
                                                        (ร่าง) ครั้งท่ี ๒ 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
เรื่อง ประกวดราคาราคาจ้างปรับปรุงระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย กลุ่มอาคาร จ านวน ๒ หลัง  

แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จ านวน ๑  รายการ  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

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

 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีความประสงค์จะประกวดราคาราคาจ้างปรับปรุงระบบดับเพลิงและป้องกัน
อัคคีภัย กลุ่มอาคาร จ านวน ๒ หลัง แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จ านวน ๑  รายการ ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 
๓๖,๙๕๔,๙๕๓.๔๗ บาท (สามสิบหกล้านเก้าแสนห้าหม่ืนส่ีพันเก้าร้อยห้าสิบสามบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์) 

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

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ มหาวิทยาลัยสวน

ดุสิต ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

 
 
 

๒ / ๑๐. ผู้ยื่น... 
 



  
-๒- 

 
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างที่มีงานติดตั้งระบบบดับเพลิง ชนิด Fire  Pump, Jockey 

Pump ระบบท่อดับเพลิงและมีการติดตั้ง Sprinkler ที่เป็นผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท(สิบเจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน)  ซึ่งผลงานดังกล่าวของผู้
รับจ้างต้องเป็นผลงานในสัญญาเดียวเท่านั้น และเป็นสัญญาที่ผู้รับจ้างได้ท างานแล้วเสร็จตามสัญญาซึ่งได้มีการส่ง
มอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว  และเป็นผลงานที่ดีเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานทั่วไปและปฏิบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขแห่งสัญญานั้นทุกประการ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ (กรณีเป็นผลงานเอกชนจะต้องมีหลักฐานใบรับเงินทุกงวด
ตลอดจนหลักฐานการเสียภาษีของงานนั้นจากกรมสรรพากรแนบมาด้วย) โดยให้น าส าเนาหนังสือรับรองผลงาน
และส าเนาสัญญามาแสดง ในวันที่เสนอราคาและผลงานดังกล่าว มหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประกวดราคามี
สิทธิเข้าไปดูสถานที่หรือตรวจสอบผลงานนั้น เพ่ือประกอบการพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาที่มีคุณภาพและ
คุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการได้ 

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 :2015  และ ISO 14001 : 2015 หรือดีกว่า
ด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือประโยชน์ในการรับประกัน   

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   กรณีท่ีข้อตกลงฯ ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้อง

มีการก าหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลัก
มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอืน่ทุกราย 

        กรณีท่ีข้อตกลงฯ ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้น
ต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ 
                        กรณีท่ีข้อตกลงฯ ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าหลัก
จะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ข้ึนทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะเป็น
ผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้ 
                        ส าหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย
จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน   

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

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

 
ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ  ๕๐๐.๐๐ บาท  

(ห้าร้อยห้าบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และช าระเงินผ่านทางธนาคารตั้ งแต่
วันที่ ............................ ถึงวันที่ ...................... โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากช าระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา 

ผู้ สนใจสามารถดู รายละเ อียดได้ที่ เ ว็บ ไซต์  www.dusit.ac. th และ supply.dusit.ac. th หรือ 
www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๔๔-๕๑๑๐ ถึง ๕๑๑๔ ในวันและเวลา
ราชการ 

๓ / ประกาศ... 



  
-๓- 

 
 
 

 
     ประกาศ ณ วันที่       กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ 

 
      

 
                (รองศาสตราจารย์ศิโรจน์ ผลพันธิน) 
                                                          อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒)  

   ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วนัทีซ่ื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 



 
 

      (ร่าง) ครั้งที่ ๒ 
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)  

เลขที ่.............. 
การจ้างปรับปรุงระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย กลุ่มอาคาร จ านวน ๒ หลัง แขวงบางพลัด           

เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จ านวน ๑  รายการ   
ตามประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ลงวันที่      กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
                                    ……………………………………………. 
 

