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ประกาศมหาวิทยาลัยทักษณิ วิทยาเขตพัทลุง 
เร่ือง  ประกวดราคาจางกอสราง ตอเติมกลุมอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการดานวิศวกรรมศาสตร 

ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 
 

-------------------------------------- 
 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง มีความประสงคจะประกวดราคาจางกอสราง ตอเติมกลุม
อาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการดานวิศวกรรมศาสตร ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ราคากลางของงาน
กอสราง ในการประกวดราคาครั้งน้ีเปนเงินทั้งสิ้น 95,000,000.00 บาท (เกาสิบหาลานบาทถวน) 

 ผูย่ืนขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปน้ี 
  1. มีความสามารถตามกฎหมาย 
  2. ไมเปนบุคคลลมละลาย 
  3. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
  4. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการย่ืนขอเสนอหรือทำสัญญากับหนวยงานของรัฐไวช่ัวคราว
เน่ืองจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
 5. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูทิ้งงานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันดวย 
 6. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 
  7. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
  8. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกบัผูย่ืนขอเสนอรายอื่นทีเ่ขาย่ืนขอเสนอใหแกมหาวิทยาลัยทกัษิณ 
วิทยาเขตพัทลงุ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
อยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครัง้น้ี 
  9. ไม เปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาล 
ของผูย่ืนขอเสนอไดมีคำสั่งใหสละเอกสิทธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน  
 10. ผูย่ืนขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจางกอสรางในวงเงินไม
นอยกวา 45,000,000.00 บาท (สี่สิบหาลานบาทถวน) และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ 
หรือหนวยงานเอกชนทีม่หาวิทยาลัยเช่ือถือ 
 ผูย่ืนขอเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ตองมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
 (1) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามเงื่อนไขที่กำหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม “กิจการรวมคา” 
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สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนำผลงานกอสรางของผูเขารวมคามาใชแสดง
เปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได 
 (2) กรณีที่ กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิ ติบุคคลใหม  นิ ติบุคคลแตละนิ ติบุคคล 
ที่ เขารวมคาทุกรายจะตองมี คุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กำหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแต  
ในกรณีที่กิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกำหนดใหผูเขารวมคารายใด 
รายหน่ึงเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอม 
การย่ืนขอเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคาน้ันสามารถใช
ผลงานกอสรางของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่ย่ืนขอเสนอได 
 

  ทั้งน้ี “กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียน
เปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
  11. ผูย่ืนขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
 

  ผู ย่ืนขอเสนอตองย่ืนขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  
ในวันที่...........................ระหวางเวลา................น.  ถึง..............น. 
  ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสไดต้ังแตวันที่ประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา 

  ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่ เว็บไซต www.tsu.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 074 609600 ตอ 3602 ในวันและเวลาราชการ 
 
  ผู สน ใจต อ งการท ราบ รายละ เอี ยดเพิ่ ม เติม เกี่ ย วกับ สถานที่ ห รือแบบ รูป รายการละ เอี ยด  
โปรดสอบถามมายังมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ผานทางอีเมล chaiyut@tsu.ac.th หรือชองทางตามที่
กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่........................................... โดยมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จะช้ีแจง
รายละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซต www.tsu.ac.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่........................ 

 

   ประกาศ ณ วันที่       มีนาคม พ.ศ. 2563 

 

 

   (อาจารย ดร.สุชาติ สุขสถิตย) 
   รองอธิการบดีฝายบริหารและกิจการนิสิต พัทลงุ ปฏิบัติหนาที่แทน 

   อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 
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ราง 

เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e – bidding)  
เลขท่ี  มทษ................/2563 

การจางกอสรางตอเติมกลุมอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการดานวิศวกรรมศาสตร 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษณิ วิทยาเขตพัทลุง 

ลงวันท่ี        มีนาคม 2563 
----------------------------------------- 

มหาวิทยาลยัทกัษิณ ซึ่งตอไปน้ีเรยีกวา “มหาวิทยาลัย” มีความประสงคจะประกวดราคาจางกอสรางตอเติม
กลุมอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการดานวิศวกรรมศาสตร ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ตำบลบานพราว 
อำเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยมีขอแนะนำและขอกำหนดดังตอไปน้ี 

 1. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
1.1 แบบรูปและรายการละเอียด 

 1.2 แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
 1.3 แบบสัญญาจางกอสราง 
 1.4 แบบหนังสือค้ำประกัน 
  (1) หลักประกันการเสนอราคา 
  (2) หลักประกันสัญญา 
   1.5 สูตรการปรับราคา 
 1.6 บทนิยาม 
  (1) ผูมผีลประโยชนรวมกัน 
  (2) การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม 
 1.7 แบบบญัชีเอกสารที่กำหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
  (1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 
  (2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 
 1.8 รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ (Bill of Quantities)  

