
รางขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 

 

๑. ความเปนมา  

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว เปนโครงการท่ีคณะรัฐมนตรีไดอนุมัติ ในหลักการให 
ดําเนินการขยายโอกาสอุดมศึกษาไปยังจังหวัดสระแกว โดยตั้งอยูท่ีหมูท่ี ๔ ตําบลวัฒนานคร อําเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแกว มีพ้ืนท่ีจํานวน ๑,๓๖๙ ไร เปนท่ีดินสาธารณประโยชน วิทยาเขตสระแกว ไดเริ่มเปด
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๑ จนถึงปจจุบัน และในดานอาคารสถานท่ี
จัดการเรียนการสอนปจจุบันมีอาคารเรียน จํานวน ๒ อาคาร ซ่ึงใชเปนอาคารบริหาร และอาคารเรียนรวม 
นอกจากนี้ยังมีอาคารหอพักนิสิตชาย อาคารหอพักนิสิตหญิง อาคารหอพักบุคลากร และอาคารศูนยกิจกรรม
นิสิต แตเนื่องจากจํานวนนิสิตท่ีเพ่ิมมากข้ึนในปจจุบัน ทําใหอาคารสําหรับใหนิสิตจัดทํากิจกรรมสันทนาการ 
การออกกําลังกาย เลนกีฬา หรือสําหรับใชทํากิจกรรมโครงการตางๆ รวมท้ังการใหบริการการจัดการแขงขัน
กีฬากับหนวยงานภายนอกท่ีมาใชบริการ ทําใหอาคารศูนยกิจกรรมนิสิตท่ีมีอยูเดิมไมเพียงพอ อีกท้ังวิทยาเขต
สระแกว มีการเปดสาขาการเรียนการสอนท่ีเพ่ิมมากข้ึน มีจํานวนนิสิตเพ่ิมมากข้ึนทุกปประกอบกับพ้ืนท่ีตั้งของ
วิทยาเขตสระแกว อยูติดกับกลุมประเทศอาเซียน คือ กัมพูชา และเสนทางเชื่อมตอไปยังเวียดนาม ลาว ซ่ึงถือ
เปนพ้ืนท่ีตั้งท่ีเปนจุดแข็งในการเปนประตูสูอาเซียน 

วิทยาเขตสระแกว จึงเล็งเห็นความสําคัญวาควรจะมีอาคารเอนกประสงคท่ีมีความพรอมในการ
รองรับการจัดกิจกรรมโครงการ กิจกรรมกีฬาสันทนาการ รองรับนิสิตของวิทยาเขตสระแกวและท่ีมาจาก
ประเทศกลุมอาเซียน ดังนั้นเพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของนิสิต เจาหนาท่ี คณาจารย รวมถึงการใหบริการกับชุมชน มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว จึงมี
ความประสงคจะดําเนินการกอสรางอาคารเอนกประสงค  เพ่ือใหการใชพ้ืนท่ีเกิดประโยชนสูงสุด มีรูปแบบ
อาคารท่ีสามารถใชสอยไดสะดวก และรองรับความตองการใชงาน ท้ังในปจจุบันและอนาคต 
 

๒. วัตถุประสงค  

๒.๑ เพ่ือรองรับการขยายตัวของบุคลากรท่ีเขามาปฏิบัติงาน และนิสิตท่ีจะเขามาศึกษาตอใน
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว 

๒.๒ เพ่ือจัดหาอาคารสําหรับทํากิจกรรมสันทนาการใหเอ้ือตอคุณภาพชีวิตของนิสิต และบุคลากร 
๒.๓ เพ่ือจัดบริการอาคารศูนยกิจกรรมท่ีไดมาตรฐาน ปลอดภัย และเพียงพอตอการใหบริการ 
๒.๔ เพ่ือเพ่ิมปริมาณจํานวนนิสิตในการเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว  
๒.๕ เพ่ือเปนการสรางภาพลักษณท่ีดีดานการจัดสิ่งอํานวยความสะดวก โครงสรางพ้ืนฐาน       

มีสถานท่ีในการรวมกิจกรรมสันทนาการของบุคลากร และนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว   
 

๓. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา  

๓.๑ ตองเปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

๓.๒ ตองไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว 

หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 

๓.๓ ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน และ/หรือตองไมเปน      

ผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ณ วันประกาศประกวดราคาจาง ดวยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๘ 

ของเอกสารประกวดราคาจางฯ 
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๓.๔ ตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาล

ของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 

 ๓.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย 

หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

 ๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซ่ึงไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง  

ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส(e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส

ของกรมบัญชีกลาง ท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 

 ๓.๗ คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคาไมเกิน 

สามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 

๓.๘ ตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยตองมีผลงานสถาปตยกรรม 

ผลงานติดตั้งระบบสุขาภิบาล และระบบไฟฟา ในวงเงินไมนอยกวา ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบหาลานบาทถวน) 

เปนสัญญาเดียว ภายในระยะเวลาไมเกิน ๗ ป นับจากวันท่ีงานแลวเสร็จถึงวันท่ีประกาศประกวดราคาจางดวย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวย

ระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน 

รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอ่ืนของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนท่ีมหาวิทยาลัยเชื่อถือ 

๓.๙ ตองมีความพรอมดานบุคลากรท่ีเปนพนักงานประจํา ระดับภาคีวิศวกรโยธา ประสบการณ

วิชาชีพไมนอยกวา ๕ ป  ซ่ึงประสบการณวิชาชีพดังกลาวขางตนใหนับถึงวันยื่นซองประกวดราคาจางดวย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

โดยผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นหลักฐานแสดงคุณสมบัติและประสบการณของบุคลากร 

ดังนี้ 

๓.๙.๑ หลักฐานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมในสาขาวิศวกรรมโยธา ตามบุคลากร 

ท่ีกําหนดขางตน ท่ียังไมหมดอายุ 

๓.๙.๒ หลักฐานการเปนพนักงานประจํา ไดแก สําเนาการยื่นแบบรายการภาษีเงินได  

หัก ณ ท่ีจาย (แบบ ภงด.๑) และ หลักฐานการรับเงินภาษีจากกรมสรรพากร และ แบบรายการแสดงการสง   

เงินสมทบ (สปส.๑-๑๐) ท่ีมีชื่อพนักงานประจําของผูประสงคจะเสนอราคา ซ่ึงผูประสงคจะเสนอราคายื่นตอ

สํานักงานประกันสังคม เพ่ือแสดงหลักฐานสถานะการจางพนักงานกอนวันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส ไมนอยกวา ๖ เดือน 

๓.๑๐ ตองเสนอบุคลากรผูรับผิดชอบโครงการซ่ึงตองปฏิบัติงาน ณ สถานท่ีกอสราง อยางนอยดังนี้ 

๓.๑๐.๑ วิศวกรโครงการ ๑ คน ท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรโยธา ประสบการณ

ไมนอยกวา ๗ ป และเคยผานงานควบคุมงานกอสรางอาคาร ปฏิบัติงานเต็มเวลา ณ สถานท่ีกอสราง 

๓.๑๐.๒ วิศวกรไฟฟา ๑ คน ท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาไฟฟา 

งานไฟฟากําลัง ประสบการณไมนอยกวา ๓ ป ปฏิบัติงานเต็มเวลา ณ สถานท่ีกอสรางในชวงท่ีเก่ียวของกับ 

เนื้องานการกอสราง 
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๓.๑๐.๓ วิศวกรเครื่องกล ๑ คน ท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขา

เครื่องกล ประสบการณไมนอยกวา ๓ ป ปฏิบัติงานเต็มเวลา ณ สถานท่ีกอสรางในชวงท่ีเก่ียวของกับเนื้องาน

