสร้างพื้น ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ 
- งานก่ออิฐ และฉาบปูนผนัง ชั้นใต้ดิน 
- งานติดตั้งท่องานระบบสุขาภิบาล และระบบไฟฟ้า - สื่อสาร 

ชั้นใต้ดิน (เฉพาะในส่วนที่ฝังในผนัง) 
- งานจัดส่งเอกสารรายงานด้านความปลอดภัย พร้อมให้ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 

โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) 
- งานจัดส่งเอกสารแผนงานการก่อสร้าง 
- งานจัดส่งเอกสารแผนงานแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้าง 
- งานจัดส่งเอกสารแผนงานการก่อสร้างของงวดงานถัดไป 
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๕ วันนับจากวันทีเ่ริ่มต้นลงมือท างานตามสัญญา 

 งวดที่ ๖  เป็นจ านวนเงิน ๑๐.๐๐% ของมูลค่าก่อสร้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ 
- งานมุงหลังคา แล้วเสร็จ 
- งานก่ออิฐ และฉาบปูนผนัง ชั้นที่ ๑ 
- งานติดตั้งท่องานระบบสุขาภิบาล และระบบไฟฟ้า - สื่อสาร 

ชั้นที ่๑ (เฉพาะในส่วนที่ฝังในผนัง) 
- งานจัดส่งเอกสารรายงานด้านความปลอดภัย พร้อมให้ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 

โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) 
- งานจัดส่งเอกสารแผนงานการก่อสร้าง 
- งานจัดส่งเอกสารแผนงานแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้าง 
- งานจัดส่งเอกสารแผนงานการก่อสร้างของงวดงานถัดไป 
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วันนับจากวันทีเ่ริ่มตน้ลงมือท างานตามสัญญา 

 งวดที่ ๗  เป็นจ านวนเงิน ๘.๐๐% ของมูลค่าก่อสร้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ 
- งานระบบล่อฟ้าและระบบต่อลงดิน 
- งานก่ออิฐ และฉาบปูนผนัง ชั้นที่ ๒ และ ๓ 
- งานติดตั้งท่องานระบบสุขาภิบาล และระบบไฟฟ้า - สื่อสาร 

ชั้นที ่๒ และ ๓ (เฉพาะในส่วนที่ฝังในผนัง) 
- งานตกแต่งผิวพ้ืน , ผนัง ชั้นที่ ๓ (ยกเว้นงานทาสี) 
- งานติดตั้งประตู – หน้าต่าง ชั้นที่ ๓ 
- งานร้อยสายไฟ พร้อมติดตั้งดวงโคม , สวิทซ์ และเต้ารับ ชั้นที่ ๓ 
- งานระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ ชั้นที่ ๓ 
- งานระบบดับเพลิง ชั้นที่ ๓ 

 
๑๒/- งานติดตั้ง... 



 
 

- ๑๒ - 
 

- งานติดตั้งท่องานระบบสุขภิบาล ชั้นที่ ๓ 
- งานจัดส่งเอกสารรายงานด้านความปลอดภัย พร้อมให้ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 

โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) 
- งานจัดส่งเอกสารแผนงานการก่อสร้าง 
- งานจัดส่งเอกสารแผนงานแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้าง 
- งานจัดส่งเอกสารแผนงานการก่อสร้างของงวดงานถัดไป 
ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วันนับจากวันทีเ่ริ่มต้นลงมือท างานตามสัญญา 

 งวดที๘่  เป็นจ านวนเงิน ๘.๐๐% ของมูลค่าก่อสร้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ 
- งานตกแต่งผิวพ้ืน , ผนัง ชั้นที่ ๒ (ยกเว้นงานทาสี) 
- งานติดตั้งประตู – หน้าต่าง ชั้นที่ ๒ 
- งานร้อยสายไฟ พร้อมติดตั้งดวงโคม , สวิทซ์ และเต้ารับ ชั้นที่ ๒ 
- งานระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ ชั้นที่ ๒ 
- งานระบบดับเพลิง ชั้นที่ ๒ 
- งานติดตั้งท่องานระบบสุขภิบาล ชั้นที่ ๒ 
- งานจัดส่งเอกสารรายงานด้านความปลอดภัย พร้อมให้ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 

โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) 
- งานจัดส่งเอกสารแผนงานการก่อสร้าง 
- งานจัดส่งเอกสารแผนงานแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้าง 
- งานจัดส่งเอกสารแผนงานการก่อสร้างของงวดงานถัดไป 
ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๓๐ วันนับจากวันทีเ่ริ่มต้นลงมือท างานตามสัญญา 

 งวดที่๙  เป็นจ านวนเงิน ๘.๐๐% ของมูลค่าก่อสร้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ 
- งานตกแต่งผิวพ้ืน , ผนัง ชั้นที่ ๑ 
- งานติดตั้งประตู – หน้าต่าง ชั้นที่ ๑ 
- งานร้อยสายไฟ พร้อมติดตั้งดวงโคม , สวิทซ์ และเต้ารับ ชั้นที่ ๑ 
- งานระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ ชั้นที่ ๑ 
- งานระบบดับเพลิง ชั้นที่ ๑ 
- งานติดตั้งท่องานระบบสุขภิบาล ชั้นที่ ๑ 
- งานติดตั้งถังบ าบัดน้ าเสีย และระบบระบายน้ า 
- งานจัดส่งเอกสารรายงานด้านความปลอดภัย พร้อมให้ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 

โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) 
- งานจัดส่งเอกสารแผนงานการก่อสร้าง 
- งานจัดส่งเอกสารแผนงานแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้าง 
- งานจัดส่งเอกสารแผนงานการก่อสร้างของงวดงานถัดไป 
ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕๐ วันนับจากวันทีเ่ริ่มต้นลงมือท างานตามสัญญา 

งวดสุดท้าย  เป็นจ านวนเงิน ๒๐.๐๐% ของมูลค่าก่อสร้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ 
- งานตกแต่งผิวพ้ืน , ผนัง ชั้นใต้ดิน 
- งานติดตั้งประตู – หน้าต่าง ชั้นใต้ดิน 
- งานร้อยสายไฟ พร้อมติดตั้งดวงโคม , สวิทซ์ และเต้ารับ ชั้นใต้ดิน 
- งานระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ ชั้นใต้ดิน 
- งานระบบดับเพลิง ชั้นใต้ดิน 

๑๒/- งานติดตั้ง... 
 



