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ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
เรื่อง  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงแหล่งเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กระดับประถมศึกษา        

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

 
 

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

  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่า “มหาวิทยาลัย” มีความประสงค์จะประกวดราคา          
จ้างปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ เพ่ือยกระดับคุณภาพชี วิตของเด็กระดับประถมศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี         
ต าบลคคกคคเ่่า อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุ รี จ านวน ๑ รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
(หกล้านบาทถ้วน) 
 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
         ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
         ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
         ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
         ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 
        ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
        ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนคยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
         ๗.  เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
        ๘.   ไม่เป็นผู้มีผลประคยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
        ๙.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น  
       ๑๐ . เป็นผู้ ประกอบการที่ ขึ้ นทะเบียนงานก่อสร้างสาขางานก่อสร้างอาคารไว้กับ
กรมบัญชีกลาง (กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศก าหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการไว้กับกรมบัญชีกลาง) 
 
 

     ๒ / ๑๑. ผู้ยื่น.... 
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 ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างใน
วงเงินไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) มีอายุผลงานไม่เกิน ๕ ปี นับจากวันท าการแล้ว
เสร็จตามสัญญาจนถึงวันที่ยื่นซองเอกสารประกวดราคาครั้งนี้  เป็นผลงานที่ดีเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานทั่วไป
และปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขแห่งสัญญานั้นทุกประการ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาคดยตรงกับส่วนราชการ 
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะ
เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลั ยเชื่อถือ (กรณีเป็นผลงาน
เอกชนจะต้องมีหลักฐานใบรับเงินทุกงวดตลอดจนหลักฐานการเสียภาษีของงานนั้นจากกรมสรรพากรแนบมา
ด้วย) และผลงานดังกล่าว มหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประกวดราคามีสิทธิเข้าไปดูสถานที่หรือตรวจสอบ
ผลงานนั้น เพ่ือประกอบการพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาที่มีคุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประคยชน์ต่อทาง
ราชการได้ 
 ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” 
ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน าผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดง
เป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ 
 (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ ได้จดทะเบียนเป็นนิติ บุคคลใหม่  นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคล 
ที่ เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่   
ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใด  
รายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อม
การยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้
ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้ 
 ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลต่อกรมพั่นาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
 ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง  
 ๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด  
 ๑๕. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่
ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
 ๑๖. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนด 
              ๑๗. เกณฑ์การพิจารณาผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงความพร้อมด้วยเอกสารที่จะท าให้มหาวิทยาลัยมี
ความเชื่อมั่นได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอจะสามารถเริ่มงานได้ทันที  และสามารถส่งมอบผลงานที่แล้วเสร็จสมบูรณ์ให้แก่
มหาวิทยาลัยได้ภายในเวลาที่ก าหนด  คดยเสนอข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญที่เป็นเอกสารมายื่นพร้อมเอกสารที่
ก าหนดไว้  เพื่อประกอบการพิจารณาของมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ท่ีก าหนดดังนี้  

                      ๑๗.๑  เกณฑ์พิจารณาความพร้อมในการด าเนินงาน  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องผ่านเกณฑ์
การพิจารณาความพร้อมที่จะด าเนินการก่อสร้างอาคารให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด  และมี
ผลงานที่แสดงให้เป็นประจักษ์ได้  ดังนี้ 

๓ / ผู้ยื่น.... 



- ๓ - 
 

  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอการจัดคครงการสร้างจัดองค์กร  (Organization)  แสดงความ
พร้อมด้านบุคลากร  ในการเสนองานครั้งนี้พร้อมทั้งแนบหลักฐานที่ประกอบด้วย 

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

                               (เอกสารทุกรายการจะต้องรับรองส าเนาถูกต้อง) 
คดยจะต้องเป็นบุคลากรหลักที่จะปฏิบัติงานเต็มเวลาได้ทันที  และถือเป็นผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง  คดยมี
เงื่อนไขเฉพาะขั้นต่ า  ดังนี้ 

ผู้จัดการคครงการ  ๑  คน ดูแลรับผิดชอบคครงการทั้งหมดตลอดเวลา  ต้อง
เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจการจ้างทุก
ครั้งเพ่ือรายงานสรุปความก้าวหน้า / ปัญหา
อุปสรรค ท างานเต็มเวลา มีวุ่ิการศึกษาไม่ต่ ากว่า
ปริญญาตรี  สาขา  สถาปัตยกรรมหลัก  หรือ
สถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน  หรอื
วิศวกรรมศาสตร์มีประสบการณ์ควบคุมงาน
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี นับถึงวันที่ยื่นข้อเสนอ 

