
( สาํเนา ) 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา  

เร่ือง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

 

                 มหาวิทยาลยับรูพา มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถยนต์ ด้วยวิธีประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครัง้นีเ้ป็นเงินทัง้สิน้ 

๔,๘๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ส่ีล้านแปดแสนแปดหม่ืนบาทถ้วน)  

                 ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องมีคณุสมบตัิ ดงัตอ่ไปนี ้

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย 

                 ๓. ไมอ่ยูร่ะหวา่งเลิกกิจการ 

                 ๔. ไมเ่ป็นบคุคลซึง่อยูร่ะหว่างถกูระงบัการย่ืนข้อเสนอหรือทําสญัญากบัหน่วยงานของรัฐไว้ชัว่คราว

เน่ืองจากเป็นผู้ ท่ีไมผ่า่นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตังิานของผู้ประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวา่การ

กระทรวงการคลงักําหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง 

                 ๕. ไมเ่ป็นบคุคลซึง่ถกูระบช่ืุอไว้ในบญัชีรายช่ือผู้ ทิง้งานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ ทิง้งานของหนว่ยงาน

ของรัฐในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิตบิคุคลท่ีผู้ทิง้งานเป็นหุ้นสว่นผู้จดัการ 

กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบคุคลนัน้ด้วย 

                 ๖. มีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจดัซือ้จดัจ้างและการบริหาร

พสัดภุาครัฐกําหนดในราชกิจจานเุบกษา 

                 ๗. เป็นนิติบคุคลผู้ มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงักลา่ว 

                 ๘. ไมเ่ป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ย่ืนข้อเสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลยับรูพา 

ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไมเ่ป็นผู้กระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็น

ธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้นี ้

                 ๙. ไมเ่ป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกนั ซึง่อาจปฏิเสธไมย่อมขึน้ศาลไทย เว้นแตรั่ฐบาลของผู้ ย่ืน

ข้อเสนอได้มีคําสัง่ให้สละเอกสิทธ์ิและความคุ้มกนัเชน่ว่านัน้ 

                 ๑๐. ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือ ลานจอดรถยนต์ประเภทเดียวกนั

กบังานท่ีประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โดยมีผลงานก่อสร้างในวงเงินไมน้่อยกว่า ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านส่ีแสน

บาทถ้วน) เป็นสญัญาเดียว และเป็นผลงานท่ีเป็นคูส่ญัญาโดยตรงกบัหน่วยงานของรัฐ หรือหนว่ยงานเอกชนท่ี

มหาวิทยาลยัเช่ือถือ  

 

 

 

 

 



-๒- 

                     ผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคณุสมบตัดิงันี ้

                         (๑) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิตบิคุคลใหม ่กิจการร่วมค้าจะต้องมีคณุสมบตัิครบถ้วน

ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วน

คณุสมบตัด้ิานผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดงักลา่วสามารถนําผลงานก่อสร้างของผู้ เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็น

ผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีเข้าประกวดราคาได้ 

                         (๒) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไมไ่ด้จดทะเบียนเป็นนิตบิคุคลใหม ่นิตบิคุคลแตล่ะนิตบิคุคลท่ีเข้าร่วมค้า

ทกุรายจะต้องมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแตใ่นกรณีท่ีกิจการร่วมค้า

ได้มีข้อตกลงระหวา่งผู้ เข้าร่วมค้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรกําหนดให้ผู้ เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึง่เป็นผู้ รับผิดชอบหลกั

ในการเข้าเสนอราคากบัหน่วยงานของรัช และแสดงหลกัฐานดงักลา่วมาพร้อมการย่ืนข้อเสนอประกวดราคาทาง

ระบบจดัซือ้ 

จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านัน้สามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ เข้าร่วมค้าหลกัรายเดียวเป็น

ผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีย่ืนข้อเสนอได้ 

                 ทัง้นี ้"กิจการร่วมค้าท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม"่ หมายความวา่ กิจการร่วมค้าท่ีจดทะเบียนเป็นนิติ

บคุคลตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

                 ๑๑. ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง 

                 ๑๒. ผู้ ย่ืนข้อเสนอซึ่งได้รับคดัเลือกเป็นคูส่ญัญาต้องลงทะเบียนในระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง ตามท่ีคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. กําหนด 

                 ๑๓. ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องไมอ่ยูใ่นฐานะเป็นผู้ไมแ่สดงบญัชีรายรับรายจา่ยหรือแสดงบญัชีรายรับรายจา่ยไม่

ถกูต้องครบถ้วนในสาระสําคญั ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

                 ๑๔. ผู้ ย่ืนข้อเสนอซึ่งได้รับคดัเลือกเป็นคูส่ญัญาต้องรับและจา่ยเงินผา่นบญัชีธนาคาร เว้นแตก่ารจ่ายเงิน