 
 
 

- ๑๒ - 
 

- งานติดตั้งท่องานระบบสุขภิบาล ชั้นใต้ดิน 
- งานติดตั้งระบบแรงสูง และตู้ควบคุม ระบบไฟฟ้า 
- งานติดตั้งระบบควบคุมประตูเข้ออกอาคาร 
- งานติดตั้งระบบเสาอากาศโทรทัศน์ 
- งานทาสี 
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ 
- งานติดตั้งครุภัณฑ ์
- งานทดสอบ พร้อมจัดส่งผลการทดสอบงานระบบต่าง ๆ ที่ใช้ในอาคาร 
- งานจัดส่งแบบก่อสร้างจริง (As – Built Drawing) ของอาคาร โดยเป็น 

กระดาษไข จ านวน ๑ ชุด พิมพ์เขียว จ านวน ๔ ชุด พร้อมแผ่น CD โปรแกรม AUTO CAD จ านวน ๔ แผ่น 
- งานจัดส่งคู่มือการใช้งานระบบต่าง ๆ ที่ใช้ในอาคาร จ านวน ๔ ชุด 
- ด าเนินการก่อสร้างส่วนประกอบอาคาร และงานส่วนที่เหลือให้ครบตาม

สัญญา 
- ท าความสะอาดบริเวณก่อสร้าง และ เก็บรายละเอียดความเรียบร้อยของ

อาคาร 
ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ วันนับจากวันทีเ่ริ่มต้นลงมือท างานตามสัญญา 
 

๙. อัตราค่าปรับ 
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็น 

หนังสือจะก าหนด ดังนี้ 
   ๙.๑  กรณีที่ผู้รับจ้างน างานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้ อ่ืนท าอีกทอดหนึ่งโดยไมได้รับอนุญาตจาก
มหาวิทยาลัยจะก าหนดค่าปรับส าหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจ านวนร้อยละ......-........ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น 
   ๙.๒  กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะก าหนดค่าปรับเป็น
รายวันเป็นจ านวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง 

๑๐.   การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
  ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓  หรือ

ข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยได้รับมอบงาน โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้
การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง  

๑๑.  ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอ่ืนๆ   
   ๑๑.๑  เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
    การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากเงิน
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จากส านักงบประมาณแล้วเท่านั้น    

๑๑.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศ  และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้ ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 

 
๑๓/(๑) แจ้ง... 

 



 
 

- ๑๓ - 
 

    (๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน   
นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่ง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

(๒)  จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือ
ไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(๓)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
   ๑๑.๓  ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ
ภายในเวลาที่ก าหนดังระบุในข้อ ๗.  มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออก
หนังสือค้ าประกันการยื่นข้อเสนอทันที  และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งจะ
พิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
   ๑๑.๔  มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเติมเงื่อนไข  หรือข้อก าหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลง
จ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
   ๑๑.๕  ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกันผู้
ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของมหาวิทยาลัย ค าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอ
ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม 
   ๑๑.๖  มหาวิทยาลัยอาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากมหาวิทยาลัยไม่ได ้
      (๑)  มหาวิทยาลัยไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียง
พอที่จะท าการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป 
      (๒)  มีการกระท าการที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือก
มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือ
สมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใดในการ
เสนอราคา 
      (๓)  การท าการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย หรือกระทบ
ต่อประโยชน์สาธารณะ 
      (๔)  กรณีอ่ืนในท านองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตาม
ความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

๑๒.   การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
   การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะน ามาใช้ในกรณีที่ค่า
งานก่อสร้างลดลงหรือเพ่ิมข้ึน โดยวิธีการต่อไปนี้ 
   ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์  สูตรและวิธีค านวณที่ ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมริ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตาม
หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒  
  
    สูตรการปรับราคา (สูตรค่าK) จะต้องคงที่ ที่ระดับที่ก าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่ก าหนดไว้
ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ระบุในข้อ ๑.๕ 
    
 

๑๔/๑๓. มาตรฐาน... 



 
 
 

- ๑๔ - 
 
  ๑๓. มาตราฐานฝีมือช่าง 

เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้ เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้าง         
ตามประกาศนี้แล้ว  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและ
ใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากหน่วยงานที่ได้รับการ
รับรองจากทางราชการ หรือผู้มีวุฒิบัตร ระดับ ป.ว.ช., ป.ว.ส. และ ป.ว.ท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา
ที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมีช่างจ านวน
อย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้ 
   ๑๓.๑  ช่างเชื่อม 
   ๑๓.๒  ช่างไฟฟ้า 
   ๑๓.๓  ช่างก่อสร้าง 
   ๑๓.๔  ช่างท่อและสุขภัณฑ ์
   ๑๓.๕  ช่างโยธา 

๑๔.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 

๑๓.   การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
  มหาวิทยาลัยสามารถน าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการ 

คัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อน ามาประเมินผลการปฏิบัติของผู้ประกอบการ 
     ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือ
ท าสัญญากับมหาวิทยาลัยไว้ชั่วคราว 

 
……………………………………………… 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วันที่    พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

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