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

ช่างเทคนิค  ๒  คน วุ่ิการศึกษาไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้น
สูง  (ปวส.)  มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า  ๑  ปี  
นับถึงวันที่ยื่นข้อเสนอ  และท างานเต็มเวลา 

                    เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิค วุ่ิการศึกษาไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้น
สูง  (ปวส.)  มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า  ๑  ปี  
นับถึงวันที่ ยื่นข้อเสนอ  และท างานเต็มเวลา  
(ส าหรับงานทั้มีผู้ปฏิบติงานตั้งแต่  ๒ – ๔๙ คน) 

หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิคขั้นสูง ๑ คน วุ่ิการศึกษาไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้น
สูง  (ปวส.)  มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า  ๑  ปี  
นับถึงวันที่ ยื่นข้อเสนอ  และท างานเต็มเวลา  
(ส าหรับงานทั้มีผู้ปฏิบติงานตั้งแต่  ๕๐ – ๙๙ คน) 

หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ  ๑  คน วุ่ิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี  มีประสบการณ์
ไม่น้อยกว่า  ๑  ปี  นับถึงวันที่ยื่นข้อเสนอ  และ
ท างานเต็มเวลา 

 
 

 
๓ / ในกรณี.... 



- ๔ - 
 

  ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้รับสิทธิ์ให้เข้าท าสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัย  บุคลากรหลักแจ้งชื่อจะ
ถือเป็นเงื่อนไขส าคัญของข้อเสนอด้านเทคนิค  และเงื่อนไขประกอบสัญญาจ้าง  ทั้งนี้บุคลากรหลักจะต้องเป็นผู้
ควบคุมงานของคครงการ  และจะต้องปฏิบัติงานจริงตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดคครงการ  มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้
เปลี่ยนบุคลากรหลักในระหว่างการด าเนินการตามสัญญา  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
มหาวิทยาลัยเสียก่อน 
                  ๑๗.๒  เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคการก่อสร้างคณะกรรมการจะพิจารณาความ
พร้อมในการด าเนินการของผู้ยื่นข้อเสนอที่สามารถก่อสร้างอาคารให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามรูปแบบรายการได้
ภายในระยะเวลาการจ้าง  จากเอกสารที่ยื่นแสดงต่อมหาวิทยาลัย  ภายในเวลาที่ก าหนดเท่านั้น  จ าแนก
ประเด็นการพิจารณาดังนี ้
  ความพร้อมด้านการท างานและการบริหารงานก่อสร้าง 
 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงความสามารถ  ประสบการณ์  และแนวทางการน าเทคนิคการก่อสร้างทันสมัย
เข้าใช้ในการบริหารจัดการงานก่อสร้าง  และด าเนินการก่อสร้างให้บรรลุผลแห่งประคยชน์สุขของชุมชน  
หน่วยงานบริการคดยรอบพ้ืนที่ก่อสร้าง  และมหาวิทยาลัยคดยก าหนดให้เสนอข้อมูลและรายละเอียดดังนี้ 

แผนการด าเนินงาน การจัดการสถานที่ก่อสร้าง วิธีการด าเนินงาน (Method Statement)  และการ
ควบคุมคุณภาพงาน 
 แผนการท างาน  ประกอบด้วยรายละเอียดการจัดการสถานที่ก่อสร้าง  วิธีการด าเนินงาน  (Method  
Statement)  และคุณภาพงาน  ต้องประกอบด้วยสาระส าคัญของขั้นตอนการด าเนินงานก่อสร้างหลักแต่ละ
ด้านดังนี้ 

- แผนการด าเนินงานคดยรวมของคครงการ 
- แผนการท าคครงสร้าง  สถาปัตยกรรม  ระบบประกอบอาคาร 
- แผนการจัดการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  ทั้งผู้ปฏิบัติงาน  และผู้มาใช้บริการ 
- แผนการจัดหา  จัดการ  และขนส่งวัสดุก่อสร้าง  ก าลังคน / แรงงาน  และเครื่องจักรก่อสร้าง

หลักท่ีจ าเป็น 
- แผนการป้องกันปัญหาอุปสรรคและการจัดการความเสี่ยงต่างๆ  ระหว่างการก่อสร้าง 