การกอสราง 

๓.๑๐.๔ เจาหนาท่ีความปลอดภัยระดับวิชาชีพ ประสบการณวิชาชีพไมนอยกวา ๓ ป 

รับผิดชอบการดําเนินงานตลอดโครงการ  

โดยผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นหลักฐานแสดงคุณสมบัติและประสบการณของ

บุคลากร ดังนี้ 

(๑) หนังสือรับรองของบุคลากรผูรับผิดชอบโครงการ เพ่ือรับรองการควบคุมงาน

กอสรางใหแลวเสร็จตามรูปแบบและรายการตามสัญญา 

(๒) หลักฐานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกร ตามบุคลากรท่ีกําหนดขางตนท่ียัง  

ไมหมดอายุ 

(๓) หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา หรือ ประวัติการทํางานของวิศวกร ซ่ึงแสดง

ระยะเวลาไมนอยกวาจํานวนปประสบการณวิชาชีพท่ีกําหนด  

(๔) เจาหนาท่ีความปลอดภัยระดับวิชาชีพ ใหแสดงหลักฐานการผานการฝกอบรม

จากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ท่ีมีระยะเวลาไมนอยกวาประสบการณวิชาชีพท่ีกําหนด 

๓.๑๑ ตองมีความพรอมดานการกอสราง เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพตามแผนงานและ    

มีระบบความปลอดภัยท่ีดีในการทํางานตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยเสนอแผนงานและเอกสารตางๆ ดังนี้  

๓.๑๑.๑ แผนการดําเนินการกอสราง (Master Construction Schedule) โดยแสดง

แผนการทํางานท่ีสมบูรณของงานแตละงานท้ังหมด ในรูปแบบของ Bar Chart หรือ Microsoft Project โดย

แสดงแผนการกอสรางของงานตางๆ วาจะเริ่มเม่ือใด บริเวณใด และจะแลวเสร็จเม่ือใด จะมีรายงานท่ีจะสงมอบ

เรื่องใดบาง รวมถึงกําหนดตรวจสอบและทดสอบ 

๓.๑๑.๒ ระบบการจัดการความปลอดภัยในการทํางาน เพ่ือปองกันและควบคุมอุบัติเหตุ   

ท่ีเกิดข้ึน ตามมาตรฐานความปลอดภัยของกระทรวงแรงงานฯ และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

๓.๑๑.๓ ระบบประสานงานโครงการ โดยผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอแผนการ

ประสานงานของโครงการระหวางงานโยธาและงานดานอ่ืนๆ อยางมีประสิทธิภาพกับผูเก่ียวของทุกๆ ดานโดยเฉพาะ

ในสวนท่ีเก่ียวของกับสาธารณูปโภคและประชาชน 

๓.๑๒ ตองมีคุณสมบัติครบถวน และปฏิบัติตามเง่ือนไขดังกลาวท้ังหมดขางตนทุกประการ และ  

ในกรณีท่ีผูเขาประกวดราคารายใดปฏิบัติไมถูกตองตามเง่ือนไขดังกลาว มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิท่ีจะไมพิจารณา 

ผูประสงคจะเสนอราคารายนั้นและจะถือวาเปนผูไมมีสิทธิเขาเสนอราคา 
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๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ 

       เปนการกอสรางอาคารอเนกประสงค สถานท่ีดําเนินการอยูภายในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต

สระแกว ตําบลวัฒนานคร อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว ประกอบดวยงานดังตอไปนี้ 

       ๔.๑ ทําการกอสรางอาคารอเนกประสงค ดังปรากฏในแบบรูปท่ีใชในการกอสรางทุกประการ 

และอ่ืนๆ ท่ีปรากฏในแบบรูปและรายการโดยเกิดจากการลงนามสัญญาการกอสราง 

       ๔.๒ ทําการเก็บทําความสะอาดบริเวณท่ีทําการกอสรางและสวนท่ีเก่ียวของใหเรียบรอยภายใน  

๒๗๐ วัน กอนสงมอบงาน  

 

๕. ระยะเวลาดําเนินการ  

ไมเกิน ๒๗๐ วัน นับถัดจากวันเริ่มทํางานตามสัญญา 

 

๖. ระยะเวลาสงมอบของหรืองาน 

งานกอสรางอาคารอเนกประสงค  ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว จังหวัดสระแกว 

แบงออกเปน ๑๐ งวด ระยะเวลากอสราง ๒๗๐ วัน ตามรายละเอียดดังนี้ 

งวดท่ี ๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๘.๐๐ ของคาจางท้ังหมด  เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานดังนี้ 

๑.๑ งานถมดินพรอมปรับพ้ืนท่ี ท้ังหมดแลวเสร็จ  

๑.๒ งานติดตั้งปายชื่อโครงการ กอสรางสํานักงานสนาม และลอมรั้วรอบโครงการ  

ท้ังหมดแลวเสร็จ 

๑.๓ งานตอกเสาเข็ม ท้ังหมดแลวเสร็จ  

๑.๔ ทดสอบกําลังรับน้ําหนักบรรทุกปลอดภัยของเสาเข็ม ท้ังหมดแลวเสร็จ (Dynamic Pile    

Load Test)  

๑.๕ สงแบบ Shop Drawing งานวิศวกรรมโครงสราง ท้ังหมดแลวเสร็จ 

๑.๖ สงรายงานการสงงวดงาน แสดงรายละเอียดของงานในงวดงานท่ี ๑ แลวเสร็จ  

พรอมไฟลบรรจุในแผนซีดี (ใหเสนอรายงานดวย Power Point ในวันท่ีตรวจรับงาน) 

ใหแลวเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญาภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแตวันไดรับหนังสือแจงใหเริ่มงาน 

งวดท่ี ๒ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๘.๐๐ ของคาจางท้ังหมด  เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานดังนี้ 

๒.๑ หลอฐานรากและเสาตอมอ แลวเสร็จรอยละ ๙๐ 

๒.๒ หลอคานชั้นลาง แลวเสรจ็รอยละ ๙๐ 

๒.๓ สงรายงานการสงงวดงาน แสดงรายละเอียดของงานในงวดงานท่ี ๒ แลวเสร็จ  

พรอมไฟลบรรจุในแผนซีดี (ใหเสนอรายงานดวย Power Point ในวันท่ีตรวจรับงาน) 

ใหแลวเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญาภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแตวันไดรับหนังสือแจงใหเริ่มงาน 
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 งวดท่ี ๓ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๘.๐๐ ของคาจางท้ังหมด  เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานดังนี้ 

๓.๑ หลอพ้ืนชั้นลาง แลวเสรจ็รอยละ ๙๐ 

๓.๒ หลอเสารับพ้ืนระดับ +๗.๕๐ แลวเสร็จรอยละ ๙๐ 

๓.๓ หลอคานระดับ +๗.๕๐ แลวเสร็จรอยละ ๙๐ 

๓.๔ สงรายงานการสงงวดงาน แสดงรายละเอียดของงานในงวดงานท่ี ๓ แลวเสร็จ  

พรอมไฟลบรรจุในแผนซีดี (ใหเสนอรายงานดวย Power Point ในวนัท่ีตรวจรับงาน) 

ใหแลวเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญาภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแตวันไดรับหนังสือแจงใหเริ่มงาน 

งวดท่ี ๔ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๘.๐๐ ของคาจางท้ังหมด  เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานดังนี้ 