 2. คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ  
  2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
  2.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย 
  2.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
  2.4 ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการย่ืนขอเสนอหรือทำสัญญากับหนวยงานของรัฐ 
ไว ช่ัวคราว เน่ืองจากเปนผูที่ ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบั ติงานของผูประกอบการตามระเบียบ 
ที่ รั ฐมนตรี ว าก ารก ระท รวงการคลั งกำห นดตามที่ ป ระก าศเผยแพร ใน ระบ บ เครือ ข ายสารสน เท ศ 
ของกรมบัญชีกลาง 
  2.5 ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูทิ้งงานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ 
กรรมการผูจดัการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันดวย 
  2.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 
  2.7 เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
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 2.8 ไมเปนผูมผีลประโยชนรวมกันกบัผูย่ืนขอเสนอรายอื่นที่เขาย่ืนขอเสนอใหแกมหาวิทยาลัย  
ทักษิณ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปน
ธรรมในการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสครั้งน้ี 
 2.9 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาล 
ของผูย่ืนขอเสนอไดมีคำสั่งใหสละเอกสิทธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน  

2.10 ผูย่ืนขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจางกอสรางในวงเงิน   
ไมนอยกวา 45,000,000.00 บาท (สี่สิบหาลานบาทถวน) และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ หรือ
หนวยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัย เช่ือถือ 
 ผูย่ืนขอเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ตองมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
 (1) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมีคุณสมบัติครบถวน
ตามเงื่อนไขที่กำหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม “กิจการรวมคา” สวนคุณสมบัติ
ดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนำผลงานกอสรางของผูเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงานกอสราง
ของกิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได 
 (2) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคลที่เขารวมคา  
ทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กำหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแตในกรณีที่กิจการรวมคาไดมี
ขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกำหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหน่ึงเปนผูรับผิดชอบหลักในการ
เขาเสนอราคากับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการย่ืนขอเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคาน้ันสามารถใชผลงานกอสรางของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงาน
กอสรางของกิจการรวมคาที่ย่ืนเสนอราคาได 
  ทั้งน้ี “กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติ
บุคคลตอกรมพฒันาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
  2.11 ผู ย่ืนขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
 3. หลักฐานการยื่นขอเสนอ 
 ผู ย่ืนขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้ อ 
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน 2 สวน คือ 

 3.1 สวนท่ี 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้
 (1) ในกรณีผูย่ืนขอเสนอเปนนิติบุคคล 
 (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจำกัด ใหย่ืนสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอำนาจควบคุม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสำเนาถูกตอง 
 (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให ย่ืนสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอำนาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผู ถือหุน 
รายใหญ (ถามี) พรอมทั้งรับรองสำเนาถูกตอง 
 (2) ในกรณีผูย่ืนขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหย่ืนสำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชนของผูน้ัน สำเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ
ผูเปนหุนสวน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสำเนาถูกตอง 
 (3) ในกรณีผูย่ืนขอเสนอเปนผูย่ืนขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหย่ืนสำเนาสัญญาของการ
เขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (1) หรือ (2) ของผูรวมคา แลวแตกรณี 
 (4) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 

(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดย่ืนพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ 1.7 (1) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)  
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 ทั้งน้ี เมื่อผูย่ืนขอเสนอดำเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ 1 ครบถวน 
ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจดัจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ 1 ตามแบบในขอ 1.7 (1) ใหโดย
ผูย่ืนขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ 1 ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

 3.2 สวนท่ี 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้
  (1) ในกรณีที่ ผู ย่ืนขอ เสนอมอบอำนาจใหบุคคลอื่นกระทำการแทนให แนบหนังสือ 
มอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอำนาจและผูรับมอบอำนาจ ทั้งน้ี
หากผูรับมอบอำนาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทาน้ัน  
 (2) หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ 5 
  (3) สำเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสำเนาถูกตอง ตามขอ 2.10 
 (5) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดย่ืนพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ 1.7 (2) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)  
  ทั้งน้ี เมื่อผู ย่ืนขอเสนอดำเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ 2 ครบถวน  
ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ 2 ตามแบบในขอ 1.7 (2) ใหโดยผู
ย่ืนขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ 2 ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)  
 

 4. การเสนอราคา 
  4.1 ผูย่ืนขอเสนอตองย่ืนขอเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
ตามที่กำหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสน้ี โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความให
ถูกตองครบถวน พรอมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผูย่ืนขอเสนอโดยไมตองแนบใบเสนอราคาใน
รูปแบบ PDF File (Portable Document Format)  
 4.2 ผูย่ืนขอเสนอจะตองกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามขอ 1.2 พรอมจัดทำใบแจง
ปริมาณงานและราคา ใบบญัชีรายการกอสรางใหครบถวน 
 ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดย
เสนอราคารวม หรือราคาตอหนวย หรือราคาตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งน้ี ราคารวมที่
เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปนสำคัญ โดยคิดราคา
รวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงไวแลว 
 ราคาที่เสนอจะตองเสนอกำหนดยืนราคาไมนอยกวา 90 วัน ต้ังแตวันเสนอราคาโดยภายใน
กำหนดยืนราคา ผูย่ืนขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 
 4.3 ผู ย่ื นข อ เสนอจะต องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก อสร างแล วเสร็จไม เกิ น  300 วัน  
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากมหาวิทยาลัย ใหเริ่มทำงาน 