แผนงานที่น าเสนอต้องมีรายละเอียดเพียงพอและสามารถปฏิบัติได้จริงเพ่ือที่จะสามารถให้เป็นข้อมูล
ส าหรับการจัดท า  “แผนงานหลักการก่อสร้าง”  ที่จะใช้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง 

         ทั้งนี้  ให้จัดท าแยกเป็นแต่ละแผนงานในลักษณะแผนภูมิแกนต์  (Gantt  Chart)  แผนงานทุก
ส่วนจะต้องประกอบด้วยข้อมูลที่สมบูรณ์และสัมพันธ์ต่อเนื่องกันอย่างมีนัยส าคัญ  มีวิ ธีน าเสนอที่ง่ายต่อการ
พิจารณาของคณะกรรมการได้ 

 

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
ในวันที่...........................ระหว่างเวลา........ ........น.  ถึง..............น. 

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑ ,๒๐๐.๐๐ บาท           
(หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และช าระเงินผ่านทางธนาคาร 
ตั้งแต่วันที่..................................ถึงวันที่.................................. คดยดาวน์คหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ 
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากช าระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา 

 

 

๔ / ผู้สนใจ.... 



- ๕ - 
 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.dusit.ac.th หรือ www.supply.dusit.ac.th หรือ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางคทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๔๔-๕๑๑๐ ถึง ๕๑๑๔ ในวันและ
เวลาราชการ 

 

 

    ประกาศ ณ วันที่         พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

                              (รองศาสตราจารย์ศิครจน์ ผลพันธิน) 

         อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 



(ร่าง) 
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) เลขที่  …………… 

การจ้างปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กระดับประถมศึกษา  วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
ต าบลโคกโคเฒ่า อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน ๑ รายการ                                           

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ลงวันที่        พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 

…………………………………………. 

             มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่า  “มหาวิทยาลัย” มีความประสงค์จะประกวดราคา            
จ้างปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กระดับประถมศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี           
ต าบลโคกโคเฒ่า อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 

 ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด 

 ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๑.๓ แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง 
 ๑.๔ แบบหนังสือค้ าประกัน 
  (๒) หลักประกันการเสนอราคา  
  (๒) หลักประกนัสัญญา  
   ๑.๕ สูตรการปรับราคา 
 ๑.๖ บทนิยาม 
  (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
  (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
 ๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
  (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
  (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
 ๑.๘ รายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)  
 ๑.๙ แผนที่โดยสังเขป 
                  ๑.๑๐ งวดงานงวดเงิน 
 ๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ  
  ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
  ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
  ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐ 
ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ  
ที่ รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
ของกรมบัญชีกลาง   



- ๒ - 
 

  ๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
  ๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
  ๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว  
 ๒.๘ ไม่ เป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่ เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวาง 
การแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
 ๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น  

๒.๑๐  เป็นผู้ประกอบการที่ ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขางานก่อสร้างอาคาร ไว้กับ
กรมบัญชีกลาง (กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศก าหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการไว้กับกรมบัญชีกลาง) 

๒.๑๑  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงิน  
ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ (สามล้านบาทถ้วน) มีอายุผลงานไม่เกิน ๕ ปี นับจากวันท าการแล้วเสร็จตาม
สัญญาจนถึงวันที่ยื่นซองเอกสารประกวดราคาครั้งนี้  เป็นผลงานที่ดีเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานทั่วไปและปฏิบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไขแห่งสัญญานั้นทุกประการ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหน่วยงานอ่ืนซึ่ งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็น
ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ (กรณีเป็นผลงานเอกชน
จะต้องมีหลักฐานใบรับเงินทุกงวดตลอดจนหลักฐานการเสียภาษีของงานนั้นจากกรมสรรพากรแนบมาด้วย) 
และผลงานดังกล่าว มหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประกวดราคามีสิทธิเข้าไปดูสถานที่หรือตรวจสอบผลงาน
นั้น เพ่ือประกอบการพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาท่ีมีคุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการได้ 
 

 ๒.๑๒  ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
          (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม 
“กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน าผลงานก่อสร้างของ
ผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ 
           (๒) กรณี ที่ กิ จการร่ วมค้ าไม่ ได้ จดทะเบี ยนเป็ นนิ ติ บุ คคลใหม่  นิ ติ บุ คคลแต่ละ 
นิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่  
ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใด  
รายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อม
การยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิ จการร่วมค้านั้นสามารถใช้
ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้ 
  ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
  ๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
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 ๒.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด  
 ๒.๑๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
 ๒.๑๖ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่
การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 