๔.๑ หลอพ้ืนระดับ +๗.๕๐ แลวเสร็จรอยละ ๙๐ 

๔.๒ หลอเสารับโครงหลังคา ระดับ +๑๓.๕๐ แลวเสร็จรอยละ ๙๐ 

๔.๓ หลอคานและพ้ืนระดับ +๑๓.๕๐ แลวเสรจ็รอยละ ๙๐ 

๔.๔ หลอบันได แลวเสร็จรอยละ ๙๐ 

๔.๕ สงรายงานการสงงวดงาน แสดงรายละเอียดของงานในงวดงานท่ี ๔ แลวเสร็จ  

พรอมไฟลบรรจุในแผนซีดี (ใหเสนอรายงานดวย Power Point ในวนัท่ีตรวจรับงาน) 

ใหแลวเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญาภายใน ๑๒๐ วัน นับตั้งแตวันไดรับหนังสือแจงใหเริ่มงาน 

งวดท่ี ๕ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๘.๐๐ ของคาจางท้ังหมด  เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานดังนี้ 

๕.๑ ติดตั้งโครงเหล็กหลังคา ท้ังหมดแลวเสร็จ 

๕.๒ มุงหลังคา ท้ังหมดแลวเสร็จ 

๕.๓ สงแบบ Shop Drawing งานสถาปตยกรรมและงานระบบตาง ท้ังหมดแลวเสร็จ 

๕.๔ สงรายงานการสงงวดงาน แสดงรายละเอียดของงานในงวดงานท่ี ๕ แลวเสร็จ  

พรอมไฟลบรรจุในแผนซีดี (ใหเสนอรายงานดวย Power Point ในวนัท่ีตรวจรับงาน) 

ใหแลวเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญาภายใน ๑๕๐ วัน นับตั้งแตวันไดรับหนังสือแจงใหเริ่มงาน 

งวดท่ี ๖ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๘.๐๐ ของคาจางท้ังหมด  เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานดังนี้ 

๖.๑ กออิฐ แลวเสร็จรอยละ ๕๐ 

๖.๒ เดินทอสําหรับรอยสายไฟและสายสัญญาณ แลวเสร็จรอยละ ๕๐ 

๖.๓ เดินทอระบบน้ําดีและน้ําท้ิงภายในอาคาร  แลวเสร็จรอยละ ๕๐ 

๖.๔ เดินทอระบบดับเพลิง แลวเสร็จรอยละ ๕๐ 

๖.๕ สงรายงานการสงงวดงาน แสดงรายละเอียดของงานในงวดงานท่ี ๖ แลวเสร็จ  

  พรอมไฟลบรรจุในแผนซีดี (ใหเสนอรายงานดวย Power Point ในวันท่ีตรวจรับงาน) 

ใหแลวเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญาภายใน ๑๘๐ วัน นับตั้งแตวันไดรับหนังสือแจงใหเริ่มงาน 
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งวดท่ี ๗ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐.๐๐ ของคาจางท้ังหมด  เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานดังนี้ 

๗.๑ กออิฐ แลวเสร็จรอยละ ๙๐ 

๗.๒ เดินทอสําหรับรอยสายไฟและสายสัญญาณ แลวเสร็จรอยละ ๙๐ 

๗.๓ เดินทอระบบน้ําดีและน้ําท้ิงชั้น ๑  แลวเสร็จรอยละ ๙๐ 

๗.๔ เดินทอระบบดับเพลิง แลวเสร็จรอยละ ๙๐ 

๗.๕ ปูกระเบื้อง พ้ืนและผนังหองน้ํา แลวเสร็จรอยละ ๙๐  

๗.๖ ฉาบปูนภายในและภายนอก แลวเสร็จรอยละ ๙๐ 

๗.๗ ทําระบบกันซึมพ้ืนหลังคา SLAB ท้ังหมดแลวเสร็จ 

๗.๘ สงรายการการสงงวดงาน แสดงรายละเอียดของงานในงวดงานท่ี ๗ แลวเสร็จ  

  พรอมไฟลบรรจุในแผนซีดี (ใหเสนอรายงานดวย Power Point ในวันท่ีตรวจรับงาน) 

ใหแลวเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญาภายใน ๒๑๐ วัน นับตั้งแตวันไดรับหนังสือแจงใหเริ่มงาน 

งวดท่ี ๘ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๒.๐๐ ของคาจางท้ังหมด  เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานดังนี้ 

๘.๑ ติดตั้งฝาเพดาน แลวเสร็จรอยละ ๙๐ 

๘.๒ ติดตั้งสุขภัณฑ แลวเสร็จรอยละ ๙๐ 

๘.๓ รอยสายไฟและสายสัญญาณ  แลวเสร็จรอยละ ๙๐ 

๘.๔ ติดตั้งอุปกรณ ดวงโคม สวิทซ และเตารับ แลวเสร็จรอยละ ๙๐ 

๘.๕ ติดตั้งระบบระบายอากาศ แลวเสร็จรอยละ ๙๐ 

๘.๖ งานวัสดุพ้ืนผิว พ้ืนและผนัง แลวเสร็จรอยละ ๕๐  

๘.๗ ติดตั้งประตู-หนาตาง แลวเสร็จรอยละ ๕๐ 

๘.๘ สงรายการการสงงวดงาน แสดงรายละเอียดของงานในงวดงานท่ี ๘ แลวเสร็จ  

  พรอมไฟลบรรจุในแผนซีดี (ใหเสนอรายงานดวย Power Point ในวันท่ีตรวจรับงาน) 

ใหแลวเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญาภายใน ๒๓๐ วัน นับตั้งแตวันไดรับหนังสือแจงใหเริ่มงาน 

งวดท่ี ๙ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๕.๐๐ ของคาจางท้ังหมด  เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานดังนี้ 

๙.๑ งานวัสดุพ้ืนผิว พ้ืนและผนัง ท้ังหมดแลวเสร็จ 

๙.๒ ติดตั้งประตู-หนาตาง ท้ังหมดแลวเสร็จ 

๙.๓ ติดตั้งผนังอลูมิเนียมคอมโพสิท ท้ังหมดแลวเสร็จ 

๙.๔ ติดตั้งผนังเหล็กรีดลอน ท้ังหมดแลวเสร็จ 

๙.๕ ติดตั้งตู MDB  ตู DB และอุปกรณงานระบบไฟฟาอ่ืนๆ แลวเสร็จรอยละ ๙๐ 

๙.๖ ติดตั้งหมอแปลงไฟฟาพรอมเดินสายไฟแรงสูง แลวเสร็จรอยละ ๙๐ (ไมรวมเชื่อมตอ  

เมนไฟเขาอาคาร) 
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๙.๗ ติดตั้งถังบําบัดน้ําเสีย และอุปกรณอ่ืนๆของงานระบบประปา-สุขาภิบาล แลวเสร็จ   

รอยละ ๙๐  

๙.๘ สงรายการการสงงวดงาน แสดงรายละเอียดของงานในงวดงานท่ี ๙ แลวเสร็จ  

พรอมไฟลบรรจุในแผนซีดี (ใหเสนอรายงานดวย Power Point ในวนัท่ีตรวจรับงาน) 

ใหแลวเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญาภายใน ๒๕๐ วัน นับตั้งแตวันไดรับหนังสือแจงใหเริ่มงาน 

งวดท่ี ๑๐ (งวดสุดทาย) เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๕.๐๐ ของคาจางท้ังหมด  เม่ือผูรับจาง

