
 

 
 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
เรือ่ง  ประกวดราคาจางกอสรางอาคารหอพักนิสิต 
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

-------------------------------------- 
 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง มีความประสงคจะประกวดราคาจางกอสรางอาคารหอพักนิสิต 
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ราคากลางของงานกอสราง ในการประกวดราคาครั้งนี้เปนเงินทั้งสิ้น 
30,984,000.00 บาท (สามสิบลานเกาแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถวน) 

 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี ้

  1. มีความสามารถตามกฎหมาย 

  2. ไมเปนบุคคลลมละลาย 

  3. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

  4. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว

เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

 5. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของ

หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน

ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

 6. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ 

การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

  7. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

  8. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกมหาวิทยาลัยทักษิณ 

วิทยาเขตพัทลุง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการ

แขงขันอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

  9. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล 

ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิแ์ละความคุมกันเชนวานั้น  

 11. ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจางกอสรางในวงเงินไม

นอยกวา 15,000,000.00 บาท (สิบหาลานบาทถวน) และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ 

หรือหนวยงานเอกชนทีม่หาวิทยาลัยเชื่อถือ 

                 12. ผูยื่นขอเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ตองมีคุณสมบัติ ดังนี ้
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 กรณีท่ีขอตกลงฯกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ขอตกลงฯจะตองมี

การกําหนดสัดสวนหนาที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลคาตามสัญญาขอผูเขารวมคาหลัก

มากกวาผูเขารวมคารายอื่นทุกราย 

                  กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก กิจการรวมคานั้น

ตองใชผลงานของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาที่ยื่นขอเสนอ 

                  กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวมคาหลัก

จะตองเปนผูประกอบการที่ข้ึนทะเบียนไวกับกรมบัญชีกลาง ในสวนของผูเขารวมคาที่ไมใชผูเขารวมคาหลักจะ

เปนผูประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานกอสรางไวกับกรมบัญชีกลางหรือไมก็ได 

                  สําหรับขอตกลงฯ ที่ไมไดกําหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวมคาทุกราย

จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารเชิญชวน 

               13. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

        ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  

ในวันที่................................................... ระหวางเวลา 08.30 น.ถึง 16.30 น. 

  ผูสนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาดวยอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ 1,000.00 บาท      

(หนึ่งพันบาทถวน) ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสและชําระเงินผานทางธนาคาร ตั้งแต

วันที่..................................ถึงวันที่............................. โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

ดวยอิเล็กทรอนิกสไดภายหลังจากชําระเงินเปนที่เรียบรอยแลวจนถึงกอนวันเสนอราคา 

       ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่ เว็บไซต www.tsu.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th 

หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 074 673207 หรือ 074 609600 ตอ 7164 ในวันและเวลาราชการ 

 ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถาม

มายังมหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตพัทลุง ผ านทางอี เมล  pkoson@tsu.ac.th หรือชองทางตามที่

กรมบัญชีกลางกําหนด ภายในวันที่................... โดยมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จะชี้แจงรายละเอียด

ดังกลาวผานทางเว็บไซต www.tsu.ac.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่............................ 

 ประกาศ ณ วันที ่      มิถุนายน พ.ศ. 2564 

 

 

   (อาจารย ดร.สุชาติ สุขสถิตย) 

   รองอธิการบดีฝายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง ปฏิบัติหนาที่แทน 

   อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

 

หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ 1 และเอกสาร  

สวนที่ 2) ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 



 

(ราง) เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e – bidding)  

เลขที.่.............................. 

การจางกอสรางอาคารหอพักนิสิต 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษณิ วิทยาเขตพัทลุง 

ลงวันที่      มิถุนายน พ.ศ. 2564 

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

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “มหาวิทยาลัย” มีความประสงคจะประกวดราคา

จางกอสรางอาคารหอพักนิสิต ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ตําบลบานพราว อําเภอปาพะยอม         

จังหวัดพัทลุง ดวยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้ 

 1. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

1.1 แบบรูปและรายการละเอียด 

 1.2 แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

 1.3 สัญญาจางกอสราง 

 1.4 แบบหนังสือคํ้าประกัน 

  (1) หลักประกันการเสนอราคา 

  (2) หลักประกันสัญญา 

   1.5 สูตรการปรับราคา 

 1.6 บทนิยาม 

  (1) ผูทีม่ีผลประโยชนรวมกัน 

  (2) การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม 

 1.7 แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

  (1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 

  (2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2  

 2. คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ  

  2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 

  2.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย 

  2.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

  2.4 ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐ 

ไวชั่ วคราว เนื่องจากเปนผูที่ ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบ 