         ๒.๑๗ เกณฑ์การพิจารณาผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงความพร้อมด้วยเอกสารที่จะท าให้
มหาวิทยาลัยมีความเชื่อมั่นได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอจะสามารถเริ่มงานได้ทันที  และสามารถส่งมอบผลงานที่แล้ว
เสร็จสมบูรณ์ให้แก่มหาวิทยาลัยได้ภายในเวลาที่ก าหนด  โดยเสนอข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญที่เป็นเอกสารมายื่น
พร้อมเอกสารที่ก าหนดไว้  เพื่อประกอบการพิจารณาของมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ที่ก าหนดดังนี้ 

             ๒.๑๗.๑  เกณฑ์พิจารณาความพร้อมในการด าเนินงาน  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องผ่านเกณฑ์การ
พิจารณาความพร้อมที่จะด าเนินการก่อสร้างอาคารให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด  และมี
ผลงานที่แสดงให้เป็นประจักษ์ได้  ดังนี้ 

  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอการจัดโครงการสร้างจัดองค์กร  (Organization)  แสดงความ
พร้อมด้านบุคลากร  ในการเสนองานครั้งนี้พร้อมทั้งแนบหลักฐานที่ประกอบด้วย 

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

(เอกสารทุกรายการจะต้องรับรองส าเนาถูกต้อง) 
              โดยจะต้องเป็นบุคลากรหลักที่จะปฏิบัติงานเต็มเวลาได้ทันที  และถือเป็นผู้ควบคุมงานของ
ผู้รับจ้าง  โดยมีเงื่อนไขเฉพาะขั้นต่ 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 นับถึงวันที่ยื่นข้อเสนอ 

สถาปนิก / วิศวกร  โครงการ ๑  คน วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี  สาขา  
สถาปัตยกรรมหลักหรือสถาปัตยกรรมตกแต่ง
ภายใน  หรือวิศวกรรมศาสตร์  มีประสบการณ์ไม่
น้อยกว่า  ๕  ปี  ทางด้านงานก่อสร้างหรือตกแต่ง
ภายใน นับถึงวันที่ยื่นข้อเสน และท างานเต็มเวลา 
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ช่างเทคนิค  ๒  คน วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้น
สูง  (ปวส.)  มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า  ๑  ปี  
นับถึงวันที่ยื่นข้อเสนอ  และท างานเต็มเวลา 

                    เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิค วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้น
สูง  (ปวส.)  มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า  ๑  ปี  
นับถึงวันที่ ยื่นข้อเสนอ  และท างานเต็มเวลา  
(ส าหรับงานทั้มีผู้ปฏิบติงานตั้งแต่  ๒ – ๔๙ คน) 

หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิคขั้นสูง ๑ คน วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้น
สูง  (ปวส.)  มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า  ๑  ปี  
นับถึงวันที่ ยื่นข้อเสนอ  และท างานเต็มเวลา  
(ส าหรับงานทั้มีผู้ปฏิบติงานตั้งแต่  ๕๐ – ๙๙ คน) 

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

   
  ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้รับสิทธิ์ให้เข้าท าสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัย  บุคลากรหลักแจ้งชื่อจะ
ถือเป็นเงื่อนไขส าคัญของข้อเสนอด้านเทคนิค  และเงื่อนไขประกอบสัญญาจ้าง  ทั้งนี้บุคลากรหลักจะต้องเป็นผู้
ควบคุมงานของโครงการ  และจะต้องปฏิบัติงานจริงตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ  มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้
เปลี่ยนบุคลากรหลักในระหว่างการด าเนินการตามสัญญา  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
มหาวิทยาลัยเสียก่อน 

 