ไดปฏิบัติงานดังนี้ 

๑๐.๑ ทาสีภายในและภายนอกอาคาร ท้ังหมดแลวเสร็จ 

๑๐.๒ ติดตั้งอุปกรณงานระบบไฟฟาและสื่อสารพรอมทดสอบระบบ ท้ังหมดแลวเสร็จ 

๑๐.๓ ติดตั้งอุปกรณงานระบบประปา-สุขาภิบาลพรอมทดสอบระบบ ท้ังหมดแลวเสร็จ 

๑๐.๔ ติดตั้งอุปกรณงานระบบดับเพลิงพรอมทดสอบระบบ ท้ังหมดแลวเสร็จ 

๑๐.๕ ติดตั้งอุปกรณงานระบบระบายอากาศพรอมทดสอบระบบ ท้ังหมดแลวเสร็จ 

๑๐.๖ ทํางานอ่ืน ๆ สวนท่ีเหลือตามแบบรูปและรายการ ท้ังหมดแลวเสร็จ 

๑๐.๗ งานเก็บทําความสะอาด ท้ังภายในและภายนอกอาคาร ท้ังหมดแลวเสร็จ 

๑๐.๘ สงแบบ Asbuilt Drawing ขนาด A๑ พรอม File Autocad บันทึกลงแผนซีดี    

จํานวน ๕ ชุด ท้ังหมดแลวเสรจ็ 

๑๐.๙ สงคูมือการใชงาน และการดูแลรักษา ระบบตาง ๆ ของอาคาร เปนรูปเลม          

(ฉบับภาษาไทย) พรอมไฟลบรรจุในแผนซีดี จํานวน ๕ ชุด ท้ังหมดแลวเสร็จ 

๑๐.๑๐ จัดการฝกอบรมการใชงานและการดูแลรักษาระบบตางๆของอาคาร ใหแก พนักงาน

ของมหาวิทยาลัย พรอมบันทึกภาพและเสียง ระหวางการฝกอบรม บรรจุในแผนซีดี จํานวน ๕ ชุด แลวเสร็จ 

๑๐.๑๑ สงมอบรายการครุภัณฑพรอมราคา จํานวน ๕ ชุด ท้ังหมดแลวเสร็จ 

๑๐.๑๒ สงมอบกุญแจประจําอาคาร จํานวน ๓ ชุด ท้ังหมดแลวเสร็จ 

๑๐.๑๓ สงรายงานการสงงวดงาน แสดงรายละเอียดของงานในงวดงานท่ี ๑๐ แลวเสร็จ  

พรอมไฟลบรรจุในแผนซีดี (ใหเสนอรายงานดวย Power Point ในวนัท่ีตรวจรับงาน) 

ใหแลวเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญาภายใน ๒๗๐ วัน นับตั้งแตวันไดรับหนังสือแจงใหเริ่มงาน 

นอกจากนี้ใหทําการกอสรางงานสวนอ่ืนๆ ท่ีเหลือท้ังหมดของงานกอสรางอาคารอเนกประสงค  

ใหแลวเสร็จเรียบรอยถูกตองครบถวนตามแบบรูป รายการกอสรางและสัญญาทุกประการ 

ผูรับจางสามารถท่ีจะทํางานงวดใดกอนก็ได หากไมกระทบตอโครงสรางและความม่ันคง แข็งแรง 

หรือข้ันตอนการดําเนินการทางวิชาชาง ท้ังนี้ ไมตัดสิทธิผูวาจางท่ีจะกําหนดใหผูรับจางทํางานใดกอน-หลัง ตามท่ี

ผูวาจางเห็นสมควร และผูรับจางสามารถท่ีจะสงงานงวดใดกอนก็ไดเม่ืองานนั้นแลวเสร็จ ท้ังนี้ใหผานความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการตรวจการจางกอน 

งานกอสรางอาคารอเนกประสงค ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยไมอนุญาตใหนําแรงงานเขาพักในบริเวณ

กอสรางโดยรวมถึงภายในมหาวิทยาลัย 

 



-๘- 

 

มหาวิทยาลัยจะโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส ท้ังนี้ ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองเปนผูรับภาระเงิน

คาธรรมเนียม หรือคาบริการอ่ืนใดเก่ียวกับการโอนเงินท่ีธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมใหมีการหักเงินดังกลาว

จากจํานวนเงินโอนในงวดนั้นๆ 

 

๗. วงเงินในการจัดหา  

      เงินงบประมาณโครงการ ๔๕,๔๖๖,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่สิบหาลานสี่แสนหกหม่ืนหกพันหารอยบาทถวน) 

      ราคากลางงานกอสราง ๔๕,๔๖๖,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่สิบหาลานสี่แสนหกหม่ืนหกพันหารอยบาทถวน) 

      ในการเสนอราคาผูเสนอราคาตองเสนอราคาลดราคาข้ันต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวา 

ครั้งละ ๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เกาหม่ืนบาทถวน) จากราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ (ราคากลางงาน

กอสราง) และการเสนอราคาครั้งถัดๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา ๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เกาหม่ืน

บาทถวน) จากราคาครั้งสุดทายท่ีเสนอลดแลว 

 

๘. หลักประกันซอง 

      ในการจัดจางครั้งนี้ ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองประกวดราคาจางกอสราง  

อาคารอเนกประสงค ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เปนเงิน ๒,๒๗๓,๓๒๕.๐๐ บาท (สองลานสองแสนเจ็ดหม่ืน-

สามพันสามรอยยี่สิบหาบาทถวน) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการคํ้าประกันตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอ

ทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา (หลักประกันซองตองมีผลบังคับใชไมนอยกวา..........วนั)  

 

๙. ผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีเขารวมการเสนอราคา จะตองปฏิบัติดังตอไปนี้ มิฉะนั้นจะตองถูกริบหลักประกันซอง 

                ๙.๑ ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนจะตองมาลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา 

และสถานท่ีท่ีกําหนด 

                ๙.๒ ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนท่ีมาลงทะเบียนแลวตอง LOG IN เขาสูระบบ 

                ๙.๓ ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนท่ี LOG IN แลวจะตองดําเนินการเสนอราคาโดยราคาท่ีเสนอ 

ในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองต่ํากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และ     

จะ ตองเสนอลดราคาข้ันต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท จากราคาสูงสุดในการ

ประกวดราคาฯ (เงินงบประมาณโครงการ) และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 

๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท จากราคาครั้งสุดทายท่ีเสนอลดแลว 

                ๙.๔ หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเม่ือการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแลวจะตอง 

ยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาท่ียืนยันจะตองตรงกับราคาท่ีเสนอหลังสุด 
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                ท้ังนี้ ผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของ      

ผูใหบริการ ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ท่ีแสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th และผูมีสิทธิเสนอ

ราคาตองทําการทดลองวิธีการเสนอราคากอนถึงกําหนดวันเสนอราคาท่ีเว็บไซตของผูใหบริการตลาดกลาง

อิเล็กทรอนิกส วันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เปนตนไป 

 

๑๐. คาใชจายตลาดกลาง 

       ผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะการเสนอราคา จะตองรับผิดชอบคาใชจายในการ

ใหบริการเสนอราคาฯ และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสท้ังนี้คาใชจาย

ดังกลาวจะคํานวณจากวงเงินตามสัญญาท่ีมหาวิทยาลัยไดทํากับผูชนะการเสนอราคาตามโครงการนี้ ในอัตรา

รอยละ ๐.๑๐ แตไมเกิน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยผูชนะการเสนอราคาจะตองชําระคาใชจายในการใหบริการ

เสนอราคาฯ ใหกับผูใหบริการตลาดกลางฯ ในอัตราท่ีกําหนด โดยจายชําระเพียงงวดเดียวภายใน  ๓๐ วัน  

นับแตไดรับใบแจงหนี้จากผูใหบริการตลาดกลางฯ ท้ังนี้ ผูใหบริการตลาดกลางฯ จะสงใบแจงหนี้ใหผูชนะการ