 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า“มหาวิทยาลัย” มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้าง
ปรับปรุงระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย กลุ่มอาคาร จ านวน ๒ หลัง แขวงบางพลัด เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร จ านวน ๑  รายการ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี้  
  ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด 
  ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
  ๑.๓ แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง 
  ๑.๔ แบบหนังสือค้ าประกัน 
   (๑) หลักประกันการเสนอราคา  
   (๒) หลักประกันสัญญา 
   (๓) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า 
  ๑.๕ สูตรการปรับราคา 
  ๑.๖ บทนิยาม 
   (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
   (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
  ๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
   (๑)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑  

(๒)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒  
  ๑.๘ แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ 
                ๑.๙  รายละเอียดเพิ่มเติม 
  ๑.๑๐ เอกสารแบ่งงวดงานงวดเงิน 
  ๑.๑๑ ขอบเขตของงาน 
  ๑.๑๒  แผนที่โดยสังเขป 
 ๒. คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ 

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเค รือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 

๒ / ๒.๕ ไม่เป็นบุคคล... 



 
๒ 

 
๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ

หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างที่มีงานติดตั้งระบบบดับเพลิง ชนิด Fire  Pump, 
Jockey Pump ระบบท่อดับเพลิงและมีการติดตั้ง Sprinkler ที่เป็นผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด
ราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท(สิบเจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน)  ซึ่งผลงาน
ดังกล่าวของผู้รับจ้างต้องเป็นผลงานในสัญญาเดียวเท่านั้น และเป็นสัญญาที่ผู้รับจ้างได้ท างานแล้วเสร็จตาม
สัญญาซึ่งได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว  และเป็นผลงานที่ดีเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานทั่วไป
และปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขแห่งสัญญานั้นทุกประการ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ 
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะ
เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ (กรณีเป็นผลงาน
เอกชนจะต้องมีหลักฐานใบรับเงินทุกงวดตลอดจนหลักฐานการเสียภาษีของงานนั้นจากกรมสรรพากรแนบมา
ด้วย) โดยให้น าส าเนาหนังสือรับรองผลงานและส าเนาสัญญามาแสดง ในวันที่เสนอราคาและผลงานดังกล่าว 
มหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประกวดราคามีสิทธิเข้าไปดูสถานที่หรือตรวจสอบผลงานนั้น เพื่อประกอบการ
พิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาที่มีคุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการได้ 

๒.๑๑  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 :2015  และ ISO 14001 : 2015 หรือ
ดีกว่าด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือประโยชน์ในการรับประกัน   

๒.๑๒  ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
                            กรณีท่ีข้อตกลงฯ ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ 
จะต้องมีการก าหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของ
ผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย 

            กรณีที่ข้อตกลงฯ ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วม
ค้ านั้ นต้องใช้ ผลงานของผู้ เข้ าร่ วมค้ าหลักราย เดี ยว เป็ นผลงานของกิจการร่วมค้ าที่ ยื่ นข้อ เสนอ  
                            กรณีที่ข้อตกลงฯ ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วม
ค้าหลักจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมค้า
หลั กจะเป็ นผู้ ป ระกอบการที่ ขึ้ นทะเบี ยน ในสาขางานก่อสร้ างไว้กั บกรมบัญ ชีกลางหรือ ไม่ ก็ ได้  
                            ส าหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้า
ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน   

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

๓ / หลักฐาน... 



 
๓ 

 
 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) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

(ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ 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) เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ 
  (๔.๑) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 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 าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
(๔)  
(๕) เอกสารเพิ่มเติมอ่ืน ๆ 
 (๕.๑) ส าเนาคู่ฉบับสัญญา (หากมีการแก้ไขสัญญางานเพ่ิม-ลด ให้แนบรายละเอียดการ

แก้ไขสัญญามาด้วย) และบัญชีแสดงปริมาณงาน และราคา (BOQ) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ 
ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งก าไรด้วย) (ถ้ามี) 

 (๕.๒) ส าเนาเอกสารรับรองมาตรฐาน ISO 9001 :2015  และ ISO 14001 : 2015 
หรือดีกว่าด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือประโยชน์ในการรับประกัน   

(๖)  ส าเนาใบข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี) 
 

๔ /(๗) บัญชี... 



 
๔ 

 
(๗)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ 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  ให้ผู้ยื่นข้อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสารประกวด
ราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วน โดยไม่ต้องยื่นใบแจ้ง
ปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้าง ในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
    ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว 
โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อ หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้
ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น
ส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 
    ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย
ภายในก าหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้  
   ๔.๓  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๒๑๐ วัน  
นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก มหาวิทยาลัย ให้เริ่มท างาน 
   ๔.๔  ก่อนการเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ 
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอ ตามเงื่อนไข
ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ 
   ๔.๕  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่  ....................  ระหว่างเวลา .................. น. ถึง .................... น. และเวลาในการเสนอ
ราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 
    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
การเสนอราคาให้แกม่หาวิทยาลัย ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
   ๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน     
ตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้อ่ืน
ข้อเสนอรายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจาการเป็น     
ผู้ยื่นข้อเสนอ 
 ๕ / หากปรากฏ... 