ที่ รั ฐมน ตรี ว าก ารก ระท รวงการคลั งกํ าห น ดตามที่ ป ระก าศ เผยแพ ร ใน ระบ บ เครื อ ข ายส ารสน เท ศ 

ของกรมบัญชีกลาง 
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  2.5 ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของ

หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ 

กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

  2.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

  2.7 เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

 2.8 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกมหาวิทยาลัย        

ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมใน

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

 2.9 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล 

ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น  

2.11 ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจางกอสรางในวงเงิน   

ไมนอยกวา 15,000,000.00 บาท (สิบหาลานบาทถวน) และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ หรือ

หนวยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัย เชื่อถือ 

 2.12  ผูยื่นขอเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ตองมีคุณสมบัติ ดังนี ้

 กรณีท่ีขอตกลงฯกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ขอตกลงฯจะตองมีการ

กําหนดสัดสวนหนาที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลคาตามสัญญาขอผูเขารวมคาหลักมากกวา

ผูเขารวมคารายอื่นทุกราย 

                  กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก กิจการรวมคานั้นตองใช

ผลงานของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาท่ียื่นขอเสนอ 

                  กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวมคาหลักจะตอง

เปนผูประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไวกับกรมบัญชีกลาง ในสวนของผูเขารวมคาท่ีไมใชผูเขารวมคาหลักจะเปน

ผูประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานกอสรางไวกับกรมบัญชกีลางหรือไมก็ได 

                  สําหรับขอตกลงฯ ที่ไมไดกําหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวมคาทุกรายจะตอง

มีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารเชิญชวน 

                  2.13 ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

 3. หลักฐานการยื่นขอเสนอ 

 ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้ อ 

จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน 2 สวน คือ 

 3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้

 (1) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล 

 (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 

นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถาม)ี พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
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 (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 

นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุน 

รายใหญ (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

 (2) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ

ผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

 (3) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการ

เขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (1) หรือ (2) ของผูรวมคา แลวแตกรณ ี

 (4) เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ 

  (4.1) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย  

  (4.2) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 

(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ 1.7 (1) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)  

 ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ 1 ครบถวน 

ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ 1 ตามแบบในขอ 1.7 (1) ใหโดย

ผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ 1 ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

 3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้

  (1) ในกรณี ที่ ผู ยื่ นขอ เสนอมอบอํานาจใหบุ คคลอื่นกระทํ าการแทนใหแนบหนั งสื อ 

มอบอํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้

หากผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น  

 (2) หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ 5 

  (3) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทัง้รับรองสําเนาถูกตอง 

  (4)   เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ 

   (4.1) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางและสําเนาสัญญาจางพรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

 (5) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ 1.7 (2) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)  

  ทั้ งนี้  เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่  2 ครบถวน  

ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ 2 ตามแบบในขอ 1.7 (2) ใหโดย   

ผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ 2 ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)  
 

 4. การเสนอราคา 
  4.1 ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
ตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความให
ถูกตองครบถวน พรอมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดยไมตองแนบใบเสนอราคาใน
รูปแบบ PDF File (Portable Document Format)  
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 4.2 ผูยื่นขอเสนอจะตองกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสารประกวดราคา

จางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ขอ 1.2 ใหครบถวนโดยไมตองยื่นใบแจงปริมาณงานและ

ราคา และใบบัญชีรายการกอสรางในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

 ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดย

เสนอราคารวม หรือราคาตอหนวย หรือราคาตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่

เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคา

รวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงไวแลว 

 ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 90 วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดยภายใน

กําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 

 4.3 ผู ยื่ น ข อ เสนอจะต องเสนอกํ าหนดเวลาดํ าเนิ นการก อสร างแล วเสร็ จไม เกิ น  300 วั น  

นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากมหาวิทยาลัย ใหเริ่มทํางาน 