 4.4 กอนเสนอราคา ผูย่ืนขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ ใหถ่ีถวนและ
เขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงย่ืนขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวด
ราคาจางอิเล็กทรอนิกส 
 4.5 ผูย่ืนขอเสนอจะตองย่ืนขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
ในวันที.่..........................................ระหวางเวลา...........................น. ถึง............................น. และเวลาในการเสนอราคา
ใหถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ 
   เมื่อพนกำหนดเวลาย่ืนขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการย่ืนขอเสนอ และเสนอ
ราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
 4.6 ผูย่ืนขอเสนอตองจัดทำเอกสารสำหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสารประเภท PDF 
File (Portable Document Format) โดยผูย่ืนขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน ถูกตอง และ
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ชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการเสนอราคาใหแก
มหาวิทยาลัย ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
 4.7 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผูย่ืนขอเสนอแตละรายวา เปนผูย่ืนขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูย่ืนขอเสนอรายอื่นตามขอ 1.6 (1) หรือไม 
หากปรากฏวาผูย่ืนขอเสนอรายใดเปนผูย่ืนขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูย่ืนขอเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัด
รายช่ือผูย่ืนขอเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันน้ันออกจากการเปนผูย่ืนขอเสนอ  
  หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะที่
มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูย่ืนขอเสนอรายใดกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ 1.6 (2) 
และคณะกรรมการฯ เช่ือวามีการกระทำอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือ
ผูย่ืนขอเสนอรายน้ันออกจากการเปนผูย่ืนขอเสนอ และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผูย่ืนขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้ง
งาน เวนแตมหาวิทยาลัย จะพิจารณาเห็นวาผูย่ืนขอเสนอรายน้ัน มิใชเปน ผูริเริ่มใหมีการกระทำดังกลาวและไดให
ความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของมหาวิทยาลัย  
 4.8 ผูย่ืนขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังน้ี 
  (1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
  (2) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใชจาย     
ทั้งปวงไวดวยแลว 
  (3) ผูย่ืนขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด 
  (4) ผูย่ืนขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได 
  (5) ผูย่ืนขอเสนอตองศึกษาและทำความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th  
 

 5.   หลักประกันการเสนอราคา  
 ผูย่ืนขอเสนอตองวางหลกัประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปน้ี จำนวน 4,750,000.00 บาท (สี่ลานเจ็ดแสนหา
หมื่นบาทถวน)  
 5.1 เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟทน้ันชำระ
ตอเจาหนาที่ในวันที่ย่ืนขอเสนอ หรอืกอนวันน้ันไมเกิน 3 วันทำการ  
 5.2 หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย
กำหนด 
 5.3 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 5.4 หนังสือค้ำประกันของบรษัิทเงินทุนหรือบรษัิทเงนิทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ
เงินทุ น เพื่ อ การพ าณิ ชย และป ระกอบ ธุรกิ จ ค้ ำป ระกันตามป ระก าศของธนาคารแห งป ระ เทศ ไท ย 
ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือ 
ค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด 
 กรณีที่ผู ย่ืนขอเสนอนำเช็คหรือดราฟทที่ ธนาคารสั่ งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือ 
ค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย มาวางเปนหลักประกันการเสนอราคาจะตองสงตนฉบับเอกสาร
ดังกลาวมาใหมหาวิทยาลัย ตรวจสอบความถูกตองในวันที่..................................ระหวางเวลา.................................น. ถึง
.............................น.  
 กรณีที่ผู ย่ืนขอเสนอย่ืนขอเสนอในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ประสงคจะใชหนังสือค้ำประกัน
อิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคา ใหระบุช่ือผูย่ืนขอเสนอในหนังสือค้ำประกัน
อิเล็กทรอนิกสฯ ดังน้ี 

http://www.gprocurement.go.th/
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 (1) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุ ช่ือกิจการรวมคาดังกลาวเปน           
ผูย่ืนขอเสนอ 
 (2) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุช่ือผูเขารวมคารายที่สัญญารวมคา
กำหนดใหเปนผูเขาย่ืนขอเสนอกับหนวยงานของรฐัเปนผูย่ืนขอเสนอ 
 ทั้งน้ี “กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปน
นิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
 หลักประกันการเสนอราคาตามขอน้ี มหาวิทยาลัยจะคืนใหผูย่ืนขอเสนอ หรือผูค้ำประกันภายใน 15 วัน  
นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยไดพิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผูชนะการประกวดราคาเรียบรอยแลว เวนแต ผูย่ืน
ขอเสนอรายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือไดคะแนนรวมสูงสุดไมเกิน 3 ราย ใหคืนไดตอเมื่อไดทำสัญญาหรือ
ขอตกลง หรือผูย่ืนขอเสนอไดพนจากขอผูกพันแลว 
 การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใดๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 
 

 6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 
  6.1 การพิจารณาผลการย่ืนขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินโดย
ใชหลักเกณฑราคา 
  6.2 การพิจารณาผูชนะการย่ืนขอเสนอ 

   กรณีใชหลักเกณฑราคาการพจิารณาผูชนะการย่ืนขอเสนอมหาวิทยาลัยจะพิจารณาจากราคารวม 
 6.3 หากผูย่ืนขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือย่ืนหลักฐานการย่ืนขอเสนอไม
ถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือย่ืนขอเสนอไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูย่ืนขอเสนอรายน้ัน เวนแตผูย่ืนขอเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิค
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่
มหาวิทยาลัย กำหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสำคัญและความ
แตกตางน้ันไมมีผลทำใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผู ย่ืนขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย        
คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูย่ืนขอเสนอรายน้ัน 
 6.4 มหาวิทยาลัยสงวนสิทธ์ิไมพิจารณาขอเสนอของผูย่ืนขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอไปน้ี 
  (1) ไมปรากฏช่ือผูย่ืนขอเสนอรายน้ันในบัญชีรายช่ือผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายช่ือผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อ
จัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของมหาวิทยาลัย 
  (2) ไมกรอกช่ือผูย่ืนขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส 