ประกวดราคาตอเม่ือคณะกรรมการประกวดราคาไดประกาศผลการจัดซ้ือจัดจางตามโครงการนี้แลว 

       แตผูชนะการเสนอราคาตองชําระคาใชจายในการใหบริการเสนอราคาฯ ใหกับผูใหบริการ

ตลาดกลางฯ ใหเรียบรอยภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับหนังสือนัดทําสัญญา โดยในวันทําสัญญาให 

ผูชนะการเสนอราคานําใบเสร็จรับเงินคาใชจายในการใหบริการเสนอราคาฯ ของผูใหบริการตลาดกลางฯ 

มาแสดงตอมหาวิทยาลัยเพ่ือนํามาประกอบเปนสวนหนึ่งของสัญญา 

 

๑๑. สถานท่ีติดตอเพ่ือขอทราบขอมูลเพ่ิมเติม และสงขอเสนอแนะ วิจารณ หรือแสดงความคิดเห็น  

สามารถสงขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ วิจารณ เก่ียวกับรางขอบเขตของงานนี้ไดท่ี 

                สถานท่ีติดตอ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว ตําบลวัฒนานคร อําเภอวัฒนานคร จังหวดัสระแกว  

                โทรศัพท  ๐ ๓๗๒๖ ๑๘๐๒ 

                โทรสาร  ๐ ๓๗๒๖ ๑๘๐๑ 

                E-mail : yuwadee_p@buu.ac.th 

สาธารณชนท่ีตองการเสนอแนะ วิจารณ หรือมีความเห็น ตองเปดเผยชื่อและท่ีอยูของผูใหขอเสนอแนะ

วิจารณ หรือมีความเห็นดวย



เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  เลขท่ี        / ๒๕๕๙ 

ประกวดราคาจางกอสรางอาคารอเนกประสงค ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

 ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 

ลงวันท่ี                            . 

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

มหาวิทยาลัยบูรพา ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “มหาวิทยาลัย” มีความประสงคจะประกวดราคาจาง

กอสรางอาคารอเนกประสงค  ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว ตําบลวัฒนานคร อําเภอวัฒนานคร 

จังหวัดสระแกว  ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้  

 

๑. เอกสารแนบทายเอกสารการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด 

๑.๒ แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

๑.๓ แบบใบแจงปริมาณงานและราคา 

๑.๔ หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

๑.๕ แบบสัญญาจาง 

๑.๖ แบบหนังสือคํ้าประกัน 

 (๑) หลักประกันซอง 

 (๒) หลักประกันสัญญา 

๑.๗ บทนิยาม 

 (๑) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน 

 (๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

๑.๘ แบบบัญชีเอกสาร 

        (๑) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ 

        (๒) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ 

๑.๙ รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ (Bill of Quantities) 

๑.๑๐ วิธีการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

 

๒. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา 

๒.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาจาง       

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

๒.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการ

และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบ

ของทางราชการ



-๒- 

 

๒.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคา    

รายอ่ืน และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ

ประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา

อยางเปนธรรมตามขอ ๑.๘ 

๒.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอม

ข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 

๒.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย 

หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซ่ึงไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง  

ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ

กรมบัญชีกลาง ท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 

๒.๗ คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคาไมเกิน 

สามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 

๒.๘ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางอาคารคอนกรีตเสริม

เหล็ก โดยตองมีผลงานสถาปตยกรรม ผลงานติดตั้งระบบสุขาภิบาล และระบบไฟฟา ในวงเงินไมนอยกวา 

๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบหาลานบาทถวน) เปนสัญญาเดียว ภายในระยะเวลาไมเกิน ๗ ป นับจากวันท่ีงาน

แลวเสร็จถึงวันท่ีประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญา

โดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอ่ืนซ่ึงมี

กฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอ่ืนของรัฐ หรือหนวยงานเอกชน

ท่ีมหาวิทยาลัยเชื่อถือ 

๒.๙ ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีความพรอมดานบุคลากรท่ีเปนพนักงานประจํา ระดับภาคี 

วิศวกรโยธา ประสบการณวิชาชีพไมนอยกวา ๕ ป ซ่ึงประสบการณวิชาชีพดังกลาวขางตนใหนับถึงวันยื่นซอง

ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

โดยผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นหลักฐานแสดงคุณสมบัติและประสบการณของ

บุคลากร ดังนี้ 

๒.๙.๑ หลักฐานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมในสาขาวิศวกรรมโยธา ตาม

บุคลากร   ท่ีกําหนดขางตน ท่ียังไมหมดอายุ 

๒.๙.๒ หลักฐานการเปนพนักงานประจํา ไดแก สําเนาการยื่นแบบรายการภาษีเงินได 

หัก ณ ท่ีจาย (แบบ ภงด.๑) และ หลักฐานการรับเงินภาษีจากกรมสรรพากร และ แบบรายการแสดงการสงเงิน

สมทบ (สปส.๑-๑๐) ท่ีมีชื่อพนักงานประจําของผูประสงคจะเสนอราคา ซ่ึงผูประสงคจะเสนอราคายื่นตอสํานักงาน

ประกันสังคม เพ่ือแสดงหลักฐานสถานการณจางพนักงานกอนวันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส ไมนอยกวา ๖ เดือน 



-๓- 

 

๒.๑๐ ตองเสนอบุคลากรผูรับผิดชอบโครงการซ่ึงตองปฏิบัติงาน ณ สถานท่ีกอสรางอยางนอย
ดังนี้ 

๒.๑๐.๑ วิศวกรโครงการ ๑ คน ท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรโยธา ประสบการณ
ไมนอยกวา ๗ ป และเคยผานงานควบคุมงานกอสรางอาคาร ปฏิบัติงานเต็มเวลา ณ สถานท่ีกอสราง 

๒.๑๐.๒ วิศวกรไฟฟา ๑ คน ท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาไฟฟา 
งานไฟฟากําลัง ประสบการณไมนอยกวา ๓ ป ปฏิบัติงานเต็มเวลา ณ สถานท่ีกอสรางในชวงท่ีเก่ียวของกับ   
เนื้องานการกอสราง 

๒.๑๐.๓ วิศวกรเครื่องกล ๑ คน ท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขา
เครื่องกล ประสบการณไมนอยกวา ๓ ป ปฏิบัติงานเต็มเวลา ณ สถานท่ีกอสรางในชวงท่ีเก่ียวของกับเนื้องาน 
การกอสราง 

๒.๑๐.๔ เจาหนาท่ีความปลอดภัยระดับวิชาชีพ ประสบการณวิชาชีพไมนอยกวา ๓ ป 
รับผิดชอบการดําเนินงานตลอดโครงการ  

โดยผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นหลักฐานแสดงคุณสมบัติและประสบการณของ
บุคลากร ดังนี้ 

(๑) หนังสือรับรองของบุคลากรผูรับผิดชอบโครงการ เพ่ือรับรองการควบคุมงาน
กอสรางใหแลวเสร็จตามรูปแบบและรายการตามสัญญา 

(๒) หลักฐานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกร ตามบุคลากรท่ีกําหนดขางตน      
ท่ียังไมหมดอายุ 

(๓) หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา หรือ ประวัติการทํางานของวิศวกร ซ่ึงแสดง
ระยะเวลาไมนอยกวาจํานวนปประสบการณวิชาชีพท่ีกําหนด  

(๔) เจาหนาท่ีความปลอดภัยระดับวิชาชีพ ใหแสดงหลักฐานการผานการ
ฝกอบรมจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ท่ีมีระยะเวลาไมนอยกวาประสบการณวิชาชีพท่ีกําหนด 

๒.๑๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีความพรอมดานการกอสราง เพ่ือใหการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพตามแผนงานและมีระบบความปลอดภัยท่ีดีในการทํางานตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยเสนอแผนงาน
และเอกสารตางๆ ดังนี้  