 
๕ 

 
    หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือใน
ขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ มหาวิทยาลัย จะพิจารณา
เห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าวและให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการ 
พิจารณาของ มหาวิทยาลัย 
   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 
                 ๔.๙  ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดท าแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
และแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญา 

 ๕. หลักประกันการเสนอราคา  

 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จ านวน ๑,๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท  
(หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน)  
 5.1 เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น
ช าระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันท าการ  
 5 .2  ห นั งสื อค้ าป ระกั น อิ เล็ กท รอนิ ก ส์ ข อ งธน าคารภ าย ใน ป ระ เท ศต ามแบ บ ที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
 5.3 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 5.4 หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ 
ค้ าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
 กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอน าเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือ 
ค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับ
เอกสารดังกล่าวมาให้มหาวิทยาลัย ตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ ..................................ระหว่างเวลา
.................................น. ถึง.............................น.  
 
 
 
 
 
 
 

๖ / ทั้งนี้... 

http://www.gprocurement.go.th/


 
๖ 

 
  กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้ หนังสือค้ า
ประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคาให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญา
ร่ ว ม ค้ า ก า ห น ด ใ ห้ เ ป็ น ผู้ เ ข้ า ยื่ น ข้ อ เ ส น อ กั บ ห น่ ว ย ง า น ข อ ง รั ฐ เป็ น ผู้ ยื่ น ข้ อ เ ส น อ 
                     หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ มหาวิทยาลัยจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ าประกัน
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคา
เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย 
ให้ คื น ได้ ต่ อ เมื่ อ ได้ ท า สั ญ ญ า ห รื อ ข้ อ ต ก ล ง  ห รื อ ผู้ ยื่ น ข้ อ เส น อ ได้ พ้ น จ า ก ข้ อ ผู ก พั น แ ล้ ว 
                    การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย  

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
   ๖.๑  การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ มหาวิทยาลัย จะ
พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา 
   ๖.๒  การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 
   (ก)  กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ มหาวิทยาลัย จะพิจารณา
จาก ราคารวม 
   ๖.๓  หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่
ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียด
แตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ มหาวิทยาลัย ก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่
มิใช่สาระส าคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเป็น
การผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 
   ๖.๔  มหาวิทยาลัย สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปนี้ 
   (๑ ) ไม่ปรากฏชื่อผู้ ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้ รับ เอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ของ มหาวิทยาลัย 

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข  ที่ ก าหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน 
   ๖.๕  ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ มหาวิทยาลัย มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้  
มหาวิทยาลัย มีสิทธิที่จะไม่รับราคาข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญา  หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสม 
หรือไม่ถูกต้อง 

๖.๖  มหาวิทยาลัย ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์
ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ มหาวิทยาลัย เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้ง มหาวิทยาลัย จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่น
ข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน  ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการยื่น
ข้อเสนอกระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืน
มาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

๗ / ในการ... 



 
๗ 

 
   ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์หรือ มหาวิทยาลัย จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอ
สามารถด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ 
มหาวิทยาลัย มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มี
สิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใด ๆ จาก มหาวิทยาลัย 
  ๖.๗  ก่อนลงนามในสัญญาม หาวิทยาลัย อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
หากปรากฏว่ามีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือได้รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือ
สมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใดในการ
เสนอราคา 
 ๖.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอ
รายอ่ืนที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงล าดับผู้ยื่นข้อเสนอ
ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะ
เรียกมาท าสัญญาไม่เกิน ๓ ราย 
     ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็น
ผู้ประกอบการ SMEs 
     ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีวงเงินสัญญา
สะสมตามปีปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งนั้นแล้วมีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้น
ทะเบียนไว้กับ สสว. 
                 ๖.๙  หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือ
นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้
ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่น
ข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว 
  ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้อง
เป็นผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
 
   ๗. การท าสัญญาจ้างก่อสร้าง 

 ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓  
หรือท าข้อตกลงเป็นหนังสือกับ มหาวิทยาลัย ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวาง 
หลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ 
มหาวิทยาลัย ยึดถือไว้ในขณะท 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 าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
  ๗.๔  หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน  ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ  โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ า
ประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
 ๘ / ๗.๕ พันธบัตร... 