                  ๒.๑๗.๒  เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคการก่อสร้างคณะกรรมการจะพิจารณาความ
พร้อมในการด าเนินการของผู้ยื่นข้อเสนอที่สามารถก่อสร้างอาคารให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามรูปแบบรายการได้
ภายในระยะเวลาการจ้าง  จากเอกสารที่ยื่นแสดงต่อมหาวิทยาลัย  ภายในเวลาที่ก าหนดเท่านั้น  จ าแนก
ประเด็นการพิจารณาดังนี ้
  ความพร้อมด้านการท างานและการบริหารงานก่อสร้าง 
 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงความสามารถ  ประสบการณ์  และแนวทางการน าเทคนิคการก่อสร้างทันสมัย
เข้าใช้ในการบริหารจัดการงานก่อสร้าง  และด าเนินการก่อสร้างให้บรรลุผลแห่งประโยชน์สุขของชุมชน  
หน่วยงานบริการโดยรอบพ้ืนที่ก่อสร้าง  และมหาวิทยาลัยโดยก าหนดให้เสนอข้อมูลและรายละเอียดดังนี้ 

แผนการด าเนินงาน การจัดการสถานที่ก่อสร้าง วิธีการด าเนินงาน (Method Statement)  และการ
ควบคุมคุณภาพงาน 
 แผนการท างาน  ประกอบด้วยรายละเอียดการจัดการสถานที่ก่อสร้าง  วิธีการด าเนินงาน  (Method  
Statement)  และคุณภาพงาน  ต้องประกอบด้วยสาระส าคัญของขั้นตอนการด าเนินงานก่อสร้างหลักแต่ละ
ด้านดังนี้ 

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

หลักท่ีจ าเป็น 
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- แผนการป้องกันปัญหาอุปสรรคและการจัดการความเสี่ยงต่างๆ  ระหว่างการก่อสร้าง 
แผนงานที่น าเสนอต้องมีรายละเอียดเพียงพอและสามารถปฏิบัติได้จริงเพ่ือที่จะสามารถให้เป็นข้อมูล

ส าหรับการจัดท า  “แผนงานหลักการก่อสร้าง”  ที่จะใช้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง 
         ทั้งนี้  ให้จัดท าแยกเป็นแต่ละแผนงานในลักษณะแผนภูมิแกนต์  (Gantt  Chart)  แผนงานทุก

ส่วนจะต้องประกอบด้วยข้อมูลที่สมบูรณ์และสัมพันธ์ต่อเนื่องกันอย่างมีนัยส าคัญ  มีวิธีน าเสนอที่ง่ายต่อการ
พิจารณาของคณะกรรมการได้ 

 ๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ 
จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 

 ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
 (๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
 (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
 (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
 (๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 
 (๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 
 (๔) เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
                                  (๔.๑) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์  
                                  (๔.๒) ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  
                                            พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

 

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)  

 ทั้งนี้  เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่  ๑ 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบใน
ข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 

 ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
  (๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนกระท าการแทนให้แนบหนังสือ 
มอบอ านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 
ทั้งนี้หากผู้รับมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น  
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 (๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕. 
  (๓) ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง  
 (๔) บัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งก าไรไว้ด้วย 
                         (๕)  เอกสารเพิ่มเติมอ่ืน ๆ 

    (๕.๑) ส าเนาคู่ฉบับสัญญา(หากมีการแก้ไขสัญญางานเพ่ิม-ลด ให้แนบรายละเอียด
การแก้ไขสัญญามาด้วย) และบัญชีแสดงปริมาณงาน และราคา (BOQ) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ 
ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งก าไรด้วย) 

        (๕.๒) ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมรับรองส าเนาถูกต้องซึ่งหนังสือ
รับรองผลงานที่น ามายื่นจะต้องระบุวันที่ท างานแล้วเสร็จ และมูลค่างานสุทธิทั้งโครงการ 

    (๕.๓) เอกสารประกอบเกณฑ์การพิจารณาความพร้อมในการด าเนินงาน 

    (๕.๔) เอกสารประกอบเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคการก่อสร้าง 

   (๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)  

  ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน 
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) 
ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)  