แตล่ะครัง้ซึง่มีมลูคา่ไมเ่กินสามหม่ืนบาทคูส่ญัญาอาจจา่ยเป็นเงินสดก็ได้ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

                 ๑๕. ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องเสนอบคุลากรผู้ รับผิดชอบโครงการซึง่ต้องปฏิบตังิาน ณ สถานท่ีก่อสร้างอยา่งน้อย

ดงันี ้

                         ๑๕.๑ วิศวกรโครงการอยา่งน้อย ๑ คน เป็นวิศวกรโยธา มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุระดบั

สามญัขึน้ไป ให้คําปรึกษาโครงการได้ตลอดเวลา 

                         ๑๕.๒ วิศวกรประจําโครงการอยา่งน้อย ๑ คน เป็นวิศวกรโยธา มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคมุระดบัภาคีขึน้ไป ปฏิบตังิานเตม็เวลา ณ สถานท่ีก่อสร้าง 

                         โดยผู้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องย่ืนหลกัฐานแสดงคณุสมบตั ิดงันี ้

                         (๑) หนงัสือรับรองของบคุลากรผู้ รับผิดชอบโครงการ เพ่ือรับรองการควบคมุงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จ

ตามรูปแบบและรายการตามสญัญา 

                         (๒) หลกัฐานใบอนญุาตประกอบวิชาชีพวิศวกร ตามบคุลากรท่ีกําหนดข้างต้นท่ียงัไมห่มดอาย ุ 



 

-๓- 

 

                ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวนัท่ี 

........................ ระหวา่งเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 

                ผู้สนใจสามารถขอซือ้เอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชดุละ ๓,๐๐๐.๐๐ บาท ผา่น

ทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชําระเงินผา่นทางธนาคาร ตัง้แตว่นัท่ี ........................ ถึง

วนัท่ี ........................ โดยดาวน์โหลดเอกสารผา่นทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลงั

จากชําระเงินเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวนัเสนอราคา 

                ผู้สนใจสามารถดรูายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ www.buu.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ

สอบถามทางโทรศพัท์หมายเลข ๐-๓๘๑๐-๒๑๖๐ ในวนัและเวลาราชการ 

  

  

  ประกาศ ณ วนัท่ี        มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

  

  

  

  

  

  
 

วชัรินทร์ กาสลกั  

(รองศาสตราจารย์วชัรินทร์ กาสลกั) 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบตักิารแทน 

ผู้ปฏิบตัหิน้าท่ีอธิการบดีมหาวิทยาลยับรูพา 

  
 

  

หมายเหต ุ ผู้ประกอบการสามารถจดัเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนท่ี ๑ และเอกสารสว่นท่ี 

๒) ในระบบ e-GP ได้ตัง้แตว่นัท่ีซือ้เอกสารจนถึงวนัเสนอราคา  



( สาํเนา ) 

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

เลขท่ี ........................  

การจ้างก่อสร้างลานจอดรถยนต์  

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา  

ลงวันท่ี        มกราคม ๒๕๖๑  

 

                  มหาวิทยาลยับรูพา ซึง่ตอ่ไปนีเ้รียกว่า "มหาวิทยาลยั" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 

ลานจอดรถยนต์ ณ บริเวณด้านหลงัอาคารศนูย์การเรียนรู้การเงินและการลงทนุธุรกิจระหวา่งประเทศ 

มหาวิทยาลยับรูพา ถนนลงหาดบางแสน ตําบลแสนสขุ อําเภอเมืองชลบรีุ จงัหวดัชลบรีุ ด้วยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนดดงัตอ่ไปนี ้

                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  

                          ๑.๑     แบบรูปและรายการละเอียด  

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีกําหนดไว้ในระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  

                          ๑.๓     สญัญาจ้างทัว่ไป  

                          ๑.๔     แบบหนงัสือคํา้ประกนั  

                                       (๑)   หลกัประกนัสญัญา  

                                ๑.๕     สตูรการปรับราคา 

                          ๑.๖     บทนิยาม  

                                    (๑)   ผู้ ท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั  

                                    (๒)   การขดัขวางการแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม  

                          ๑.๗     แบบบญัชีเอกสารท่ีกําหนดไว้ในระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  

                                    (๑)   บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๑  

                                    (๒)   บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๒  

                          ๑.๘     รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities) 

  

                 ๒.    คุณสมบัตขิองผู้ย่ืนข้อเสนอ  

                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒     ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย 

                          ๒.๓     ไมอ่ยูร่ะหว่างเลิกกิจการ 

                          ๒.๔     ไมเ่ป็นบคุคลซึง่อยูร่ะหว่างถกูระงบัการย่ืนข้อเสนอหรือทําสญัญากบัหนว่ยงานของรัฐ 