 
๘ 

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

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
มหาวิทยาลัย จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และ ค่าใช้จ่ายทั้ง

ปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และก าหนดการจ่ายเงินเป็น จ านวน ๔ งวด ดังนี้ 
  งวดที่ ๑ เป็นจ านวนเงินร้อยละ ๒๕ ของค่าก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ 

- จัดส่งเอกสารแผนงานในการท างานของโครงการ 
 จัดส่งเอกสารแต่งตั้งบุคคลประจ าโครงการและหนังสือมอบอ านาจ 
- งานกันฝุ่น  
- งานเดินท่อดับเพลิง ชั้น ใต้ดิน ชั้น ๑ ชั้น ๒ และ ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

พร้อมทดสอบรอยรั่ว ทาสี ติดหัวสปริงเกอร์ แล้วเสร็จทั้งหมด พร้อมส่งคืนพ้ืนที่ 

- งานระบบไฟฟ้า ชั้น ใต้ดินชั้น ๑ ชั้น ๒ และ ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
ประกอบด้วยแผงสวิทซ์ไฟฟ้าแรงต่ า, LOAD CENTER PANEL (EXISING) MCB 1P 16 AT, สายไฟฟ้า ท่อเดิน
สายไฟฟ้า, ไฟป้ายทางหนีไฟ ทั้งหมดแล้วเสร็จตามแบบพร้อมส่งพื้นที่ในส่วนงวดที่ ๑ ให้มหาวิทยาลัยใช้งานได้ 

- งานเดินท่อดับเพลิง อาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒ พร้อม
ทดสอบรอยรั่ว ทาสี ติดหัวสปริงเกอร์ งานฝ้าเพดาน ทาสีภายใน ระบบควบคุม งานสายไฟฟ้า งาน
สายสัญญาณ แล้วเสร็จทั้งหมดตามแบบ พร้อมส่งคืนพื้นท่ีในส่วนงวดที่ ๑ ให้มหาวิทยาลัยใช้งานได้ 
- งานรื้อถอนส านักงานคณะวิทยาศาสตร์ 

- งานสถาปัตยกรรมส่วนที่จอดรถบัส, งานเสาเข็ม,งานฐานราก, เสา, งานหลังคา,
งานเสา,  งานเบ็ดเตล็ด แล้วเสร็จทั้งหมด 

- งานสถาปัตยกรรมส่วนส านักงานและส่วนห้องเรียนออนไลน์ , งานผนัง ทั้งหมด
รวมปูกระเบื้องผนังและกรุลามิเนตตามแบบแล้วเสร็จทุกชั้น ,  งานฝ้าเพดานทุกชั้นตามแบบแล้วเสร็จ , แผง
สวิทช์ย่อยและเซอร์กิต เบรคเกอร์, งานสายไฟฟ้า, งานท่อสายไฟและรางเดินสายไฟ 
- เอกสารการใช้วัสดุที่ ผลิตภายในประเทศ และแผนการใช้ เหล็กที่ ผลิต

ภายในประเทศ ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา  
ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นบัถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา 
 

งวดที่ ๒ เป็นจ านวนเงินร้อยละ ๒๕ ของค่าก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
ดังนี้ 

- งานรื้อถอน 
- งานเดินท่อดับเพลิง ชั้น ๓ และ ชั้น ๔ อาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี พร้อมทดสอบรอยรั่ว ทาสี ติดหัวสปริงเกอร์ งานฝ้าเพดาน ทาสีภายใน งานทาสีกันไฟประตูช่อง
ชาร์ป เปลี่ยนประตูหนีไฟ ๒ บาน แผนผังทางหนีไฟ (แผ่นอะครีลิค) แผนผังทางหนีไฟ (กระดาษ A4 เคลือบ
พลาสติกใส) แล้วเสร็จทั้งหมดตามแบบ พร้อมส่งคืนพ้ืนที่ในส่วนงวดที่ ๒ ให้มหาวิทยาลัยใช้งานได้ (โดยให้ผู้
รับจ้างเข้าด าเนินการได้ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นเวลา ๓๑ วัน) 
 