  (3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ที่เปนสาระสำคัญ หรือมีผลทำใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูย่ืนขอเสนอรายอื่น 
 6.5 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือมหาวิทยาลัย มีสิทธิใหผูย่ืนขอเสนอช้ีแจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่
จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทำสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

 6.6 มหาวิทยาลัยทรงไวซึ่งสทิธิที่จะไมรับราคาต่ำสดุ หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได 
และอาจพิจารณาเลือกจางในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งน้ี เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสำคัญ
และใหถือวาการตัดสินของมหาวิทยาลัย เปนเด็ดขาดผูย่ืนขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้ง
มหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูย่ืนขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปน   
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ผูย่ืนขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที ่เชื่อถือไดวาย่ืนขอเสนอกระทำการโดยไมสุจริต เชน      
การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน 

  ในกรณีที่ผูย่ืนขอเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายไดวาไมอาจดำเนินงาน
ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือมหาวิทยาลัย 
จะใหผูย่ืนขอเสนอน้ันช้ีแจงและแสดงหลักฐานที่ทำใหเช่ือไดวาผูย่ืนขอเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสใหเสรจ็สมบูรณ หากคำช้ีแจงไมเปนที่รับฟงไดมหาวิทยาลัยมสีิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของ
ผูย่ืนขอเสนอรายน้ัน ทั้งน้ีผูย่ืนขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัย  

 6.7 กอนลงนามในสัญญามหาวิทยาลัย อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หาก
ปรากฏวามีการกระทำที่เขาลักษณะผูย่ืนขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชน
รวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูย่ืนขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูย่ืน
ขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 
 

 7. การทำสัญญาจางกอสราง 
 ผูชนะการประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกสจะตองทำสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ 1.3 
หรือทำขอตกลงเปนหนังสือกับมหาวิทยาลัย ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกัน
สัญญาเปนจำนวนเงินเทากับรอยละ 5 ของราคาคาจางที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ใหมหาวิทยาลัย ยึดถือไวในขณะ
ทำสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหน่ึงอยางใด ดังตอไปน้ี  
 7.1 เงินสด 
 7.2 เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟทน้ันชำระ
ตอเจาหนาที่ในวันทำสัญญา หรือกอนวันน้ันไมเกิน 3 วันทำการ  
  7.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด  
ดังระบุในขอ 1.4 (2) หรือจะเปนหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด 
  7.4 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายช่ือ
บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ำประกันของธนาคาร
ที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในขอ 1.4 (2) 
  7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 
 
 
 

 8. คาจางและการจายเงิน  
  มหาวิทยาลัยจะจายคาจางซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และคาใชจายทั้งปวง  
ดวยแลว โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกำหนดการจายเงินเปนจำนวน 8 งวด ดังน้ี 

 
งวดท่ี 1  เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ 4.00 ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานแลวเสร็จตามแบบ

รูปรายการและสัญญาจาง ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจางกอสราง หรือวันที่มหาวิทยาลัยแจง  
  - นำเสนอแผนงานกอสรางผูควบคุมงานและรายช่ือสถาปนิกและวิศวกรใหคณะกรรมการตรวจการ
จางเห็นชอบและอนุมัติ 
  - ปรับพื้นที่กอสรางและเตรยีมงานกอสราง สรางโรงเรอืนเก็บวัสดุกอสรางและสำนักงานสนามของผู
รับจาง พรอมจัดทำรั้วรอบโรงเรือนช่ัวคราวทั้งหมดแลวเสร็จ 
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  - จัดพื้นทีส่ำนักงานสนามของผูควบคุมงานฝายผูวาจางแลวเสรจ็ 
  - ขออนุมัติและติดต้ัง ไฟฟา-น้ำประปาช่ัวคราวแลวเสรจ็ 
  - ทำการปกผังกอสรางพรอมตรวจสอบระดับคา 0.00 และไดรับการอนุมัติ 
  - ขออนุมัติเหลก็เสรมิและคอนกรีตที่ใชในงานกอสรางแลวเสรจ็ 
  - สง Shop Drawing สำหรับงานงวดที่ 1 และงวดตอไป และไดรับอนุมัติใหกอสราง 
  - ขออนุมัติวัสดุ, อุปกรณงานไฟฟา สำหรับงานงวดตอไป พรอมไดรบัการอนุมัติ  
  - ตรวจสอบแบบ BOQ และรายการประกอบแบบ โดยละเอยีด หากมีขอขัดแยงใด ๆ ใหเสนอ
กรรมการตรวจการจางพิจารณา อนุมัติแนวทางการดำเนินการกอน จึงจะทำการกอสรางได 
 