 4.4 กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวนและ

เขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวด

ราคาจางอิเล็กทรอนิกส 
 4.5 ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
ในวันที่.........................................พ.ศ. 2564 ระหวางเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. และเวลาในการเสนอราคาใหถือ
ตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ 
   เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอ และเสนอ
ราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
 4.6 ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสารประเภท PDF 
File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน ถูกตอง และ
ชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการเสนอราคาใหแก
มหาวิทยาลัย ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
 4.7 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นตามขอ 1.6 (1) หรือไม 
หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื่อผูยื่นขอเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ  

  หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะที่

มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ 1.6 (2) 

และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ

ผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปน      

ผูทิ้งงาน เวนแตมหาวิทยาลัย จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้น มิใชเปน ผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและได

ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของมหาวิทยาลัย  

 4.8 ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้ 

  (1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
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  (2) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใชจาย     

ทั้งปวงไวดวยแลว 

  (3) ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กําหนด 

  (4) ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได 

  (5) ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธีประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th  
 

 5.   หลักประกันการเสนอราคา  

 ผูยื่นขอเสนอตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

ดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จํานวน 1,650,000.00 บาท (หนึ่งลานหกแสน     

หาหมื่นบาทถวน)  

 5.1 เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟทนั้นชําระ

ตอเจาหนาที่ในวันที่ยื่นขอเสนอ หรือกอนวันนั้นไมเกิน 3 วันทําการ  

 5.2 หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย

กําหนด 

 5.3 พันธบัตรรัฐบาลไทย 

 5.4 หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ

เงินทุ น เพื่ อ ก ารพ าณิ ชย และป ระกอบ ธุ รกิ จ ค้ํ าป ระกั น ตามประกาศของธน าค ารแห งป ระ เท ศ ไท ย 

ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือ 

ค้ําประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

 กรณีที่ผูยื่นขอเสนอนําเช็คหรือดราฟทที่ธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือ 

ค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย มาวางเปนหลักประกันการเสนอราคาจะตองสงตนฉบับเอกสาร

ดังกลาวมาใหมหาวิทยาลัยตรวจสอบความถูกตองในวันที.่..........................พ.ศ. 2564 ระหวางเวลา 08.30 น.ถึง 16.30 น.  

 กรณีที่ผูยื่นขอเสนอยื่นขอเสนอในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ประสงคจะใชหนังสือค้ําประกัน

อิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคา ใหระบุชื่อผูเขารวมคารายที่สัญญารวมคากําหนดให

เปนผูเขายื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐเปนผูยื่นขอเสนอ 

 6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 

  6.1 การพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินโดย

ใชหลักเกณฑ ราคา 

  6.2 การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ 

   กรณีใชหลักเกณฑราคาการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอมหาวิทยาลัยจะพิจารณาจากราคารวม 

 6.3 หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอไม

ถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแตผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิค

หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่
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มหาวิทยาลัย กําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและความ

แตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย        

คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น 

 6.4 มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี้ 

  (1) ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อ

จัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของมหาวิทยาลัย 

  (2) ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส 

  (3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

ที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น 

 6.5 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือมหาวิทยาลัย มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพ่ิมเติมได มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่

จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

 6.6 มหาวิทยาลัยทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได 

และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ

และใหถือวาการตัดสินของมหาวิทยาลัย เปนเด็ดขาดผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้ง

มหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปน   

ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที ่เชื ่อถือไดวายื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน      

การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน 

  ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงาน

ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือมหาวิทยาลัย 

จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงไดมหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของ

ผูยื่นขอเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัย  

 6.7 กอนลงนามในสัญญามหาวิทยาลัย อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หาก

ปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชน

รวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่น

ขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
 

 7. การทําสัญญาจางกอสราง 

 ผูชนะการประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุ ในขอ 1.3 

หรือทําขอตกลงเปนหนังสือกับมหาวิทยาลัย ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกัน

สัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5 ของราคาคาจางที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ใหมหาวิทยาลัย ยึดถือไวในขณะ

ทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้  
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 7.1 เงินสด 

 7.2 เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟทนั้นชําระ

ตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน 3 วันทําการ  

  7.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด  

ดังระบุในขอ 1.4 (2) หรือจะเปนหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

  7.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ

กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อ

บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของธนาคาร

ที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ 1.4 (2) 