๙/- งานระบบ 
 



 
๙ 

 
- งานระบบไฟฟ้า ชั้น ๑, ๒, ๓ และ ชั้น ๔ อาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีประกอบด้วยแผงสวิทซ์ไฟฟ้าแรงต่ า , LOAD CENTER PANEL (EXISING) MCB 1P 16 AT, 
สายไฟฟ้า ท่อเดินสายไฟฟ้า, ไฟป้ายทางหนีไฟ ทั้งหมดแล้วเสร็จตามแบบพร้อมส่งพ้ืนที่ในส่วนงวดที่ ๒ ให้
มหาวิทยาลัยใช้งานได้ (โดยให้ผู้รับจ้างเข้าด าเนินการได้ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จนถึงวันที่ ๓๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นเวลา ๓๑ วัน) 

- งานระบบไฟฟ้า ชั้น ๔ และ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วยแผง
สวิทซ์ไฟฟ้าแรงต่ า, LOAD CENTER PANEL (EXISING) MCB 1P 16 AT, สายไฟฟ้า ท่อเดินสายไฟฟ้า, ไฟ
ป้ายทางหนีไฟ ทั้งหมดแล้วเสร็จตามแบบพร้อมส่งพื้นที่ในส่วนงวดที่ ๒ ให้มหาวิทยาลัยใช้งานได้ 

- งานเดินท่อดับเพลิง ชั้น ๔ และ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ พร้อมทดสอบ
รอยรั่ว ทาสี ติดหัวสปริงเกอร์ แล้วเสร็จทั้งหมด พร้อมส่งคืนพ้ืนที่ในส่วนงวดที่ ๒ ให้มหาวิทยาลัยใช้งานได้ 

- งานตกแต่งห้องโถงชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
ผนังกรุไม้อัด 6+4 มม. หน้าบุแผ่นลามิเนตโครงไม้จ๊อยท์ , ผนังเดิมทาสี, บัวพ้ืนอลูมิเนียม ขนาด 4"x6 มม.,ฝ้า
เพดานยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ,  ฝ้าระแนงอลูมิเนียม โครงเหล็กทาสีและ
อุปกรณ์ติดตั้ง, ฝ้าเพดานไม้อัดหนา 4 มม. กรุลามิเนต โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี , สีทาฝ้าเพดานภายใน, Step 
ฝ้าเพดานไม้อัดหนา 4 มม. กรุลามิเนต กว้าง 25 ซม.ลึก 15 ซม. , Step ฝ้าเพดาน กว้าง 20 ซม. ลึก 10 ซม., 
Step ฝ้าเพดาน กว้าง 30 ซม. ลึก 20 ซม., Step ฝ้าเพดานรอบแผงฝ้าอลูมิเนียม  งานระบบไฟฟ้า แผงสวิทช์
ไฟฟ้าแรงต่พร้อมอุปกรณ์ทั้งหมด สายไฟฟ้า ท่อเดินสายไฟฟ้า โคมไฟฟ้า สวิทช์และเต้ารับไฟฟ้า ระบบแจ้งเหตุ
เพลิงไหม้  ระบบเสียงสาธารณะ งานทาสี ทั้งหมดของงานชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จตามแบบพร้อมส่งพ้ืนที่ในส่วนงวด
ที่ ๒ ให้มหาวิทยาลัยใช้งานได้ 

- งานตกแต่งห้องโถงชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
ผนังกรุไม้อัด 6+4 มม. หน้าบุแผ่นลามิเนตโครงไม้จ๊อยท์, ผนังเดิมทาสี, บัวพ้ืนอลูมิเนียม ขนาด 4"x6 มม., ฝ้า
เพดานยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี, ฝ้าระแนงอลูมิเนียม, ฝ้าเพดานไม้อัดหนา 
10 มม. กรุลามิเนต โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี , สีทาฝ้าเพดานภายใน, Step ฝ้าเพดาน กว้าง 25 ซม. ลึก 10 
ซม., Step ฝ้าเพดาน กว้าง 20 ซม. ลึก 10 ซม, Step ฝ้าเพดาน กว้าง 30 ซม. ลึก 20 ซม. งานระบบไฟฟ้า 
แผงสวิทช์ไฟฟ้าแรงต่พร้อมอุปกรณ์ทั้ งหมด สายไฟฟ้า ท่อเดินสายไฟฟ้า โคมไฟฟ้า สวิทช์และเต้ารับไฟฟ้า 
ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้  ระบบเสียงสาธารณะ งานทาสี ทั้งหมดของงานชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จตามแบบพร้อมส่ง
พ้ืนที่ในส่วนงวดที่ ๒ ให้มหาวิทยาลัยใช้งานได้ 