งวดท่ี 2 เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ 5.00 ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานแลวเสร็จตามแบบ
รูปรายการและสัญญาจาง ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจางกอสราง หรือวันที่มหาวิทยาลัยแจง  
  - งานขุดดิน ถม และปรบัระดับ แลวเสรจ็ไมนอยกวา 40% 
  - ขออนุมัติวัสดุ, อุปกรณระบบปรับอากาศ และ SHOP Drawing พรอมไดรบัการอนุมัติ 
  - ขออนุมัติวัสดุ, อุปกรณระบบแจงเหตุเพลิงไหม และ SHOP Drawing พรอมไดรบัการอนุมัติ 
  - ขออนุมัติวัสดุ, อุปกรณระบบ IT-network, CCTV และ SHOP Drawing พรอมไดรับการอนุมัติ 
  - ขออนุมัติวัสดุ, อุปกรณระบบ ลิฟท และ SHOP Drawing พรอมไดรบัการอนุมัติ 
  - ขออนุมัติวัสดุ, อุปกรณระบบ Generator และ SHOP Drawing พรอมไดรบัการอนุมัติ 
  - ขออนุมัติวัสดุ, อุปกรณระบบ เสียงประกาศ และ SHOP Drawing พรอมไดรับการอนุมัติ 
  - ขออนุมัติวัสดุ, อุปกรณระบบระบายน้ำ และ SHOP Drawing พรอมไดรับการอนุมัติ 
  - สง Shop Drawing สำหรับงานงวดตอไป และไดรบัอนุมัติใหกอสราง (ถาม)ี 
  - ตรวจสอบแบบ BOQ และรายการประกอบแบบ โดยละเอยีด หากมีขอขัดแยงใดๆ ใหเสนอ
กรรมการตรวจการจางพิจารณา อนุมัติแนวทางการดำเนินการกอน จึงจะทำการกอสรางได 
 

งวดท่ี 3 เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ 12.00 ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานแลวเสร็จตาม
แบบรูปรายการและสัญญาจาง ภายใน 100 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจางกอสราง หรือวันที่มหาวิทยาลัยแจง  
  - งานขุดดิน ถม และปรบัระดับ แลวเสรจ็ไมนอยกวา 90% 
  - งานขุดและวางทอระบายน้ำ แลวเสรจ็ไมนอยกวา 30% 
  - หลอฐานราก-เสาตอมอ ค.ส.ล.ของงานตอเติมกันสาดสวนที่ 1,2 และ 3 แลวเสร็จไมนอยกวา 95% 
  - หลอคาน-พื้น ค.ส.ล.ของงานตอเติมกันสาดสวนที่ 1 และ 2 แลวเสรจ็ไมนอยกวา 95% 
  - หลอบันได ค.ส.ล.ของงานตอเติมกันสาดสวนที่ 1  แลวเสรจ็ไมนอยกวา 95% 
  - ติดต้ังเสาเหล็กรับหลังคา ของงานตอเติมกันสาดสวนที่ 1,2 และ 3 ช้ันที่ 1  แลวเสร็จไมนอยกวา 95% 
  - ติดต้ังโครงหลังคา ของงานตอเติมกันสาดสวนที่ 1,2 และ 3 ช้ันที่ 1 แลวเสรจ็ไมนอยกวา 95% 
  - ขออนุมัติวัสดุ, อุปกรณรายการครุภัณฑตางๆ และSHOP Drawing การติดต้ัง พรอมไดรบัการอนุมัติ 
  - สง Shop Drawing สำหรับงานงวดตอไป และไดรบัอนุมัติใหกอสราง (ถาม)ี 
 

งวดท่ี 4 เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ 12.00 ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานแลวเสร็จตาม
แบบรูปรายการและสัญญาจาง ภายใน 140 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจางกอสราง หรือวันที่มหาวิทยาลัยแจง  
  - ติดต้ังทอรอยสายงานไฟฟาระบบปรบัอากาศ แลวเสรจ็ไมนอยกวา 50% 
  - ติดต้ังทอรอยสายระบบแจงเหตุเพลิงไหม แลวเสรจ็ไมนอยกวา 50% 
  - ติดต้ังทอรอยสายระบบ IT-network, CCTV แลวเสรจ็ไมนอยกวา 50% 



- ๘ - 
 

  - ติดต้ังทอรอยสายระบบเสียงประกาศ แลวเสรจ็ไมนอยกวา 50% 
  - งานขุดและวางทอระบายน้ำ แลวเสรจ็ไมนอยกวา 80% 
  - งานถนน ทางเทา และลานจอดรถ แลวเสร็จไมนอยกวา 25% 
  - มุงหลังคา METAL SHEET ของงานตอเติมกันสาดสวนที่ 1, 2 และ 3 ช้ันที่ 1 แลวเสร็จไมนอยกวา 
95% 
  - ติดต้ังไมเชิงชายสำเรจ็รปู และฝาระแนงไม ของงานตอเติมกันสาดสวนที่ 1, 2 และ 3 ช้ันที่ 1 แลว
เสร็จไมนอยกวา 95% 
  - ติดต้ังโครงคราวเหล็กกันสาด ของงานตอเติมกันสาดสวนที่ 1, 2 และ 3 ช้ันที่ 1 แลวเสร็จไมนอยกวา 
95% 
  - กออิฐผนังพรอม เอ็น-ทับหลงั ค.ส.ล.ของงานตอเติมกันสาดสวนที่ 1, 2 ช้ันที่ 1 แลวเสรจ็ไมนอย
กวา 95% 
  - ขออนุมัติวัสดุ และ Shop Drawing สำหรับงานงวดตอไป และไดรับอนุมัติใหกอสราง (ถาม)ี 
 