ไว้ชัว่คราว เน่ืองจากเป็นผู้ ท่ีไมผ่า่นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตังิานของผู้ประกอบการตามระเบียบท่ี

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงักําหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง  

 

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TrCBMZoNeJIUpsEr89rmcw
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRrKNBz00u1zh1%0AbOpzJbYkigNWWdUCwiINakd8s%2FlDcKJErzVHEa0%2Fs9qMoEnsqySdSjpIJMMABJ24nTBSG895%2Bg%3D%3D
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6QDzA3vh%2Fo61wZkEgDSm%2BQ0
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SuS7eC%2FhzizpyleNEQ1VX9
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SVKlT%2BEOw6v8rDxMwzoSyn
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6Tl41SQJcsc5uEs4s57smTc
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6Sd%2FHNrIqXeXXsMXNEQhD6N
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SiEOFb%2FUoSR95eiAYtI39g


-๒- 

                          ๒.๕     ไมเ่ป็นบคุคลซึง่ถกูระบช่ืุอไว้ในบญัชีรายช่ือผู้ทิง้งานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ทิง้งาน

ของหนว่ยงานของรัฐในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึง่รวมถึงนิตบิคุคลท่ีผู้ทิง้งานเป็นหุ้นสว่น 

ผู้จดัการ กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิตบิคุคลนัน้ด้วย 

                          ๒.๖     มีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจดัซือ้จดัจ้าง

และการบริหารพสัดภุาครัฐกําหนดในราชกิจจานเุบกษา 

                          ๒.๗     เป็นนิตบิคุคลผู้ มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงักลา่ว 

                          ๒.๘     ไมเ่ป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่ 

มหาวิทยาลยั ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไมเ่ป็นผู้กระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนั

อยา่งเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้นี ้

                          ๒.๙     ไมเ่ป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกนั ซึง่อาจปฏิเสธไมย่อมขึน้ศาลไทย เว้นแตรั่ฐบาล

ของผู้ ย่ืนข้อเสนอได้มีคําสัง่ให้สละเอกสิทธ์ิและความคุ้มกนัเชน่วา่นัน้ 

                          ๒.๑๐     ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือ ลานจอดรถยนต์

ประเภทเดียวกนักบังานท่ีประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โดยมีผลงานก่อสร้างในวงเงินไมน้่อยกวา่ ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท 

(สองล้านส่ีแสนบาทถ้วน) เป็นสญัญาเดียว และเป็นผลงานท่ีเป็นคูส่ญัญาโดยตรงกบัหนว่ยงานของรัฐ หรือ

หนว่ยงานเอกชนท่ีมหาวิทยาลยัเช่ือถือ 

                                   ผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคณุสมบตั ิดงันี ้

                                   (๑) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม ่กิจการร่วมค้าจะต้องมี

คณุสมบตัคิรบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม 

"กิจการร่วมค้า" สว่นคณุสมบตัิด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดงักลา่วสามารถนําผลงานก่อสร้างของผู้ เข้าร่วม

ค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีเข้าประกวดราคาได้ 

                                   (๒) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไมไ่ด้จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม่ นิตบิคุคลแตล่ะนิตบิคุคลท่ี

เข้าร่วมค้าทกุรายจะต้องมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต ่ในกรณีท่ี

กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหวา่งผู้ เข้าร่วมค้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรกําหนดให้ผู้ เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึง่เป็น

ผู้ รับผิดชอบหลกัในการเข้าเสนอราคากบัหนว่ยงานของรัฐ และแสดงหลกัฐานดงักล่าวมาพร้อมการย่ืนข้อเสนอ

ประกวดราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านัน้สามารถใช้ผลงานก่อสร้างของ

ผู้ เข้าร่วมค้าหลกัรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีย่ืนเสนอราคาได้ 

                                   ทัง้นี ้"กิจการร่วมค้าท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม่" หมายความวา่ กิจการร่วมค้าท่ี 

จดทะเบียนเป็นนิตบิคุคลตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

                          ๒.๑๑     ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง 

                          ๒.๑๒     ผู้ ย่ืนข้อเสนอซึง่ได้รับคดัเลือกเป็นคูส่ญัญาต้องลงทะเบียนในระบบจดัซือ้จดัจ้าง 

ภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง ตามท่ี 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด  



 

-๓- 

                          ๒.๑๓     ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องไมอ่ยูใ่นฐานะเป็นผู้ไมแ่สดงบญัชีรายรับรายจา่ยหรือแสดงบญัชี

รายรับรายจา่ยไมถ่กูต้องครบถ้วนในสาระสําคญั ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

                          ๒.๑๔     ผู้ ย่ืนข้อเสนอซึง่ได้รับคดัเลือกเป็นคูส่ญัญาต้องรับและจา่ยเงินผา่นบญัชีธนาคาร เว้น