  7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 

  หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 

 8. คาจางและการจายเงิน  

  มหาวิทยาลัยจะจายคาจางซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และคาใชจายทั้งปวง  

ดวยแลว โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกําหนดการจายเงินเปนจํานวน 9 งวด ดังนี้ 

 งวดที่ 1 เปนจํานวนเงินรอยละ 10.00 เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานดังนี้   

 - นําเสนอแผนงานกอสรางผูควบคุมงานและรายชื่อสถาปนิกและวิศวกรใหคณะกรรมการตรวจการจาง

เห็นชอบและอนุมัต ิ   

 - ปรับพื้นที่กอสรางและเตรียมงานกอสรางสรางโรงเรือนเก็บวัสดุกอสรางและสํานักงานสนามของผู

ควบคุมงานแลวเสร็จ    

 - ทํางานรื้อถอน ตนไม  และวัชพืช แลวเสร็จ    

 - ทํางานดินถมทั้งหมดของอาคาร แลวเสร็จ    

 - ติดตั้งปายโครงการ ทํางานรั้วชั่วคราว  แลวเสร็จ    

 - ปกผังกอสรางพรอมกําหนดหมุดตําแหนงฐานราก แลวเสร็จ และไดรับการอนุมัต ิ   

 - ขออนุมัติวัสดุ อุปกรณ ระบบหมอแปลงแลวเสร็จ    

 - ขออนุมัติขนาดเสาเข็มแลวเสร็จและไดรับการอนุมัต ิ    

 - ขออนุมัติเหล็กเสริมและคอนกรีตที่ใชในงานกอสรางแลวเสร็จ    

 - ขออนุมัติวัสดุสถาปตยกรรม พื้น และผนังแลวเสร็จและไดรับการอนุมัต ิ    

 - นําเสาเข็มเขาสถานที่กอสราง และทําการทดสอบตอกเสาเข็ม PILOT PILE TEST จํานวนอาคารละ 1 

ตน. พรอมนําสงผลทดสอบแลวเสร็จ    

 - ทําการตอกเสาเข็มตามความลึกที่กําหนด แลวเสร็จไมนอยกวา  50% ของงานเสาเข็มทั้งหมด พรอม

ตรวจสอบ BLOW  COUNT     

   นําสงผลการทดสอบ      

 (กําหนดแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)  
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งวดที่ 2 เปนจํานวนเงินรอยละ 10.00 เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานดังนี้   

 - สงแผนงานกอสรางแลวเสร็จ      

 - ทําการตอกเสาเข็มสวนที่เหลือตามความลึกที่กําหนดพรอมตรวจสอบ BLOW  COUNT และนําสงผล

การทดสอบแลวเสร็จ     

 - ทําการทดสอบเสาเข็ม PILE LOAD TEST  โดยวิธี DYNAMIC จํานวน 1 ตน.และนําสงผลการทดสอบ

แลวเสร็จและไดรับการอนุมัติ     

 - ขออนุมัติงานระบบพ้ืน Post Tension และวัสดุ อุปกรณ แบบหลอ ตามรายการประกอบแบบกําหนด 

แลวเสร็จและไดรับการอนุมัต ิ    

 - ขออนุมัติวัสดุ, อุปกรณงานไฟฟา, งานสายระบบสื่อสาร และระบบสุขาภิบาลพรอม SHOP DWG 

พรอมไดรับการอนุมัต ิ    

 - หลอฐานราก และเสาตอมอ คสล. แลวเสร็จ     

  (กําหนดแลวเสร็จภายใน 75 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)   

งวดที่ 3 เปนจํานวนเงินรอยละ 10.0 เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานดังนี้   

 - หลอฐานราก คสล.พรอมติดตั้งถังบําบัดน้ําเสีย  แลวเสร็จ    

- หลอคาน และพ้ืน คสล.หลอในที่ ชั้นที่ 1 แลวเสร็จ    

 - หลอคอนกรีตพื้น Post Tension ชั้นที่ 1 แลวเสร็จ    

 - หลอเสา คสล.ชั้นที่ 1 แลวเสร็จ    

 - ทํางานกําจัดปลวก โดยวิธีระบบทอ  PIPE TREATMENT อาคาร B แลวเสร็จ    

    (กําหนดแลวเสร็จภายใน 100 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)   