งวดท่ี 5 เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ 15.00 ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานแลวเสร็จตาม
แบบรูปรายการและสัญญาจาง ภายใน 190 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจางกอสราง หรือวันที่มหาวิทยาลัยแจง  
  - ติดต้ังทอรอยสายงานไฟฟาระบบปรบัอากาศ แลวเสรจ็ไมนอยกวา 95% 
  - ติดต้ังทอรอยสายระบบแจงเหตุเพลิงไหม แลวเสรจ็ไมนอยกวา 95% 
  - ติดต้ังทอรอยสายระบบ IT-network, CCTV แลวเสรจ็ไมนอยกวา 95% 
  - ติดต้ังทอรอยสายระบบเสียงประกาศ แลวเสรจ็ไมนอยกวา 95% 
  - งานขุดและวางทอระบายน้ำ แลวเสรจ็ไมนอยกวา 95% 
  - งานถนน ทางเทา และลานจอดรถ แลวเสร็จไมนอยกวา 75% 
  - ติดต้ังแผงกันสาดเกล็ดอลูมเินียมรูปวงรี ELLIPSE 150 ของงานตอเติมกนัสาดสวนที่ 1,2 และ 3 
ช้ันที่ 1 แลวเสร็จไมนอยกวา 95% 
  - ฉาบปูนผนัง ของงานตอเติมกันสาดสวนที่ 1,2 และ 3 ช้ันที่ 1 แลวเสรจ็ไมนอยกวา 95% 
  - ติดต้ังประตู-หนาตาง ของงานตอเติมกันสาดสวนที่ 2 และ 3 ช้ันที่ 1 แลวเสร็จไมนอยกวา 95% 
  - ติดต้ังฝาเพดาน ของงานตอเติมกันสาดสวนที่ 2  ช้ันที่ 1  แลวเสร็จไมนอยกวา 95% 
  - ติดต้ังทอรอยสาย ระบบไฟฟา ,สื่อสาร และอื่นๆ  ของงานตอเติมกนัสาดสวนที่ 1,2 และ 3 ช้ันที่ 1 
แลวเสร็จไมนอยกวา 95% 
  - มาน่ังสำเรจ็รูป โครงอัลลอยสีขาว ยาวไมนอยกวา 1.20 ม. แลวเสรจ็ 
  - ติดต้ังปมพรอมหัวน้ำพุ แลวเสรจ็ 
  - ขออนุมัติวัสดุ และ Shop Drawing สำหรับงานงวดตอไป และไดรับอนุมัติใหกอสราง (ถาม)ี 
 

งวดท่ี 6 เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ 20.00 ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานแลวเสร็จตาม
แบบรูปรายการและสัญญาจาง ภายใน 240 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจางกอสราง หรือวันที่มหาวิทยาลัยแจง  
  - ติดต้ังระบบปรบัอากาศ แลวเสรจ็ไมนอยกวา 50% 
  - ติดต้ังระบบแจงเหตุเพลงิไหม แลวเสร็จไมนอยกวา 50% 
  - ติดต้ังระบบ IT-network, CCTV แลวเสรจ็ไมนอยกวา 50% 
  - ติดต้ังระบบเสียงประกาศ แลวเสรจ็ไมนอยกวา 50% 
  - ติดต้ังครุภัณฑประจำหองและพื้นที่ตาง ๆ แลวเสรจ็ไมนอยกวา 50% 
  - งานถนน ทางเทา และลานจอดรถ แลวเสร็จไมนอยกวา 95% 



- ๙ - 
 

  - งานหลังคาคลมุลานจอดรถ แลวเสร็จไมนอยกวา 50% 
  - งานระบบไฟฟาถนน แลวเสรจ็ไมนอยกวา 50% 
  - งานปายคณะวิศวกรรมศาสตร แลวเสร็จไมนอยกวา 50% 
  - งานติดต้ัง generator พรอมระบบตางๆ แลวเสรจ็ไมนอยกวา 50% 
  - งานปลูกตนไมและปลูกหญา แลวเสรจ็ไมนอยกวา 50% 
  - ติดต้ังเสาเหล็กรับหลงัคา ของงานตอเติมกันสาดสวนที่ 4 ช้ันที่ 2 แลวเสร็จไมนอยกวา 95% 
  - ติดต้ังโครงหลังคา ของงานตอเติมกันสาดสวนที่ 4 ช้ันที่ 2 แลวเสร็จไมนอยกวา 95%  
  - มุงหลังคา METAL SHEET ของงานตอเติมกันสาดสวนที่ 4 ช้ันที่ 2 แลวเสรจ็ไมนอยกวา 95% 
  - ติดต้ังรางน้ำสเตนเลส ของงานตอเติมกันสาดสวนที่ 4 ช้ันที่ 2 แลวเสรจ็ไมนอยกวา 95% 
  - กออิฐผนังพรอม เอ็น-ทับหลงั ของงานตอเติมกันสาดสวนที่ 4 ช้ันที่ 2 แลวเสรจ็ไมนอยกวา 95% 
  - ฉาบปูนผนัง ของงานตอเติมกันสาดสวนที่ 4 ช้ันที่ 2 แลวเสรจ็ไมนอยกวา 95% 
  - ติดต้ังผนังตกแตง ของงานตอเติมกันสาดสวนที่ 4 ช้ันที่ 2 แลวเสร็จไมนอยกวา 95% 
  - ติดต้ังฝาเพดาน ของงานตอเติมกันสาดสวนที่ 4 ช้ันที่ 2 แลวเสร็จไมนอยกวา 95% 
  - ติดต้ังวัสดุพื้น  ของงานตอเติมกันสาดสวนที่ 4 ช้ันที่ 2 แลวเสรจ็ไมนอยกวา 95% 
  - ติดต้ังผนังกระจก ของงานตอเติมกันสาดสวนที่ 4 ช้ันที่ 2 แลวเสร็จไมนอยกวา 95% 
  - ติดต้ังดวงโคม , ปลัก๊ และสวิตซ ของงานตอเติมกันสาดสวนที่ 4 ช้ันที่ 2 แลวเสร็จไมนอยกวา 95% 
  - ติดต้ังเครื่องปรับอากาศ ของงานตอเติมกันสาดสวนที่ 4 ช้ันที่ 2 แลวเสรจ็ไมนอยกวา 95% 
  - ติดต้ังแผงกันแดด ของงานตอเติมกันสาดสวนที่ 4 ช้ันที่ 2 แลวเสร็จไมนอยกวา 95% 
  - ติดต้ังเครื่องปรับอากาศ ของงานตอเติมกันสาดสวนที่ 2 ช้ันที่ 1แลวเสร็จไมนอยกวา 95% 
  - ติดต้ังราวบันได, ราวกันตกและที่น่ัง ค.ส.ล.ช้ันที่ 1 แลวเสร็จไมนอยกวา 95% 
  - งานติดต้ังดวงโคม , ปลั๊ก และสวิตซ ของงานตอเติมกันสาดสวนที่ 1,2 และ 3 ช้ันที่ 1 แลวเสรจ็ไม
นอยกวา 95% 
 