แตก่ารจ่ายเงินแตล่ะครัง้ซึง่มีมลูคา่ไมเ่กินสามหม่ืนบาทคูส่ญัญาอาจจา่ยเป็นเงินสดก็ได้ ตามท่ีคณะกรรมการ 

ป.ป.ช.กําหนด 

                          ๒.๑๕     ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องเสนอบคุลากรผู้ รับผิดชอบโครงการซึง่ต้องปฏิบตังิาน ณ สถานท่ีก่อสร้าง 

อยา่งน้อยดงันี ้

                                  ๒.๑๕.๑ วิศวกรโครงการอยา่งน้อย ๑ คน เป็นวิศวกรโยธา มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคมุระดบัสามญัขึน้ไป ให้คําปรึกษาโครงการได้ตลอดเวลา 

                                  ๒.๑๕.๒ วิศวกรประจําโครงการอยา่งน้อย ๑ คน เป็นวิศวกรโยธา มีใบประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุระดบัภาคีขึน้ไป ปฏิบตังิานเตม็เวลา ณ สถานท่ีก่อสร้าง 

                                      โดยผู้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องย่ืนหลกัฐานแสดงคณุสมบตัิ ดงันี ้

                                            (๑) หนงัสือรับรองของบคุลากรผู้ รับผิดชอบโครงการ เพ่ือรับรองการควบคมุงานก่อสร้างให้

แล้วเสร็จตามรูปแบบและรายการตามสญัญา 

                                            (๒) หลกัฐานใบอนญุาตประกอบวิชาชีพวิศวกร ตามบคุลากรท่ีกําหนดข้างต้นท่ียงัไม่

หมดอาย ุ

                    ๓.    หลักฐานการย่ืนข้อเสนอ 

                         ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลกัฐานย่ืนมาพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ สว่น คือ 

                          ๓.๑    ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้

                                   (๑)    ในกรณีผู้ ย่ืนข้อเสนอเป็นนิตบิคุคล 

                                           (ก)   ห้างหุ้นสว่นสามญัหรือห้างหุ้นสว่นจํากดั ให้ย่ืนสําเนาหนงัสือรับรองการ 

จดทะเบียนนิติบคุคล บญัชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จดัการ ผู้ มีอํานาจควบคมุ (ถ้ามี) พร้อมทัง้รับรองสําเนาถกูต้อง  

                                           (ข)   บริษัทจํากดัหรือบริษัทมหาชนจํากดั ให้ย่ืนสําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียน

นิตบิคุคล หนงัสือบริคณห์สนธิ บญัชีรายช่ือกรรมการผู้จดัการ ผู้ มีอํานาจควบคมุ (ถ้ามี) และบญัชีผู้ ถือหุ้น 

รายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทัง้รับรองสําเนาถกูต้อง 

                                   (๒)    ในกรณีผู้ ย่ืนข้อเสนอเป็นบคุคลธรรมดาหรือคณะบคุคลท่ีมิใชน่ิตบิคุคล ให้ย่ืนสําเนา

บตัรประจําตวัประชาชนของผู้นัน้ สําเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นสว่น (ถ้ามี) สําเนาบตัรประจําตวั

ประชาชนของผู้ เป็นหุ้นส่วน หรือสําเนาหนงัสือเดนิทางของผู้ เป็นหุ้นส่วนท่ีมิได้ถือสญัชาตไิทย พร้อมทัง้รับรอง

สําเนาถกูต้อง 

                                   (๓)    ในกรณีผู้ ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ ย่ืนข้อเสนอร่วมกนัในฐานะเป็นผู้ ร่วมค้า ให้ย่ืนสําเนา

สญัญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามท่ีระบไุว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ ร่วมค้า แล้วแตก่รณี  



 

-๔- 

                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   สําเนาทะเบียนพาณิชย และ สําเนาทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม 
 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) โดยไมตองแนบในรปูแบบ PDF File (Portable Document 

Format) 

                                           ท้ังนี้ เม่ือผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ 

ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ตามแบบในขอ ๑.๗ 

(๑) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format) 

                          ๓.๒    สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบ
อํานาจซ่ึงติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ท้ังนี้หาก
ผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนติิภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น 
                                      (๒)    สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
                                   (๓)    บัญชีรายการกอสราง หรือใบแจงปริมาณงานและราคา ซ่ึงจะตองแสดงรายการ
วัสดุอุปกรณ คาแรงงาน ภาษีประเภทตางๆ รวมท้ังกําไรไวดวย 

                                   (๔)    เอกสารรายละเอียดคุณสมบัติอ่ืนๆ ของผูอ่ืนขอเสนอตามขอ ๒.๑๕ 
                                      (๔)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                   ท้ังนี้ เม่ือผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ครบถวน 

ถูกตองแลว ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) ให

โดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ดงักลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                 ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑     ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น และจะตองกรอก

ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดยไมตองแนบใบ

เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                          ๔.๒     ผูยื่นขอเสนอจะตองกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามขอ ๑.๒ 

พรอมจัดทําใบแจงปริมาณงานและราคา ใบบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน 

                                   ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา

เดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาตอหนวย หรือราคาตอรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง 

ท้ังนี้ ราคารวมท่ีเสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน

สําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และคาใชจายท้ังปวงไวแลว  

 



-๕- 

                                   ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไมน้่อยกวา่  ๖๐ วนั ตัง้แตว่นัเสนอราคาโดย

ภายในกําหนดยืนราคา ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

                          ๔.๓     ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไมเ่กิน ๑๒๐ วนั 

นบัถดัจากวนัท่ีได้รับหนงัสือแจ้งจาก มหาวิทยาลยั ให้เร่ิมทํางาน  

                          ๔.๔     ก่อนเสนอราคา ผู้ ย่ืนข้อเสนอควรตรวจดรู่างสญัญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ 

ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทัง้หมดเสียก่อนท่ีจะตกลงย่ืนข้อเสนอตามเง่ือนไขใน

เอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ 

                          ๔.๕     ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ในวนัท่ี ........................  ระหวา่งเวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. และเวลาในการ

เสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์  

                                    เม่ือพ้นกําหนดเวลาย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไมรั่บเอกสารการย่ืนข้อเสนอและ

เสนอราคาใดๆ โดยเดด็ขาด 

                          ๔.๖     ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องจดัทําเอกสารสําหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องเป็นผู้ รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 

ถกูต้อง และชดัเจนของเอกสาร PDF File ก่อนท่ีจะยืนยนัการเสนอราคา แล้วจงึสง่ข้อมลู (Upload) เพ่ือเป็นการ

เสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลยั ผา่นทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดําเนินการตรวจสอบ

คณุสมบตัขิองผู้ ย่ืนข้อเสนอแตล่ะรายว่า เป็นผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนตามข้อ 

๑.๖ (๑) หรือไม ่หากปรากฏวา่ผู้ ย่ืนข้อเสนอรายใดเป็นผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ย่ืนข้อเสนอราย

อ่ืน 

คณะกรรมการฯ จะตดัรายช่ือผู้ ย่ืนข้อเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนันัน้ออกจากการเป็นผู้ ย่ืนข้อเสนอ 

                          หากปรากฏตอ่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะท่ี

มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ ย่ืนข้อเสนอรายใดกระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ 

(๒) และคณะกรรมการฯ เช่ือวา่มีการกระทําอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตดั

รายช่ือผู้ ย่ืนข้อเสนอรายนัน้ออกจากการเป็นผู้ ย่ืนข้อเสนอ และมหาวิทยาลยั จะพิจารณาลงโทษผู้ ย่ืนข้อเสนอ

ดงักลา่วเป็นผู้ทิง้งาน เว้นแต ่มหาวิทยาลยั จะพิจารณาเห็นวา่ผู้ ย่ืนข้อเสนอรายนัน้ มิใชเ่ป็นผู้ ริเร่ิมให้มีการกระทํา

ดงักลา่วและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของมหาวิทยาลยั 

                          ๔.๘     ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องปฏิบตัิ ดงันี ้

                                   (๑)    ปฏิบตัติามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะต้องเป็นราคาท่ีรวมภาษีมลูคา่เพิ่ม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

รวมคา่ใช้จา่ยทัง้ปวงไว้ด้วยแล้ว 

                                   (๓)    ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสูก่ระบวนการเสนอราคา ตามวนั เวลา 

ท่ีกําหนด  



 

-๖- 

                                   (๔)    ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได 
                                   (๕)    ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th 
                  ๕.    หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 

                          ๕.๑     การพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะ
พิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา  
                          ๕.๒     การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ 
                                   กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ มหาวิทยาลัย จะพิจารณา
จาก ราคารวม 
                          ๕.๓     หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณาผล 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแตผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป
จากเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญและ
ความแตกตางนั้น ไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย 
คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น 

                          ๕.๔     มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน 
ในกรณีดังตอไปนี้ 
                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
ทางระบบจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของมหาวิทยาลัย 

                                   (๒)    ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางดวย
อิเล็กทรอนิกส 
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน 

                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือมหาวิทยาลัย มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพ่ิมเติมได 
มหาวิทยาลัยมีสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

                          ๕.๖     มหาวิทยาลัยทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ี
เสนอท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนของ 
ทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของมหาวิทยาลัยเปนเด็ดขาดผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือ 
คาเสียหายใดๆ มิได รวมท้ัง มหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอ
เปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อถือไดวายื่นขอเสนอกระทําการ
โดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน  
 
 
 
 
 