 ๔. การเสนอราคา 
 

  ๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้อง
กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและท าการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอ 
โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)  
 ๔.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามข้อ ๑.๒ 
พร้อมจัดท าใบแจ้งปริมาณงานและราคา ใบบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 
 ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว
โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ 
ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น
ส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 
 ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า    ๑๒๐   วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายใน
ก าหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
 ๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนิ นการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่ เกิน ๙๐ วัน  
นับถัดจากวันได้รับหนังสือแจ้งจาก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้เริ่มท างาน 
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 ๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ 
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้ งหมดเสียก่อนที่ จะตกลงยื่นข้อเสนอ 
ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๔ .๕  ผู้ ยื่ น ข้อ เสนอจะต้ องยื่ นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้ อจั ดจ้ างภาครัฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่…………………………….... ระหว่างเวลา………………..น. ถึง…………………น. และเวลาใน
การเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์  
   เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ 
และเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
 ๔.๖  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท 
PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร  PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา  แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) 
เพ่ือเป็นการเสนอราคาให้แก่  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๔.๗  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนตาม
ข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ 
รายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่น
ข้อเสนอ  
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะ 
ที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตาม 
ข้อ ๑.๖ (๒ ) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็น การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จะพิจารณาเห็นว่า 
ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
 ๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
  (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
  (๒) ราคาที่ เสนอจะต้องเป็ นราคาที่ รวมภาษีมู ลค่ าเพ่ิม  และภาษี อ่ืนๆ (ถ้ ามี )  
รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
  (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา  
ที่ก าหนด 
  (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 
  (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th  

 ๕.  หลักประกันการเสนอราคา  

 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  จ านวน  ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท          
(สามแสนบาทถ้วน)  
 ๕.๑  เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์
นั้นช าระต่อเจ้าหน้าทีใ่นวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท าการ  

http://www.gprocurement.go.th/
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 ๕ .๒  ห นั งสื อ ค้ าป ระกั น อิ เล็ กท รอนิ ก ส์ ข อ งธน าคารภ าย ใน ป ระ เท ศตามแบ บ ที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
 ๕.๓   พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 ๕.๔  หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ  
ค้ าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
 กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอน าเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือ 
ค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับ
เอกสารดังกล่าวมาให้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตรวจสอบความถูกต้องในวันที่.................-................ระหว่างเวลา
..............-...................น. ถึง...............-..............น.  

 

 กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ประสงค์จะใช้หนังสือค้ าประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือค้ าประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้ 
 (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อกิจการร่วมค้าดังกล่าวเป็น 
ผู้ยื่นข้อเสนอ 
 (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญา
ร่วมค้าก าหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 

 

 ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
 หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอ หรือผู้ค้ าประกัน
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวด
ราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน 3 ราย  
ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 
 การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 

 ๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
  ๖.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์  หลักเกณฑ์ ราคา 

    

                  ๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 

   (ก) กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

จะพิจารณาจาก  ราคารวม 

 

 ๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ป ระกวดราค าอิ เล็ กท รอนิ ก ส์ จ ะ ไม่ รั บ พิ จ ารณ า ข้ อ เสน อของผู้ ยื่ น ข้ อ เสน อ รายนั้ น  เว้ น แ ต่ 
ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน 
หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ก าหนดไว้ในประกาศและเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบ
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เสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการ
ตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 
 ๖.๔  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน  
ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
  (๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

  (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน 
 ๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่
เหมาะสมหรือไม่ถูกตอ้ง 

 ๖.๖ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  
หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้  
เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นเด็ดขาด 
ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จะพิจารณายกเลิก
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการ
คัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ายื่นข้อเสนอกระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอัน
เป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

  ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรื อ  มห าวิท ยาลั ยสวน ดุ สิ ต  จ ะ ให ้ผู้ ยื่ นข้ อ เสนอนั้ นชี้ แจงและแสดงหลั กฐานที่ ท าให้ เชื่ อได้ ว่ า 
ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับ
ฟังได้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ 
ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จาก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 ๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการ
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใดในการ
เสนอราคา 

 ๗. การท าสัญญาจ้างก่อสร้าง 
 ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ 
หรือท าข้อตกลงเป็นหนังสือกับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภายใน  ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้อง
วางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕  ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้  
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 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 าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
  ๗.๔ หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ  
ค้ าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
  ๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

 ๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  
                   มหาวิทยายสวนดุสิต จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม  ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ  
และค่ าใช้ จ่ ายทั้ งป วงด้ วยแล้ ว  โดยถือราคาเหมารวม เป็ น เกณ ฑ์  และก าหนดการจ่ าย เงิน เป็ น 
จ านวน  ๓  งวด ดังนี้ 
                งวดที่ ๑ เป็นเงินร้อยละ ๒๕ ของมูลค่างาน  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้  

                 -  จัดส่งเอกสารแผนงานในการท างานของโครงการ 
 จัดส่งเอกสารแต่งตั้งบุคคลประจ าโครงการและหนังสือมอบอ านาจ (งานผนังรอบ