งวดท่ี 7 เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ 20.00 ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานแลวเสร็จตาม
แบบรูปรายการและสัญญาจาง ภายใน 270 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจางกอสราง หรือวันที่มหาวิทยาลัยแจง  
  - ติดต้ังระบบปรบัอากาศ แลวเสรจ็  
  - ติดต้ังระบบแจงเหตุเพลงิไหม แลวเสร็จ 
  - ติดต้ังระบบ IT-network, CCTV แลวเสรจ็ 
  - ติดต้ังระบบเสียงประกาศ แลวเสรจ็ 
  - ติดต้ังครุภัณฑประจำหองและพื้นที่ตาง ๆ แลวเสรจ็ 
  - งานหลังคาคลมุลานจอดรถ แลวเสร็จ 
  - งานปายคณะวิศวกรรมศาสตร แลวเสร็จ 
  - งานระบบไฟฟาถนน แลวเสรจ็ 
  - งานปูพื้นทางเดิน-ทางเทา แลวเสร็จ 
  - งานติดต้ังลฟิทพรอมระบบตาง ๆ แลวเสร็จ 
  - งานติดต้ัง generator พรอมระบบตาง ๆ แลวเสร็จ 
  - งานปลูกตนไมและปลูกหญา แลวเสรจ็ 
  - กออิฐผนังพรอม เอ็น-ทับหลงั ค.ส.ล.ของตอเติมกันสาดสวนที่ 5 ช้ันที่ 3 แลวเสรจ็ 
  - ฉาบปูนผนัง.ของงานตอเติมกันสาดสวนที่  5 ช้ันที่ 3 แลวเสรจ็ 
  - ติดต้ังประตู ของงานตอเติมกันสาดสวนที่  5 ช้ันที่ 3 แลวเสรจ็ 



- ๑๐ - 
 

  - เจาะผนังทำเคานเตอร ของงานตอเติมกันสาดสวนที่  5 ช้ันที่ 3 แลวเสรจ็ 
  - ติดต้ังชองกระจกอลมูิเนียมบานเลื่อน ของงานตอเติมกันสาดสวนที่  5 ช้ันที่ 3 แลวเสรจ็ 
  - ติดต้ังดวงโคม, ปลั๊ก และสวิตซ ของงานตอเติมกันสาดสวนที่ 5 ช้ันที่ 3 แลวเสรจ็ 
  - ทาสีภายในของงานตอเติมกันสาด แลวเสรจ็ 
  - สงราง ASBUILT  DRAWING ระบบตาง ๆ 
  - นำสงรางคูมือการบำรุงรักษา และคูมอืการใชงาน อปุกรณและครุภัณฑตาง ๆ ทุกชนิดทีร่ะบ ุ
 

งวดท่ี 8 เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ 12.00 ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานแลวเสร็จตาม
แบบรูปรายการและสัญญาจาง ภายใน 300 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจางกอสราง หรือวันที่มหาวิทยาลัยแจง  
  - ทำงานสวนทีเ่หลือตามรูปแบบ แลวเสร็จทั้งหมดครบถวนเปนที่เรียบรอยตามสัญญา 
  - สงมอบรายการจำนวนครุภัณฑตามรปูแบบไดถูกตองครบถวนตามจำนวน 
  - สงมอบ ASBUILT  DRAWING ระบบตาง ๆ 
  - นำสงคูมอืการบำรงุรักษา และคูมือการใชงาน อุปกรณและครุภัณฑตางๆ ทุกชนิดทีร่ะบ ุ
  - เก็บกวาดเศษวัสดุออกจากอาคาร พรอมทำความสะอาดพืน้อาคารพรอมเขาใชอาคารได 