-๗- 

                               ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอรายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
หรือ 
มหาวิทยาลัย จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเชื่อไดวาผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินงานตาม
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได มหาวิทยาลัย มีสิทธิท่ีจะไมรับ
ขอเสนอหรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ท้ังนี้ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหาย
ใดๆ จากมหาวิทยาลัย 

                          ๕.๗     กอนลงนามในสัญญา มหาวิทยาลัย อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส หากปรากฏวามีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือท่ีไดรับการคัดเลือก
มีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอม
กันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

                 ๖.     การทําสัญญาจางกอสราง 

                               ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ 
๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือกับมหาวิทยาลัย ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกัน
สัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ใหมหาวิทยาลัยยึดถือไวในขณะ
ทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้  
                          ๖.๑     เงินสด 

                          ๖.๒     เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีท่ีใชเช็คหรือดราฟท
นั้น ชําระตอเจาหนาท่ีในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ 

                          ๖.๓     หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางท่ีคณะกรรมการนโยบาย
กําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

                          ๖.๔     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ
ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) 
                          ๖.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันท่ีผูชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 

                 ๗.    คาจางและการจายเงิน 

                          มหาวิทยาลัยจะจายคาจางซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอ่ืน ๆ และคาใชจายท้ังปวง
แลว โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกําหนดการจายเงินเปน จํานวน ๕ งวด ดังนี้ 
                          งวดท่ี ๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๕ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน 
                                ๑.๑ หลอฐานรากและเสาตอมอ หลังคาจอดรถยนต แลวเสร็จรอยละ ๙๐ 
                                ๑.๒ วางทอระบายน้ําและบอพัก แลวเสร็จรอยละ ๙๐ (ไมรวมฝาปด) 
                          ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน  
 
 
 
 
 



-๘- 
                          งวดท่ี ๒ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒๐ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน 
                                ๒.๑ ทํา GUTTER (เทขอบทางเทา) แลวเสร็จรอยละ ๙๐ 
                                ๒.๒ บดอัดดินและลงหินคลุกพรอมบดอัดแนน แลวเสร็จรอยละ ๙๐ 
                          ใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน 
                          งวดท่ี ๓ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒๕ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน 
                                ๓.๑ เทพ้ืนถนน คสล. F1 แลวเสร็จรอยละ ๙๐ 
                                ๓.๒ ทําผิวพ้ืนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต F2 แลวเสร็จรอยละ ๙๐ 
                          ใหแลวเสร็จภายใน ๘๐ วัน 
                          งวดท่ี ๔ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒๕ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน 
                                ๔.๑ ติดตั้งโครงหลังคาจอดรถยนต ท้ังหมดแลวเสร็จ 
                                ๔.๒ มุงหลังคา metal sheet จอดรถยนต ท้ังหมดแลวเสร็จ 
                          ใหแลวเสร็จภายใน ๑๐๐ วัน 
                          งวดท่ี ๕ (งวดสุดทาย) เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๕ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน 
                                ๕.๑ หลอฐานรากและเสาตอมอ หลังคาคลุมทางเดิน ท้ังหมดแลวเสร็จ 
                                ๕.๒ ติดตั้งโครงหลังคาและมุงหลังคาคลุมทางเดิน ท้ังหมดแลวเสร็จ 
                                ๕.๓ เทพ้ืนทางเทา คสล. F3 ท้ังหมดแลวเสร็จ 
                                ๕.๔ ถมดินทรายพ้ืน F4 ท้ังหมดแลวเสร็จ 
                                ๕.๕ เดินทอรอยสายและเดินสายไฟ ท้ังหมดแลวเสร็จ 
                                ๕.๖ ติดตั้งดวงโคม สวิทซ และตูควบคุมไฟ ท้ังหมดแลวเสร็จ พรอมทดสอบระบบ 
                                ๕.๗ ทาสี และตีเสนชองจอดรถยนต ท้ังหมดแลวเสร็จ 
                                ๕.๘ สงแบบ As-built drawing ท้ังหมดแลวเสร็จ เปนแบบขนาด A2 พรอม File Auto 
Cad 
                                ๕.๙ ทํางานอ่ืนๆ สวนท่ีเหลือตามแบบรูปและรายการท้ังหมดแลวเสร็จ 
                                ๕.๑๐ เก็บทําความสะอาดบริเวณกอสรางใหเรียบรอยท้ังหมดแลวเสร็จ 
                          ใหแลวเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน 
                          งานกอสรางลานจอดรถยนตในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยไมอนุญาตใหนําแรงงานเขาพักในบริเวณ
กอสรางโดยรวมถึงภายในมหาวิทยาลัย 
                          มหาวิทยาลัยจะโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
ท้ังนี้ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองเปนผูรับภาระเงินคาธรรมเนียม หรือคาบริการอ่ืนใดเก่ียวกับการ
โอนเงินท่ีธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมใหมีการหักเงินดังกลาวจากจํานวนเงินโอนในงวดนั้นๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๙- 
                 ๘.    อัตราค่าปรับ 