อาคาร) 
 ตั้งนั่งร้านและสแลนป้องกันวัสดุร่วงหล่นแล้วเสร็จ ๑๐๐% 
 ทาสีเหล็ก แล้วเสร็จ ๕๐% 
 ติดตั้งเหล็กฉาก ๔๐x๔๐x๓ mm. ยึดโครงสร้าง แล้วเสร็จ ๑๐๐% 
 ติดตั้งโครงเหล็กกล่อง ๑๐๐x๑๐๐x๒.๓ mm แล้วเสร็จ ๑๐๐% 
 ติดตั้งโครงเหล็กกล่อง ๑๐๐x๕๐x๒.๓ mm. แล้วเสร็จ ๕๐% 
 ยึด M.10 EXPENSION BOLTS ระหว่างผนังกับโครงสร้างหลัก แล้วเสร็จ 
(งานห้องเรียนรู้) 
 งานรื้อถอน แล้วเสร็จ ๑๐๐% 
 งาน Protection 
 ติดตั้งโครงสร้างบันไดพร้อมทาสี แล้วเสร็จ ๑๐๐% 
 งานวางแผ่นพื้นสมาร์ทบอร์ด แล้วเสร็จ ๑๐๐% 
 งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า แล้วเสร็จ ๑๐๐% 
 งานเกินท่อน้ ายา และท่อน้ าทิ้ง งานระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ ๑๐๐% 
 งานติดตั้งโครงสร้างฝ้าตกแต่ง แล้วเสร็จ ๑๐๐% 
 งานกั้นผนังโครงสร้างเหล็ก แล้วเสร็จ ๑๐๐% 
 งานกรุผนังสมาร์ทบอร์ท ฉาบเรียบ แล้วเสร็จ ๑๐๐% 
 งานติดตั้งประตู-หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ ๑๐๐% 
 งานติดตั้งผนังกระจกแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ ๑๐๐% 

               ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วันนับจากวันทีเ่ริ่มต้นลงมือท างานตามสัญญา                                                                                                                                                                                                                                                                                                



- ๑๑ - 
 

   งวดที ่๒ เป็นเงินร้อยละ ๓๐ ของมูลค่างาน  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้  
(งานผนังรอบอาคาร) 

- ติดตั้งโครงเหล็กกล่อง ๑๐๐x๕๐x๒.๓ mm. ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ  
- ติดตั้งตะแกรงเหล็กฉีก แล้วเสร็จ ๕๐% 
 ติดตั้งเหล็กฉาก๒๕x๒๕x๓mm.และสกรูหกเหลี่ยมพร้อมยึดน๊อตตะแกรงเหล็กฉีก 

แล้วเสร็จ ๕๐% 
(งานห้องเรียนรู้) 
 งานเฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน แล้วเสร็จ ๑๐๐% 
 งานทาสี ผนัง,วงกบและบานประต-ูหน้าต่าง แล้วเสร็จ ๑๐๐% 
 งานทาสี ฝ้าตกแต่ง แล้วเสร็จ ๑๐๐% 
 งานกรุปิดผิวลามิเนต แล้วเสร็จ ๑๐๐% 
 งานกรุแผ่นเหล็กเคลือบโลหะ แล้วเสร็จ ๑๐๐% 
 งานติดตั้งราวกันตก แล้วเสร็จ ๑๐๐% 
 งานติดตั้งกราฟฟิค แล้วเสร็จ ๑๐๐% 
 งานปูพื้นกระเบื้องยาง (ส่วนบันได, ผาจ าลอง) แล้วเสร็จ ๑๐๐% 
 งานปูพื้นหญ้าเทียม แล้วเสร็จ ๑๐๐% 

ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับจากวันทีเ่ริ่มต้นลงมือท างานตามสัญญา 
  
         งวดที่สุดท้าย เป็นเงินร้อยละ ๔๕ ของมูลค่างาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

(งานผนังรอบอาคาร) 
- ติดตั้งตะแกรงเหล็กฉีก แล้วเสร็จ ๑๐๐% 
 ติดตั้งเหล็กฉาก ๒๕x๒๕x๓ mm.และสกรูหกเหลี่ยมพร้อมยึดน๊อตตะแกรงเหล็กฉีก  

แล้วเสร็จ ๑๐๐% 
 ทาสีเหล็ก แล้วเสร็จ ๑๐๐% 
 ติดตั้งป้ายตัวอักษรเหล็กซิงค์ เบอร์๒๔ พ่นสี  แล้วเสร็จ ๑๐๐% 