๒.๑๑.๑ แผนการดําเนินการกอสราง (Master Construction Schedule) โดยแสดง
แผนการทํางานท่ีสมบูรณของงานแตละงานท้ังหมด ในรูปแบบของ Bar Chart หรือ Microsoft Project โดย 
แสดงแผนการกอสรางของงานตางๆ วาจะเริ่มเม่ือใด บริเวณใด และจะแลวเสร็จเม่ือใด จะมีรายงานท่ีจะสงมอบ
เรื่องใดบาง รวมถึงกําหนดตรวจสอบและทดสอบ 

๒.๑๑.๒ ระบบการจัดการความปลอดภัยในการทํางาน เพ่ือปองกันและควบคุมอุบัติเหตุ 
ท่ีเกิดข้ึน ตามมาตรฐานความปลอดภัยของกระทรวงแรงงานฯ และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

๒.๑๑.๓ ระบบประสานงานโครงการ โดยผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอแผนการ
ประสานงานของโครงการระหวางงานโยธาและงานดานอ่ืนๆ อยางมีประสิทธิภาพกับผูเก่ียวของทุกๆ ดานโดยเฉพาะ
ในสวนท่ีเก่ียวของกับสาธารณูปโภคและประชาชน 

 
 
 



-๔- 
 

๒.๑๒ ตองมีคุณสมบัติครบถวน และปฏิบัติตามเง่ือนไขดังกลาวท้ังหมดขางตนทุกประการ และ  
ในกรณีท่ีผูเขาประกวดราคารายใดปฏิบัติไมถูกตองตามเง่ือนไขดังกลาว มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิท่ีจะไมพิจารณา   
ผูประสงคจะเสนอราคารายนั้นและจะถือวาเปนผูไมมีสิทธิเขาเสนอราคา 
 

๓. หลักฐานการเสนอราคา 
  ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอเอกสารหลักฐานแยกเปน ๒ สวน คือ 

 ๓.๑ สวนท่ี ๑  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
           (๑) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
     (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด  ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล ท่ีออกใหโดยสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท ไมเกิน ๓ เดือน นับถึงวันย่ืนซองประกวด
ราคา บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
     (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจาํกัด  ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล ท่ีออกใหโดยสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท ไมเกิน ๓ เดือน นับถึงวันย่ืนซองประกวด
ราคา หนังสือบริคณหสนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุม  และบัญชีรายชื่อผูถือหุนราย
ใหญ  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
           (๒) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปน 
ผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีท่ี
ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาท่ีมิใชสัญชาติไทยใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปน 
นิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) 
     สําหรับผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหพิจารณาเอกสาร     
ท่ีจะยื่นเสนอราคาดังนี้ 
     (ก) กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักกิจการรวมคา 
ท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวด
ราคา  
สวนคุณสมบัติดานผลงาน กิจการรวมคาดังกลาว สามารถนําผลงานของผูท่ีเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงาน
ของกิจการรวมคาท่ีเขาประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสได 
     (ข) กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการนิติบุคคล
แตละนิติบุคคลท่ีเขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา 
เวนแต ในกรณีท่ีกิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษร  กําหนดใหผูเขารวมคา
รายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับทางราชการ  และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอม
ซองเอกสารประกวดราคา กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของ
กิจการรวมคาท่ียื่นเสนอราคาได   
           (๓) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย (ถามี) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม สําเนาทะเบียน
บานและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
           (๔) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีไดยื่นตามแบบในขอ ๑.๘ (๑) 

 

 



-๕- 

 

๓.๒ สวนท่ี ๒  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

(๑) หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยตอง 

ลงนามพรอมประทับตรา (ถามี) 

(๒) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณีท่ีผูประสงคจะเสนอราคา

มอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนทําการแทน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูมอบอํานาจ

และผูรับมอบอํานาจ พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 

(๓) หลักประกันซองตามขอ ๕ นําไวนอกซอง 

(๔) แบบแสดงการลงทะเบียนจากระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ (e-GP) พรอมรับรอง 

สําเนาถูกตอง  เพ่ือเปนหลักฐานแสดงวาผูประสงคจะเสนอราคาไดปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติตามขอ ๒.๖ 

(๕) เอกสารแสดงผลงานพรอมรับรองสําเนาถูกตอง ใหยื่นแสดงผลงานตามขอ ๒.๘ 

เทานั้น โดยใหยื่นแสดงสําเนาเอกสารดังนี้  

(๕.๑) ตนฉบับหนังสือรับรองผลงาน สําเนาหนังสือรับรองผลงาน สําเนาคูสัญญา  

พรอมรับรองสําเนาถูกตอง สําหรับตนฉบับหนังสือรับรองผลงานจะคืนใหเม่ือมหาวิทยาลัยไดตรวจสอบเอกสาร

เสร็จเรียบรอยแลว 

(๕.๒) กรณียื่นผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานเอกชน ตองยื่นหลักฐาน 

สําเนาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลคาเพ่ิม ภ.พ.๓๐ และ สําเนาการหักภาษี ณ ท่ีจาย ของคางานทุกงวด

ตามสัญญา พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  

(๕.๓) สําเนาบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา (BOQ) ของผลงานท่ีเสนอ เพ่ือแสดง

รายการกอสรางอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก มีผลงานสถาปตยกรรม ผลงานติดตั้งระบบสุขาภิบาล และระบบไฟฟา  

(๖) เอกสารรายละเอียดคุณสมบัติอ่ืนๆ ของผูประสงคจะเสนอราคาตามขอ ๒.๙ – ๒.๑๑ 

(๗) บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน) ไมตองกรอกราคา 

(๘) แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

(๙) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีไดยื่นตามแบบในขอ ๑.๘ (๒) 

 

๔. การเสนอราคา 

๔.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา

จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ 

โดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้นและจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน รวมท้ังลงลายมือชื่อของผูประสงคจะ

เสนอราคาใหชัดเจน 

๔.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน  

(ไมตองกรอกราคา) 



-๖- 

 
๔.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๙๐ วัน นับแตวัน 

ยืนยันราคาสุดทาย  โดยภายในกําหนดยืนราคาผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตอง
รับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 

๔.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาท่ีจะจางใหแลวเสร็จ 
ไมเกิน ๒๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันท่ีไดรับหนังสือแจงจากมหาวิทยาลัยใหเริ่มทํางาน 

๔.๕ กอนยื่นเอกสารประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ผูประสงคจะเสนอราคา  
ควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ  ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาท้ังหมด 
เสียกอนท่ีจะตกลงยื่นขอเสนอ ตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

๔.๖ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
จาหนาซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไวท่ีหนาซองวา “เอกสารประกวดราคา 
ตามเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขท่ี             ” ยื่นตอคณะกรรมการประกวด
ราคาตามโครงการ ในวันท่ี            ตั้งแตเวลา               นาฬิกา  ถึง              นาฬิกา  ณ กองคลังและ
ทรัพยสิน ชั้น ๓ สํานักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพา ถนนลงหาดบางแสน ตําบลแสนสุข 
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 

เม่ือพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลวจะไมรับ
เอกสารเพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด 

คณะกรรมการประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา   
แตละรายวาเปนผูประสงคจะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน หรือเปนผูมี
ผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสตามขอ ๑.๗ (๑)     
ณ วันประกาศประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมท้ังตรวจสอบขอเสนอตามขอ ๓.๒  
และแจงผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ 
หรือวิธีอ่ืนใดท่ีมีหลักฐานวา ผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว  

หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคากอนหรือในขณะท่ีมีการเสนอราคาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส วามีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๗ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิ   
เสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูมีสิทธิเสนอราคา และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคา
หรือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาวเปนผูท้ิงงาน 

ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไมผานการคัดเลือกเบื้องตน  เพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอราคา   
ท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงค 
จะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส  หรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
หรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิค อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอหัวหนาหนวยงาน
ท่ีจัดหาพัสดุภายใน  ๓ วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา  การวินิจฉัยอุทธรณของ
หัวหนาหนวยงานท่ีจัดหาใหถือเปนท่ีสุด  
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หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาจาง ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ประสบขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนดไว คณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา  โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับ
บุคคลอ่ืน และเม่ือแกไขขอขัดของแลวจะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไปจากข้ันตอนท่ีคางอยูภายใน
เวลาของการเสนอราคาท่ียังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา  แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคา
ภายในวันเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการประกวดราคาเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงาย 
หรือขอขัดของไมอาจแกไขได ประธานกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคาและกําหนด
วัน 
เวลา และสถานท่ี เพ่ือเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายท่ีอยูใน
สถานท่ีนั้นทราบ  

คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ ระหวางการประกวดราคาฯ 
เพ่ือใหการประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 
  ๔.๗ ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติดังนี้ 

(๑) ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใน หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจาง ดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส ท่ีไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค 

(๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองเริ่มตนท่ี
๔๕,๔๖๖,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่สิบหาลานสี่แสนหกหม่ืนหกพันหารอยบาทถวน) 

(๓) ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถามี) รวมคาใชจาย  
ท้ังปวงไวดวยแลว  

(๔) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนจะตองมาลงทะเบียน เพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา
ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด 

(๕) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนท่ีมาลงทะเบียนแลวตอง LOG IN เขาสูระบบ 
(๖) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนท่ี LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคา 

ท่ีเสนอในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ 
และจะตองเสนอลดราคาข้ันต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เกาหม่ืนบาทถวน)   
จากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 
๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เกาหม่ืนบาทถวน) จากราคาครั้งสุดทายท่ีเสนอลดแลว 

(๗) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเม่ือการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแลว
จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาท่ียืนยันจะตองตรงกับราคาท่ีเสนอหลังสุด 

(๘) ผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะราคา ตองรับผิดชอบคาใชจายในการ
ใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  
ท้ังนี้จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา 

(๙) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคา ในวันท่ี                                           . 
ตั้งแตเวลา                 นาฬิกา เปนตนไป ท้ังนี้ จะแจงนัดหมายตามแบบแจงวัน เวลา และสถานท่ีเสนอราคา   
(บก.๐๐๕) ใหทราบตอไป 
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(๑๐) ผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ท่ีแสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th  และผูมีสิทธิ์เสนอราคา
ตองทําการทดลองวิธีการเสนอราคากอนถึงกําหนดวันเสนอราคาท่ีเว็บไซตของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส 
วันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เปนตนไป 
 

๕. หลักประกันซอง 
ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค 

จํานวน ๒,๒๗๓,๓๒๕.๐๐ บาท (สองลานสองแสนเจ็ดหม่ืนสามพันสามรอยยี่สิบหาบาทถวน) โดยหลักประกัน
ซองจะตองมีระยะเวลาการคํ้าประกันตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการ
ยืนราคา (หลักประกันซองตองมีผลบังคับใชไมนอยกวา ................. วัน) 

๕.๑ เงินสด 
๕.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแกมหาวิทยาลัยบูรพา โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ียื่นซองเอกสาร 

ทางดานเทคนิค หรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของราชการ 
๕.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๖ 
(๑) 
๕.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ท่ีไดรับอนุญาตให 

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย       
ซ่ึงไดแจงชื่อเวียนชื่อใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๖ (๑) 

๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
หลักประกันซองตามขอนี้  มหาวิทยาลัยจะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูคํ้าประกัน

ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคารายท่ีคัดเลือกไว
ซ่ึงเสนอราคาต่ําสุดจะคืนใหตอเม่ือไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเม่ือผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว 

การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใดๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 
 

๖.  หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
 ๖.๑ ในการประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้  มหาวิทยาลัยจะพิจารณา 

ตัดสินดวยราคารวม 
 ๖.๒ หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการ 

เสนอราคาไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส   
ไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคา
รายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารประกวด
ราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ ท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปน
ประโยชนตอมหาวิทยาลัยเทานั้น 
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๖.๓ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคา โดยไมมีการ 

ผอนผันในกรณีดังตอไปนี้ 

(๑) ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาจาง  

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

ของมหาวิทยาลัย 

(๒) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคาจาง  

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูประสงค    

จะเสนอราคารายอ่ืน 

๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในการทําสัญญา   

คณะกรรมการประกวดราคา หรือมหาวิทยาลัยมีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ 

หรือขอเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได มหาวิทยาลัยมีสิทธิท่ีจะไมรับราคา หรือไมทํา

สัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

๖.๕ มหาวิทยาลัยทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาท่ีเสนอ 

ท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ

ยกเลิกการประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา  

ท้ังนี้เพ่ือประโยชนของมหาวิทยาลัยเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของมหาวิทยาลัยเปนเด็ดขาด ผูประสงค

จะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได รวมท้ังมหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิก

การประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูมี

สิทธิเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต 

เชน  การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทนเปนตน 

ในกรณีท่ีผูมีสิทธิเสนอราคารายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวา 

ไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได คณะกรรมการประกวดราคาหรือมหาวิทยาลัยจะใหผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น

ชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเชื่อไดวาผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาจางดวย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได มหาวิทยาลัยมีสิทธิท่ีจะไมรับราคา

ของ ผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น 

 ๖.๖ ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจาง ดวยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส  

วาผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูมีสิทธิเสนอราคา 

รายอ่ืน หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ  

วันประกาศประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปน

การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๗ มหาวิทยาลัยมีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคา 

ดังกลาว และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปนผูท้ิงงาน 

 



-๑๐- 

 

๗. การทําสัญญาจาง 

ผูชนะการประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) จะตองทําสัญญาจาง   

ตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๕ กับมหาวิทยาลัยภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวาง

หลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางท่ีประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส ใหมหาวิทยาลัยยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 

๗.๑ เงินสด 

๗.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแกมหาวิทยาลัยบูรพา  โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือ 

กอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของราชการ 

๗.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุใน 

ขอ ๑.๖ (๒) 

  ๗.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศ

ไทย ซ่ึงไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุใน 

ขอ ๑.๖ (๒) 

  ๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 

หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีคูสัญญาพนจาก 

ขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 
 

๘. คาจางและการจายเงิน 

งานกอสรางอาคารอเนกประสงค ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว จังหวัดสระแกว    

แบงออกเปน ๑๐ งวด ระยะเวลากอสราง ๒๗๐ วัน ตามรายละเอียดดังนี้ 

งวดท่ี ๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๘.๐๐ ของคาจางท้ังหมด  เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานดังนี้ 

๑.๑ งานถมดินพรอมปรับพ้ืนท่ี ท้ังหมดแลวเสร็จ  

๑.๒ งานติดตั้งปายชื่อโครงการ กอสรางสํานักงานสนาม และลอมรั้วรอบโครงการ  

ท้ังหมดแลวเสร็จ 

๑.๓ งานตอกเสาเข็ม ท้ังหมดแลวเสร็จ  

๑.๔ ทดสอบกําลังรับน้ําหนักบรรทุกปลอดภัยของเสาเข็ม ท้ังหมดแลวเสร็จ (Dynamic Pile    

Load Test)  