- งานตกแต่งห้องโถงชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
ผนังกรุไม้อัด 6+4 มม. หน้าบุแผ่นลามิเนตโครงไม้จ๊อยท์, ผนังเดิมทาสี, บัวพ้ืนอลูมิเนียม ขนาด 4"x6 มม., ฝ้า
เพดานยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี, ฝ้าระแนงอลูมิเนียม, ฝ้าเพดานไม้อัดหนา 
10 มม. กรุลามิเนต โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี, สีทาฝ้าเพดานภายใน, Step ฝ้าเพดาน กว้าง 20 ซม. ลึก 10 
ซม., Step ฝ้าเพดาน กว้าง 30 ซม. ลึก 20 ซม. งานระบบไฟฟ้า แผงสวิทช์ไฟฟ้าแรงต่พร้อมอุปกรณ์ทั้งหมด 
สายไฟฟ้า ท่อเดินสายไฟฟ้า โคมไฟฟ้า สวิทช์และเต้ารับไฟฟ้า ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้  ระบบเสียงสาธารณะ 
งานทาสี ทั้งหมดของงานชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จตามแบบพร้อมส่งพื้นที่ในส่วนงวดที่ ๒ ให้มหาวิทยาลัยใช้งานได้  
 

๑๐/- ปรับปรุง... 
 



 
๑๐ 

 
- ปรับปรุงส านักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด าเนินการ งานติดตั้งประตู 

หน้าต่าง งานปูกระเบื้อง ทั้งหมดแล้วเสร็จ งานท่อลมทั้งหมด งานหน้ากากลมทั้งหมด งานท่อน้ ายา และฉนวน
หุ้มท่อทั้งหมดแล้วเสร็จ งานระบบไฟฟ้าและควบคุมส าหรับระบบปรับอากาศและระบายอากาศทั้งหมดแล้ว
เสร็จ 

ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันทีไ่ด้ลงนามสัญญา 
 
 

งวดที่ ๓ เป็นจ านวนเงินร้อยละ ๒๕ ของค่าก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ 
- งานรื้อถอน 
- งานเดินท่อดับเพลิง ชั้น ๕ และ ชั้น ๖ อาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี พร้อมทดสอบรอยรั่ว ทาสี ติดหัวสปริงเกอร์ งานฝ้าเพดาน ทาสีภายใน งานทาสีกันไฟประตูช่อง
ชาร์ป  แผนผังทางหนีไฟ (แผ่นอะครีลิค) แผนผังทางหนีไฟ (กระดาษ A4 เคลือบพลาสติกใส) แล้วเสร็จทั้งหมด
ตามแบบ พร้อมส่งคืนพ้ืนที่ในส่วนงวดที่ 2 ให้มหาวิทยาลัยใช้งานได้ (ทั้งนี้ในส่วนงานนี้ก าหนดให้ผู้รับจ้าง(โดย
ให้ผู้รับจ้างเข้าด าเนินการได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นเวลา ๓๐ วัน) 

- งานระบบไฟฟ้า ชั้น ๕ และ ชั้น๖6 อาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกอบด้วยแผงสวิทซ์ไฟฟ้าแรงต่ า, LOAD CENTER PANEL (EXISING) MCB 1P 16 AT, สายไฟฟ้า ท่อเดิน
สายไฟฟ้า, ไฟป้ายทางหนีไฟ ทั้งหมดแล้วเสร็จตามแบบพร้อมส่งพ้ืนที่ในส่วนงวดที่ ๒ ให้มหาวิทยาลัยใช้งาน
ได้(โดยให้ผู้รับจ้างเข้าด าเนินการได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นเวลา 
๓๐ วัน) 