งวดที่ 4 เปนจํานวนเงินรอยละ 10.0 เมือ่ผูรับจางไดปฏิบัติงานดังนี้   

 - หลอคาน คสล.ชั้นที่ 2 แลวเสร็จ    

- หลอคอนกรีตพื้น Post Tension ชั้นที่ 2 แลวเสร็จ    

 - หลอเสา คสล.ชั้นที่ 2 แลวเสร็จ    

 - หลอบันไดและทางลาด คสล. ระดับ+0.00 ขึ้นชั้นที่ 1 แลวเสร็จ    

  (กําหนดแลวเสร็จภายใน 145 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)   

งวดที่ 5 เปนจํานวนเงินรอยละ 10.00 เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานดังนี้   

 - หลอบันได คสล. ชั้นที่ 1 ขึ้นชั้นที่ 2 แลวเสร็จ     

 - ติดตั้งโครงหลังคา พรอม มุงหลังคา แลวเสร็จ     

 - กออิฐพรอมติดตั้งวงกบไม เทเอ็นทับหลัง คสล.ชั้นที่ 1 แลวเสร็จ 50 %    

 - ติดตั้งทอรอยสายงานระบบไฟฟา และอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ ชั้นที่ 1 แลวเสร็จ 50 %   

 - ติดตั้งทองานระบบประปา ,น้ําทิ้ง และดับเพลิง ชั้นที่ 1 แลวเสร็จ 50 %    

 งานถนน และทางเทา      

 - หลอฐานราก และเสาตอมอ คสล.ทางเทา แลวเสร็จไมนอยกวา  50% ของงานทั้งหมด    

 (กําหนดแลวเสร็จภายใน 175 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)  
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งวดที่ 6 เปนจํานวนเงินรอยละ 10.00 เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานดังนี้   

 - กออิฐพรอมติดตั้งวงกบไม เทเอ็นทับหลัง คสล.ชั้นที่ 1 แลวเสร็จ และชั้นที่ 2 แลวเสร็จ 50 %  

- ติดตั้งทอรอยสายงานระบบไฟฟา และอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ ชั้นที่ 1 แลวเสร็จ และชั้นที่ 2 แลวเสร็จ 50 % 

 - ติดตั้งทองานระบบประปา ,น้ําทิ้ง และดับเพลิง ชั้นที ่1 แลวเสร็จ และชั้นที่ 2 แลวเสร็จ 50 %  

 - ทําการฉาบปูนไดปริมาณงาน 50 % ของงานฉาบปูนทั้งหมดทั้งอาคาร    

 - ตกแตงวัสดุบุผนังปริมาณงาน 20% ของงานทั้งหมด    

 - ตกแตงวัสดุบุผนังปริมาณงาน 20% ของงานทั้งหมด    

 - ติดตั้งหมอแปลงไฟฟา พรอมผลการทดสอบ แลวเสร็จ 

     งานถนน และทางเทา      

 - หลอฐานราก และเสาตอมอ คสล.ทางเทา แลวเสร็จ    

 - พื้น คสล.หลอในที่ ทางเทา  แลวเสร็จไมนอยกวา  50% ของงานทั้งหมด     

 - ติดตั้งเสาเหล็ก และโครงหลังคา ทางเทา แลวเสร็จไมนอยกวา  50% ของงานทั้งหมด    

 (กําหนดแลวเสร็จภายใน 205 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)   

งวดที่ 7 เปนจํานวนเงินรอยละ 10.00 เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานดังนี้   

 - กออิฐพรอมติดตั้งวงกบไม เทเอ็นทับหลัง คสล.ชั้นที่ 2 แลวเสร็จ     

- ติดตั้งทอรอยสายงานระบบไฟฟา และอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ ชั้นที่ 2 แลวเสร็จ     