                          คา่ปรับตามสญัญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี ้หรือข้อตกลงจ้างเป็น

หนงัสือจะกําหนด ดงันี ้

                          ๘.๑     กรณีท่ีผู้ รับจ้างนํางานท่ีรับจ้างไปจ้างชว่งให้ผู้ อ่ืนทําอีกทอดหนึง่โดยไมไ่ด้รับอนญุาตจาก

มหาวิทยาลยั จะกําหนดคา่ปรับสําหรับการฝ่าฝืนดงักลา่วเป็นจํานวนร้อยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างชว่งนัน้ 

                          ๘.๒     กรณีท่ีผู้ รับจ้างปฏิบตัผิิดสญัญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะกําหนดคา่ปรับ

เป็นรายวนัเป็นจํานวนเงินตายตวัในอตัราร้อยละ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง 

                 ๙.    การรับประกันความชาํรุดบกพร่อง 

                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึง่ได้ทําสญัญาจ้าง ตามแบบ ดงัระบใุนข้อ ๑.๓ หรือ

ข้อตกลงจ้างเป็นหนงัสือแล้วแตก่รณี จะต้องรับประกนัความชํารุดบกพร่องของงานจ้างท่ีเกิดขึน้ภายในระยะเวลา 

ไมน้่อยกวา่     ๒ ปี  นบัถดัจากวนัท่ีมหาวิทยาลยัได้รับมอบงาน โดยต้องรีบจดัการซอ่มแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดี

ดงัเดมิภายใน  ๑๕  วนั นบัถดัจากวนัท่ีได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 

                   ๑๐.    ข้อสงวนสิทธิในการย่ืนข้อเสนอและอ่ืน ๆ 

                          ๑๐.๑   เงินคา่จ้างสําหรับงานจ้างครัง้นี ้ได้มาจากเงินงบประมาณรายจา่ยจากเงินรายได้

มหาวิทยาลยั ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                    การลงนามในสญัญาจะกระทําได้ตอ่เม่ือ มหาวิทยาลยัได้รับอนมุตัเิงินคา่ก่อสร้างจากเงิน

งบประมาณรายจา่ยจากเงินรายได้มหาวิทยาลยั ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                          ๑๐.๒   เม่ือมหาวิทยาลยัได้คดัเลือกผู้ ย่ืนข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ รับจ้างและได้ตกลงจ้าง ตาม

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ รับจ้างจะต้องสัง่หรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดงักลา่วเข้ามาจาก

ตา่งประเทศ และของนัน้ต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดนิอยู ่และสามารถให้บริการรับขนได้

ตามท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้ ย่ืนข้อเสนอซึง่เป็นผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมาย

วา่ด้วยการสง่เสริม 

การพาณิชยนาวี ดงันี ้

                                   (๑)    แจ้งการสัง่หรือนําสิง่ของดงักลา่วเข้ามาจากตา่งประเทศตอ่กรมเจ้าทา่ ภายใน ๗ 

วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีผู้ รับจ้างสัง่หรือซือ้ของจากตา่งประเทศ เว้นแตเ่ป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออ่ืนได้ 

                                   (๒)    จดัการให้สิ่งของดงักลา่วบรรทกุโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชน่เดียวกบัเรือไทยจาก

ตา่งประเทศมายงัประเทศไทย เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากกรมเจ้าทา่ ให้บรรทกุสิ่งของนัน้ โดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเ่รือ

ไทย ซึง่จะต้องได้รับอนญุาตเชน่นัน้ก่อนบรรทกุของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออ่ืน 

                                   (๓)    ในกรณีท่ีไมป่ฏิบตัิตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ

สง่เสริมการพาณิชยนาวี  

 



-๑๐- 

                          ๑๐.๓   ผู้ ย่ืนข้อเสนอซึง่มหาวิทยาลยัได้คดัเลือกแล้ว ไมไ่ปทําสญัญาหรือข้อตกลงจ้างเป็น

หนงัสือภายในเวลาท่ีกําหนดดงัระบไุว้ในข้อ ๗ มหาวิทยาลยัจะริบหลกัประกนัการย่ืนข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้

ออกหนงัสือคํา้ประกนั การย่ืนข้อเสนอทนัที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทัง้จะ

พิจารณาให้เป็นผู้ทิง้งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจดัซือ้จดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ  

                          ๑๐.๔   มหาวิทยาลยัสงวนสิทธ์ิท่ีจะแก้ไขเพิ่มเตมิเง่ือนไข หรือข้อกําหนดในแบบสญัญาหรือ

ข้อตกลงจ้างเป็นหนงัสือให้เป็นไปตามความเห็นของสํานกังานอยัการสงูสดุ (ถ้ามี) 