- งานรื้อถอน 
- งานเดินท่อดับเพลิง ชั้น ๗ และ ชั้น ๘ อาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี พร้อมทดสอบรอยรั่ว ทาสี ติดหัวสปริงเกอร์ งานฝ้าเพดาน ทาสีภายใน งานทาสีกันไฟประตูช่อง
ชาร์ป แผนผังทางหนีไฟ (แผ่นอะครีลิค) แผนผังทางหนีไฟ (กระดาษ A4 เคลือบพลาสติกใส) แล้วเสร็จทั้งหมด
ตามแบบ พร้อมส่งคืนพ้ืนที่ในส่วนงวดที่ ๓ ให้มหาวิทยาลัยใช้งานได้ (ทั้งนี้ในส่วนงานนี้ก าหนดให้ผู้รับจ้าง(โดย
ให้ผู้รับจ้างเข้าด าเนินการได้ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นเวลา ๓๑ 
วัน) 

- งานระบบไฟฟ้า ชั้น ๗ และ ชั้น ๘ อาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกอบด้วยแผงสวิทซ์ไฟฟ้าแรงต่ า, LOAD CENTER PANEL (EXISING) MCB 1P 16 AT, สายไฟฟ้า ท่อเดิน
สายไฟฟ้า, ไฟป้ายทางหนีไฟ ทั้งหมดแล้วเสร็จตามแบบพร้อมส่งพ้ืนที่ในส่วนงวดที่ ๓ ให้มหาวิทยาลัยใช้งานได้
(โดยให้ผู้รับจ้างเข้าด าเนินการได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นเวลา ๓๐ 
วัน) 

- งานระบบไฟฟ้า ชั้น ๖ ชั้น ๗ ชั้น ๘ และดาดฟ้า อาคารเฉลิมพระเกียรติ50 
พรรษา มหาวชิราลงกรณ  ประกอบด้วยแผงสวิทซ์ไฟฟ้าแรงต่ า, LOAD CENTER PANEL (EXISING) MCB 1P 
16 AT, สายไฟฟ้า ท่อเดินสายไฟฟ้า, ไฟป้ายทางหนีไฟ ติดตั้งประตูหนีไฟ ประตูทนไฟ ผนัง Sanwish Panel 
ทั้งหมดแล้วเสร็จตามแบบพร้อมส่งพื้นที่ในส่วนงวดที่ ๓ ให้มหาวิทยาลัยใช้งานได้ 

- งานเดินท่อดับเพลิง ชั้น ๖ ชั้น ๗  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหา
วชิราลงกรณ พร้อมทดสอบรอยรั่ว ทาสี ติดหัวสปริงเกอร์ แผนผังทางหนีไฟ และงานท่อที่เหลือให้แล้วเสร็จ
ทั้งหมด พร้อมส่งคืนพื้นท่ีในส่วนงวดที่ ๓ ให้มหาวิทยาลัยใช้งานได้ 
 

๑๑/งานติด... 
 



 
๑๑ 

 
- งานติดโครงสร้างบันไดหนีไฟ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลง

กรณ ทั้งหมดแล้วเสร็จ งานสถาปัตยกรรมงานตกแต่งบันไดหนีไฟทั้งหมดแล้วเสร็จ งานทาสีทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานท่อลม หน้ากากลม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- ปรับปรุงส านักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต าเนินการ งานปูพรม งาน

ทาสีทั้งหมดแล้วเสร็จ งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ งานม่านม้วน สติกเกอร์ ฟิล์ม งานติดตั้งโคมไฟทั้ง
หมดแล้วเสร็จ 

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันทีไ่ด้ลงนามสัญญา 
 
 

งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงินร้อยละ ๒๕ ของค่าก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
ดังนี้ 

- งานครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ เครื่องปรับอากาศติดตั้งทั้ง
หมดแล้วเสร็จ,พัดลมระบายอากาศทั้งหมดแล้วเร็จ, อุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว ส่วนส านักงาน ส่วน
ห้องเรียนออนไลน์ งานระบบโสตทัศนูปกรณ์ งานเฟอร์นิเจอร์ Built-in BF ทั้งหมดแล้วเสร็จ 

- งานกราฟฟิก G ทั้งหมดแล้วเสร็จ งานที่เหลือทั้งหมดของโครงการแล้วเสร็จ 
เก็บท าความสะอาดงานทั้งโครงการ ทดสอบระบบทั้งหมด คู่มือการใช้งาน แบบ AS – Blit   

- จัดท ารายการข้อมูลครุภัณฑ์ในโปรแกรม Microsoft Excel และเป็นเอกสาร 
จ านวน ๑ ชุด 