 - ติดตั้งทองานระบบประปา ,น้ําทิ้ง และดับเพลิง ชั้นที่ 2 แลวเสร็จ     

 - ทําการฉาบปูนไดปริมาณงาน 95 % ของงานฉาบปูนทั้งหมดทั้งอาคาร    

 - ตกแตงวัสดุบุผนังปริมาณงาน 50% ของงานทั้งหมด    

 - ตกแตงวัสดุบุผนังปริมาณงาน 50% ของงานทั้งหมด    

 - ติดตั้งโครงฝาเพดาน แลวเสร็จ 50 %   

 - ติดตั้งบานประตูไม และUPVC แลวเสร็จ 50 %    

 - ติดตั้งวงกบและกรอบบานประต-ูหนาตาง ALUMINIUM แลวเสร็จ 50 %    

 งานถนน และทางเทา      

 - หลอฐานราก และเสาตอมอ คสล.ทางเทา แลวเสร็จ    

 - หลอพ้ืน คสล. ทางเทาแลวเสร็จ    

 - ติดตั้งเสาเหล็ก และโครงหลังคา คลุมทางเทา แลวเสร็จ     

 - ทํางานถนน ค.ส.ล.  แลวเสร็จ 50 %    

 (กําหนดแลวเสร็จภายใน 235 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)  

งวดที่ 8 เปนจํานวนเงินรอยละ 15.00 เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานดังนี้   

 - ทําการฉาบปูนทั้งหมดของอาคาร แลวเสร็จ    

- ตกแตงวัสดุบุผนังปริมาณงาน 95% ของงานทั้งหมด    

 - ตกแตงวัสดุบุผนังปริมาณงาน 95% ของงานทั้งหมด    

 - ติดตั้งโครง และแผนฝาเพดาน แลวเสร็จ 95 %      

 - ติดตั้งสุขภัณฑ แลวเสร็จ  50 %    



10 

 - ทาสีภายนอกและภายในอาคาร แลวเสร็จ  50 %    

 - ติดตั้งสายระบบไฟฟา และอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ พรอมผลการทดสอบ แลวเสร็จ    

 - ติดตั้งดวงโคม ปลั๊ก สวิทช ภายในและภายนอกอาคาร แลวเสร็จ  50 %    

 - ติดตั้งบานประตูไม และUPVC แลวเสร็จ     

 - ติดตั้งวงกบและกรอบบานประต-ูหนาตาง ALUMINIUM แลวเสร็จ    

 งานถนน และทางเทา      

 - มุงหลังคา คลุมทางเทา แลวเสร็จ     

 - ตกแตงวัสดุปูพื้นทางเทาแลวเสร็จ     

 - ทํางานถนน ค.ส.ล. แลวเสร็จ     

 (กําหนดแลวเสร็จภายใน 265 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)  

งวดที่ 9 เปนจํานวนเงินรอยละ 15.00 เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานดังนี้   

 - ตกแตงวัสดุปูพื้นแลวเสร็จ   

 - ตกแตงวัสดุบุผนังแลวเสร็จ     

 - ติดตั้งฝาเพดาน แลวเสร็จ     

 - ทาสีภายนอกและภายในอาคาร แลวเสร็จ      

 - ติดตั้งสุขภัณฑ และอุปกรณ แลวเสร็จทั้งหมด    

 - ติดตั้งงานครุภัณฑ แลวเสร็จทั้งหมด    

 - ติดตั้งดวงโคม ปลั๊ก สวิทช ภายในและภายนอกอาคาร แลวเสร็จ     

 - ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แลวเสร็จ     

 - ทดสอบระบบไฟฟาท้ังหมดใชการไดเปนที่เรียบรอย    

 - ทดสอบระบบประปาน้ําใชใชการไดเปนที่เรียบรอย    

 - ทํางานสวนที่เหลือตามรูปแบบ แลวเสร็จทั้งหมดครบถวนเปนที่เรียบรอยตามสัญญา   

 - สงมอบ ASBUILT  DRAWING  แบบแปลนตามสรางงานสถาปตยกรรมและโครงสราง และ

รายละเอียดวัสดุผลิตภัณฑที่ใชในโครงการ แลวเสร็จ    

 - สงมอบ ASBUILT  DRAWING  แบบแปลนตามสรางระบบไฟฟา ,สื่อสาร และอ่ืนๆแลวเสร็จ  

 - สงมอบ  ASBUILT  DRAWING แบบแปลนตามสราง ระบบสุขาภิบาล และระบบดับเพลิง แลวเสร ็ 

 - นําสงบัญชีกุญแจ และคูมือการบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณอาคารทุกชนิดที่ระบุ แลวเสร็จ  

 - เก็บกวาดเศษวัสดุออกจากอาคาร พรอมทําความสะอาดพื้นอาคารพรอมเขาใชอาคาร   

 - ปรับพื้นที่บริเวณที่ตั้งโรงเรือนชั่วคราวใหสะอาดเรียบรอย รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาด

เรียบรอยตามที่กําหนดไวในสัญญา        

    (กําหนดแลวเสร็จภายใน 300 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)  

 9. อัตราคาปรับ 

 คาปรับตามสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงจางเปนหนังสือ  

จะกําหนด ดังนี้ 
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 9.1 กรณีที่ผูรับจางนํางานที่รับจางไปจางชวงใหผูอื่นทําอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาตจาก

มหาวิทยาลัย จะกําหนดคาปรับสําหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจํานวนรอยละ 10 ของวงเงินของงานจางชวงนั้น 

 9.2 กรณีที่ผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางกอสราง นอกเหนือจากขอ 9.1 จะกําหนดคาปรับเปนรายวัน

เปนจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ 0.10 ของราคางานจาง 

 10. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

 ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ 1.3 หรือขอตกลงจางเปน

หนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป – เดือน  

นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัย ไดรับมอบงาน โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัด

จากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

 11. ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นขอเสนอและอื่นๆ 

 11.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. 2564 

 การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อมหาวิทยาลัยไดรับอนุมัติเงินคากอสรางจากงบประมาณ 

ประจําป พ.ศ. 2564 แลวเทานั้น 

 11.2 เมื่อมหาวิทยาลัย ไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตามการประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของ

นั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

คมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี 

ดังนี้ 

 (1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา ภายใน 7 วัน

นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน

ใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 

 (2) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก

ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาท า ใหบรรทุกสิ่ งของนั้น  โดยเรืออื่น 

ที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 

 (3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ

สงเสริมการพาณิชยนาวี  

 11.3 ผูยื่นขอเสนอซึ่งมหาวิทยาลัย ไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือภายใน
เวลาที่กําหนดดังระบุไวในขอ 7  มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ํา
ประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
 11.4 มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาหรือขอตกลง
จางเปนหนังสือใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถาม)ี  



12 

 11.5 ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกันผูยื่น
ขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของมหาวิทยาลัย คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิ
เรียกรองคาใชจายใดๆ เพิ่มเติม 
 11.6 มหาวิทยาลัยอาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรอง
คาเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยไมได  
  (1) มหาวิทยาลัยไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดจางหรือไดรับจัดสรรแตไมเพียง
พอที่จะทําการจัดจางครั้งนี้ตอไป 
  (2) มีการกระทําที่ เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดจางหรือที่ไดรับการคัดเลือกมี
ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขนัอยางเปนธรรมหรือสมยอมกันกับผูยื่น
ขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
  (3) การทําการจัดจางครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัย หรือกระทบ
ตอประโยชนสาธารณะ 

  (4) กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตาม

ความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 

 12. การปรับราคาคางานกอสราง 

 การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุ ในขอ 1.5 จะนํามาใช ในกรณีที ่

คางานกอสรางลดลงหรือเพ่ิมขึ้น โดยวิธีการตอไปนี้ 

 ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 

22 สิงหาคม พ.ศ. 2532 เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสรางตามหนังสือสํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรีที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2532 

 สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไวในสัญญา 

หรือภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย ไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุในขอ 1.5 

13. มาตรฐานฝมือชาง  

 เมื่อมหาวิทยาลัย ไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตามประกาศ

นี้แลวผูยื่นขอเสนอจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูยื่นขอเสนอจะตองมีและใชผูผานการทดสอบ

มาตรฐานฝมือชางหรือผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานหรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. 

ปวส. และ ปวท.หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ 10 

ของแตละสาขาชางแตจะตองมีจํานวนชางอยางนอย 1 คน ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้ 

 13.1 ชางเชื่อม 

 13.2 ชางกอสรางหรือโยธา 

 13.3 ชางกออิฐ 

 13.4 ชางฉาบปูน 

 13.5 ชางระบบสุขาภิบาล 

 13.6 ชางไฟฟาและชางอิเล็กทรอนิกส 
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14. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตองปฏิบัติตาม

หลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด 
 

15. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 

 มหาวิทยาลัยสามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกให

เปนผูรับจางเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ  

 ทั้งนี้ หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทํา

สัญญากับมหาวิทยาลัย ไวชั่วคราว 

 

        มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

  มิถุนายน 2564  

 