                          ๑๐.๕   ในกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี ้มีความขดัหรือแย้งกนัผู้

ย่ืนข้อเสนอจะต้องปฏิบตัติามคําวินิจฉยัของมหาวิทยาลยั คําวินิจฉยัดงักลา่วให้ถือเป็นท่ีสดุ และผู้ ย่ืนข้อเสนอไมมี่

สิทธิเรียกร้องคา่ใช้จา่ยใดๆ เพิ่มเตมิ 

                          ๑๐.๖   มหาวิทยาลยั อาจประกาศยกเลิกการจดัจ้างในกรณีตอ่ไปนีไ้ด้ โดยท่ีผู้ ย่ืนข้อเสนอจะ

เรียกร้องคา่เสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลยัไมไ่ด้ 

                                   (๑)    มหาวิทยาลยัไมไ่ด้รับการจดัสรรเงินท่ีจะใช้ในการจดัจ้างหรือได้รับจดัสรรแตไ่มเ่พียง

พอท่ีจะทําการจดัจ้างครัง้นีต้อ่ไป 

                                   (๒)    มีการกระทําท่ีเข้าลกัษณะผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีชนะการจดัจ้างหรือท่ีได้รับการคดัเลือกมี

ผลประโยชน์ร่วมกนั หรือมีส่วนได้เสียกบัผู้ ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมหรือสมยอม

กนักบัผู้ ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือส่อวา่กระทําการทจุริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

                                   (๓)    การทําการจดัจ้างครัง้นีต้อ่ไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลยั หรือ

กระทบตอ่ประโยชน์สาธารณะ 

                                   (๔)    กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกบั (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงซึง่ออก

ตามความในกฎหมายวา่ด้วยการจดัซือ้จดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ 

                 ๑๑.    การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 

                          การปรับราคาคา่งานก่อสร้างตามสตูรการปรับราคาดงัระบใุนข้อ ๑.๕ จะนํามาใช้ในกรณีท่ี 

คา่งานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึน้ โดยวิธีการตอ่ไปนี ้

                          ตามเง่ือนไข หลกัเกณฑ์ สตูรและวิธีคํานวณท่ีใช้กบัสญัญาแบบปรับราคาได้ตามมติ

คณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เร่ือง การพิจารณาชว่ยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตาม

หนงัสือสํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวนัท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 

                          สตูรการปรับราคา (สตูรคา่ K) จะต้องคงท่ีท่ีระดบัท่ีกําหนดไว้ในวนัแล้วเสร็จตามท่ีกําหนดไว้ใน

สญัญา หรือภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลยัได้ขยายออกไป โดยจะใช้สตูรของทางราชการท่ีได้ระบใุนข้อ ๑.๕  

 

 

 

 

 



 

-๑๑- 

                 ๑๒.    มาตรฐานฝีมือช่าง 

                          เม่ือมหาวิทยาลยั ได้คดัเลือกผู้ ย่ืนข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตาม

ประกาศนีแ้ล้วผู้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องตกลงวา่ในการปฏิบตังิานก่อสร้างดงักลา่ว ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้ผา่น

การทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้ผา่นการทดสอบมาตรฐานฝีมือชา่งจากคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานและ

ทดสอบฝีมือแรงงาน หรือสถาบนัของทางราชการอ่ืน หรือสถาบนัของเอกชนท่ีทางราชการรับรอง หรือผู้ มีวฒุิบตัร

ระดบั ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเทา่จากสถาบนัการศกึษาท่ี ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอตัราไมต่ํ่า

กวา่ร้อยละ ๑๐ ของแตล่ะสาขาชา่งแตจ่ะต้องมีจํานวนชา่งอยา่งน้อย ๑ คนในแตล่ะสาขาชา่ง ดงัตอ่ไปนี ้

                          ๑๒.๑    ชา่งก่อสร้าง 

                          ๑๒.๒    ชา่งเช่ือมไฟฟ้า และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

                 ๑๓.    การปฏิบัตติามกฎหมายและระเบียบ 

                          ในระหวา่งระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคดัเลือกให้เป็นผู้ รับจ้างต้องปฏิบตัิ

ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด 

                 ๑๔.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

                          มหาวิทยาลยั สามารถนําผลการปฏิบตัิงานแล้วเสร็จตามสญัญาของผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการ

คดัเลือกให้เป็นผู้ รับจ้างเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบตังิานของผู้ประกอบการ 

                          ทัง้นี ้หากผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคดัเลือกไมผ่า่นเกณฑ์ท่ีกําหนดจะถกูระงบัการย่ืนข้อเสนอหรือ

ทําสญัญากบัมหาวิทยาลยั ไว้ชัว่คราว 

  

มหาวิทยาลยับรูพา  

       มกราคม ๒๕๖๑  
 