 (งานห้องเรียนรู้) 
 งานปูพื้นกระเบื้องยาง แล้วเสร็จ ๑๐๐% 
 งานติดตั้งผ้าม่าน แล้วเสร็จ ๑๐๐% 
 งานติดตั้งสวิทช์ เต้ารับไฟฟ้าและดวงโคม แล้วเสร็จ ๑๐๐% 
 งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แล้วเสร็จ ๑๐๐% 
 งานติดตั้งกล้องวงจรปิด แล้วเสร็จ ๑๐๐% 
 งานติดตั้งครุภัณฑ์ แล้วเสร็จ ๑๐๐% 
 ด าเนินการปรับปรุงส่วนประกอบอาคาร และงานส่วนที่เหลือให้ครบตามสัญญา 
 ท าความสะอาดบริเวณก่อสร้างและอาคารให้เรียบร้อยทั้งหมด 

ให้แล้วเสร็จภายในก าหนดตามสัญญา ๑๒๐ วัน นับจากวันทีเ่ริ่มต้นลงมือท างานตามสัญญา 
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ รวมทั้งท า
สถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 

 ๙. อัตราค่าปรับ 



- ๑๒ - 
 

 ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็น
หนังสือจะก าหนด ดังนี้ 
 ๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างน างานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อ่ืนท าอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก 
มหาวิทยัยสวนดุสิต จะก าหนดค่าปรับส าหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจ านวนร้อยละ ๑๐  ของวงเงินของงานจ้าง
ช่วงนั้น 
 ๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะก าหนดค่าปรับเป็น
รายวันเป็นจ านวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง 

 ๑๐. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
 ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ท าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อตกลง
จ้างเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่ เกิ ดขึ้นภายในระยะเวลา               
ไม่น้อยกว่า  ๒ ปี นับถัดจากวันที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับมอบงาน โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้
การได้ดีดังเดิมภายใน  ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

๑๑. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอ่ืนๆ 
 ๑๑.๑ เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่ อ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ได้ รับอนุมัติ              
เงินค่าก่อสร้างจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๑๑.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลง
จ้างตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้า
มาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขน
ได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
 (๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน
นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
 (๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืน 
ที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
 (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี  
 ๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่ง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงจ้าง
เป็นหนังสือภายในเวลาที่ก าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗  มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ  
หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย
อ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ             
                    ๑๑.๔  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบ
สัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)  



- ๑๓ - 
 

 ๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้ง
กันผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ค าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด   
และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม 
 ๑๑.๖ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่น
ข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จาก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ไม่ได ้ 
  (๑) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับ
จัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะท าการจัดจ้างครั้งนีต้่อไป 
  (๒) มีการกระท าที่ เข้ าลักษณ ะผู้ ยื่ นข้อ เสน อที่ ชนะการจัดจ้ างหรือที่ ได้ รับ 
การคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใดใน
การเสนอราคา 
  (๓) การท าการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่  มหาวิทยาลัย    
สวนดุสิต หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 
  (๔) กรณี อ่ืนในท านองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

 ๑๒. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 

 การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะน ามาใช้ในกรณีที่ 
ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพ่ิมข้ึน โดยวิธีการต่อไปนี้ 
                        ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์  สูตรและวิธีค านวณที่ ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตาม
หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 
 สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่ก าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่ก าหนดไว้ใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ มหาวิท ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕ 
 

๑๓. มาตรฐานฝีมือช่าง  
 เมื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้าง
ตามประกาศนี้แล้วผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและ 
ใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก หน่วยงานที่ได้รับการ
รับรองจากทางราชการ หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. 
รับรองให้เข้ารับราชการได้2 ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมีจ านวนช่างอย่างน้อย 
๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้ 
               ๑๓.๑  ช่างเชื่อม 

   ๑๓.๒  ช่างไฟฟ้า 

   ๑๓.๓  ช่างก่อสร้าง 

   ๑๓.๔  ช่างท่อและสุขภัณฑ ์

   ๑๓.๕  ช่างโยธา 

๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 



- ๑๔ - 
 

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

 
๑๕. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สามารถน าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่

ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพ่ือน ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ  
 ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ

หรือท าสัญญากับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ไว้ชั่วคราว 
 
 

………………………………..……………………………..……… 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

วันที่         พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