 9. อัตราคาปรับ 
 คาปรับตามสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสน้ี หรือขอตกลงจางเปนหนังสือจะ
กำหนด ดังน้ี 
 9.1 กรณีที่ผูรับจางนำงานที่รับจางไปจางชวงใหผูอื่นทำอีกทอดหน่ึงโดยไมไดรับอนุญาตจาก
มหาวิทยาลัย จะกำหนดคาปรับสำหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจำนวนรอยละ 10 ของวงเงินของงานจางชวงน้ัน 
 9.2 กรณีที่ผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางกอสราง นอกเหนือจากขอ 9.1 จะกำหนดคาปรับเปนรายวัน
เปนจำนวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ 0.1 ของราคางานจาง 

 10. การรับประกันความชำรุดบกพรอง 
 ผูชนะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสซึ่งไดทำสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ 1.3 หรือขอตกลงจางเปน
หนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชำรุดบกพรองของงานจางที่เกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป – เดือน  
นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัย ไดรับมอบงาน โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัด
จากวันที่ไดรับแจงความชำรุดบกพรอง 

 11. ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นขอเสนอและอ่ืนๆ 
 11.1 เงินคาจางสำหรับงานจางครั้งน้ี ไดมาจากเงินงบประมาณ 2563 

 การลงนามในสัญญาจะกระทำไดตอเมื่อมหาวิทยาลัยไดรับอนุมัติเงินคากอสรางจากงบประมาณ 
2563 แลวเทาน้ัน 
 11.2 เมื่อมหาวิทยาลัย ไดคัดเลือกผูย่ืนขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตามการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ 
และของน้ันตองนำเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผูย่ืนขอเสนอซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาวี ดังน้ี 
 (1) แจงการสั่งหรือนำสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา ภายใน 7 วัน
นับต้ังแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน
ใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 
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 (2) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาท า ใหบรรทุกสิ่ งของน้ัน โดยเรืออื่น 
ที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น 
 (3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี  
 11.3 ผูย่ืนขอเสนอซึง่มหาวิทยาลัย ไดคัดเลอืกแลว ไมไปทำสัญญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือภายใน
เวลาที่กำหนดดังระบุไวในขอ 7  มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันการย่ืนขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ำ
ประกันการย่ืนขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถาม)ี รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
 11.4 มหาวิทยาลัยสงวนสิทธ์ิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกำหนดในแบบสัญญาหรือขอตกลง
จางเปนหนังสือใหเปนไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถามี)  
 11.5 ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสน้ี มีความขัดหรือแยงกันผูย่ืน
ขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของมหาวิทยาลัย คำวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูย่ืนขอเสนอไมมีสิทธิ
เรียกรองคาใชจายใดๆ เพิ่มเติม 
 11.6 มหาวิทยาลัยอาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณีตอไปน้ีได โดยที่ผู ย่ืนขอเสนอจะเรียกรอง
คาเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยไมได  
  (1) มหาวิทยาลัยไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดจางหรือไดรับจัดสรรแตไมเพียง
พอที่จะทำการจัดจางครั้งน้ีตอไป 
  (2) มีการกระทำที่เขาลักษณะผูย่ืนขอเสนอที่ชนะการจัดจางหรือที่ไดรับการคัดเลือกมี
ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูย่ืนขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมหรอืสมยอมกันกับผูย่ืน
ขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 
  (3) การทำการจัดจางครั้งน้ีตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัย หรือกระทบ
ตอประโยชนสาธารณะ 
  (4) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตาม
ความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 

 12. การปรับราคาคางานกอสราง 

 การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ 1.5 จะนำมาใชในกรณีที่ 
คางานกอสรางลดลงหรือเพิ่มข้ึน โดยวิธีการตอไปน้ี 
 ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคำนวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาตามมติคณะรฐัมนตรเีมื่อวันที่ 
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 ไดคัดเลือกผูย่ืนขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตามประกาศ
น้ีแลวผูย่ืนขอเสนอจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูย่ืนขอเสนอจะตองมีและใชผูผานการทดสอบ
มาตรฐานฝมือชางหรือผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานหรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. 
ปวส. และ ปวท.หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ำกวารอยละ 10 
ของแตละสาขาชางแตจะตองมีจำนวนชางอยางนอย 1 คน ในแตละสาขาชางดังตอไปน้ี 
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 13.1 ชางเช่ือม 
 13.2 ชางกอสรางหรือโยธา 
 13.3 ชางกออิฐ 
 13.4 ชางฉาบปูน 
 13.5 ชางระบบสุขาภิบาล 
 13.6 ชางไฟฟาและชางอิเล็กทรอนิกส 
 13.7 ชางติดต้ังระบบปรับอากาศ 
  

14. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูย่ืนขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตองปฏิบัติตาม

หลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกำหนดไวโดยเครงครัด 
 

15. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
 มหาวิทยาลัยสามารถนำผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูย่ืนขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกให

เปนผูรับจางเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ  
 ทั้งน้ี หากผูย่ืนขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กำหนดจะถูกระงับการย่ืนขอเสนอหรือทำ

สัญญากับมหาวิทยาลัย ไวช่ัวคราว 
 

        มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลงุ 
มีนาคม 2563 