- แฟ้มเอกสารรายการอุปกณ์ และครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการทั้งหมดที่แสดงสัดส่วน
ตามแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ และแผนการใช้เหล็กท่ีผลิตภายในประเทศ 

- ด าเนินการก่อสร้างส่วนประกอบอาคาร และงานส่วนที่เหลือให้ครบตามสัญญา 
- ท าความสะอาดบริเวณก่อสร้าง และ เก็บรายละเอียดความเรียบร้อยของอาคาร 
ทัง้นี้ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน นับจากวันที่เริ่มต้นลงมือท างานตามสัญญา 
 

๙. อัตราค่าปรับ 
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็น 

หนังสือจะก าหนด ดังนี้ 
   ๙.๑  กรณีที่ผู้รับจ้างน างานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อ่ืนท าอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาตจาก 
มหาวิทยาลัย จะก าหนดค่าปรับส าหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจ านวนร้อยละ ๑๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น 
   ๙.๒  กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะก าหนดค่าปรับเป็น
รายวันเป็นจ านวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง 
 

๑๐. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ

ข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ มหาวิทยาลัย ได้รับมอบงาน โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้
การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

 
๑๒/๑๑. การจ่าย... 

 
 



 
๑๒ 

 
๑๑. การจ่ายเงินล่วงหน้า 

ผู้ยื่นข้อเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๕  ของราคาค่าจ้างทั้งหมด 
แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ าประกันหรือหนังสือค้ า
ประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓) ให้แก่มหาวิทยาลัย ก่อนการรับ
เงินล่วงหน้านั้น 

 
๑๒. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอ่ืนๆ   

   ๑๒.๑  เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจาก เงินงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
    การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ มหาวิทยาลัย ได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากเงิน
งบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  

๑๒.๒ เมื่อมหาวิทยาลัย ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศ  และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้ ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
    (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 
   ๑๒.๓  ผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึง มหาวิทยาลัย ไดค้ัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ
ภายในเวลาที่ก าหนดังระบุในข้อ ๗.  มหาวิทยาลัย จะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออก
หนังสือค้ าประกันการยื่นข้อเสนอทันที  และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งจะ
พิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
   ๑๒.๔  มหาวิทยาลัย สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเติมเงื่อนไข  หรือข้อก าหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลง
จ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
   ๑๒.๕  ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกันผู้
ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของ มหาวิทยาลัย ค าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอ
ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม 
 
 
 
 
 

๑๓/๑๒.๖ มหาวิทยาลัย... 
 
 



 
๑๓ 

 
   ๑๒.๖  มหาวิทยาลัย อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จาก มหาวิทยาลัย ไม่ได ้
      (๑)  มหาวิทยาลัย ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียง
พอที่จะท าการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป 
      (๒)  มีการกระท าการที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือก
มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือ
สมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใดในการ
เสนอราคา 
      (๓)  การท าการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย หรือ
กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 
      (๔)  กรณีอ่ืนในท านองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตาม
ความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

 
๑๓. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 

    การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะน ามาใช้ในกรณีที่  
ค่างานกอ่สร้างลดลงหรือเพ่ิมข้ึน 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 หรือภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕ 
 
  ๑๔. มาตรฐานฝีมือช่าง 

 เมื่อ มหาวิทยาลัย ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้าง         
ตามประกาศนี้แล้ว  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและ
ใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก หน่วยงานที่ได้รับการ
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 
   ๑๔.๑  ช่างเชื่อม 
   ๑๔.๒  ช่างไฟฟ้า 
   ๑๔.๓  ช่างก่อสร้าง 
   ๑๔.๔  ช่างท่อและสุขภัณฑ ์
   ๑๔.๕  ช่างโยธา 

 
๑๕.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

  ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 
 

๑๔/๑๖. การประเมิน... 
 



 
๑๔ 

 
   ๑๖. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

  มหาวิทยาลัย สามารถน าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการ 
คัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อน ามาประเมินผลการปฏิบัติของผู้ประกอบการ 
     ทั้งนี ้หากผู้ยื่นข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือ
ท าสัญญากับ มหาวิทยาลัย ไว้ชั่วคราว 

 
……………………………………………… 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วันที่       กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

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
