๑.๕ สงแบบ Shop Drawing งานวิศวกรรมโครงสราง ท้ังหมดแลวเสร็จ 

๑.๖ สงรายงานการสงงวดงาน แสดงรายละเอียดของงานในงวดงานท่ี ๑ แลวเสร็จ  

พรอมไฟลบรรจุในแผนซีดี (ใหเสนอรายงานดวย Power Point ในวันท่ีตรวจรับงาน) 

ใหแลวเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญาภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแตวันไดรับหนังสือแจงใหเริ่มงาน 

 



-๑๑- 

 
งวดท่ี ๒ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๘.๐๐ ของคาจางท้ังหมด  เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานดังนี้ 

๒.๑ หลอฐานรากและเสาตอมอ แลวเสร็จรอยละ ๙๐ 

๒.๒ หลอคานชั้นลาง แลวเสรจ็รอยละ ๙๐ 

๒.๓ สงรายงานการสงงวดงาน แสดงรายละเอียดของงานในงวดงานท่ี ๒ แลวเสร็จ  

พรอมไฟลบรรจุในแผนซีดี (ใหเสนอรายงานดวย Power Point ในวันท่ีตรวจรับงาน) 

ใหแลวเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญาภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแตวันไดรับหนังสือแจงใหเริ่มงาน 

 งวดท่ี ๓ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๘.๐๐ ของคาจางท้ังหมด  เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานดังนี้ 

๓.๑ หลอพ้ืนชั้นลาง แลวเสรจ็รอยละ ๙๐ 

๓.๒ หลอเสารับพ้ืนระดับ +๗.๕๐ แลวเสร็จรอยละ ๙๐ 

๓.๓ หลอคานระดับ +๗.๕๐ แลวเสร็จรอยละ ๙๐ 

๓.๔ สงรายงานการสงงวดงาน แสดงรายละเอียดของงานในงวดงานท่ี ๓ แลวเสร็จ  

พรอมไฟลบรรจุในแผนซีดี (ใหเสนอรายงานดวย Power Point ในวนัท่ีตรวจรับงาน) 

ใหแลวเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญาภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแตวันไดรับหนังสือแจงใหเริ่มงาน 

งวดท่ี ๔ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๘.๐๐ ของคาจางท้ังหมด  เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานดังนี้ 

๔.๑ หลอพ้ืนระดับ +๗.๕๐ แลวเสร็จรอยละ ๙๐ 

๔.๒ หลอเสารับโครงหลังคา ระดับ +๑๓.๕๐ แลวเสร็จรอยละ ๙๐ 

๔.๓ หลอคานและพ้ืนระดับ +๑๓.๕๐ แลวเสรจ็รอยละ ๙๐ 

๔.๔ หลอบันได แลวเสร็จรอยละ ๙๐ 

๔.๕ สงรายงานการสงงวดงาน แสดงรายละเอียดของงานในงวดงานท่ี ๔ แลวเสร็จ  

พรอมไฟลบรรจุในแผนซีดี (ใหเสนอรายงานดวย Power Point ในวันท่ีตรวจรับงาน) 

ใหแลวเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญาภายใน ๑๒๐ วัน นับตั้งแตวันไดรับหนังสือแจงใหเริ่มงาน 

งวดท่ี ๕ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๘.๐๐ ของคาจางท้ังหมด  เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานดังนี้ 

๕.๑ ติดตั้งโครงเหล็กหลังคา ท้ังหมดแลวเสร็จ 

๕.๒ มุงหลังคา ท้ังหมดแลวเสร็จ 

๕.๓ สงแบบ Shop Drawing งานสถาปตยกรรมและงานระบบตาง ท้ังหมดแลวเสร็จ 

๕.๔ สงรายงานการสงงวดงาน แสดงรายละเอียดของงานในงวดงานท่ี ๕ แลวเสร็จ  

พรอมไฟลบรรจุในแผนซีดี (ใหเสนอรายงานดวย Power Point ในวนัท่ีตรวจรับงาน) 

ใหแลวเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญาภายใน ๑๕๐ วัน นับตั้งแตวันไดรับหนังสือแจงใหเริ่มงาน 

 
 
 
 
 



 
-๑๒- 

 
งวดท่ี ๖ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๘.๐๐ ของคาจางท้ังหมด  เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานดังนี้ 

๖.๑ กออิฐ แลวเสร็จรอยละ ๕๐ 

๖.๒ เดินทอสําหรับรอยสายไฟและสายสัญญาณ แลวเสร็จรอยละ ๕๐ 

๖.๓ เดินทอระบบน้ําดีและน้ําท้ิงภายในอาคาร  แลวเสร็จรอยละ ๕๐ 

๖.๔ เดินทอระบบดับเพลิง แลวเสร็จรอยละ ๕๐ 

๖.๕ สงรายงานการสงงวดงาน แสดงรายละเอียดของงานในงวดงานท่ี ๖ แลวเสร็จ  

  พรอมไฟลบรรจุในแผนซีดี (ใหเสนอรายงานดวย Power Point ในวันท่ีตรวจรับงาน) 

ใหแลวเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญาภายใน ๑๘๐ วัน นับตั้งแตวันไดรับหนังสือแจงใหเริ่มงาน 

งวดท่ี ๗ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐.๐๐ ของคาจางท้ังหมด  เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานดังนี้ 

๗.๑ กออิฐ แลวเสร็จรอยละ ๙๐ 

๗.๒ เดินทอสําหรับรอยสายไฟและสายสัญญาณ แลวเสร็จรอยละ ๙๐ 

๗.๓ เดินทอระบบน้ําดีและน้ําท้ิงชั้น ๑  แลวเสร็จรอยละ ๙๐ 

๗.๔ เดินทอระบบดับเพลิง แลวเสร็จรอยละ ๙๐ 

๗.๕ ปูกระเบื้อง พ้ืนและผนังหองน้ํา แลวเสร็จรอยละ ๙๐  

๗.๖ ฉาบปูนภายในและภายนอก แลวเสร็จรอยละ ๙๐ 

๗.๗ ทําระบบกันซึมพ้ืนหลังคา SLAB ท้ังหมดแลวเสร็จ 

๗.๘ สงรายการการสงงวดงาน แสดงรายละเอียดของงานในงวดงานท่ี ๗ แลวเสร็จ  

  พรอมไฟลบรรจุในแผนซีดี (ใหเสนอรายงานดวย Power Point ในวันท่ีตรวจรับงาน) 

ใหแลวเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญาภายใน ๒๑๐ วัน นับตั้งแตวันไดรับหนังสือแจงใหเริ่มงาน 

งวดท่ี ๘ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๒.๐๐ ของคาจางท้ังหมด  เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานดังนี้ 

๘.๑ ติดตั้งฝาเพดาน แลวเสร็จรอยละ ๙๐ 

๘.๒ ติดตั้งสุขภัณฑ แลวเสร็จรอยละ ๙๐ 

๘.๓ รอยสายไฟและสายสัญญาณ  แลวเสร็จรอยละ ๙๐ 

๘.๔ ติดตั้งอุปกรณ ดวงโคม สวิทซ และเตารับ แลวเสร็จรอยละ ๙๐ 

๘.๕ ติดตั้งระบบระบายอากาศ แลวเสร็จรอยละ ๙๐ 

๘.๖ งานวัสดุพ้ืนผิว พ้ืนและผนัง แลวเสร็จรอยละ ๕๐  

๘.๗ ติดตั้งประตู-หนาตาง แลวเสร็จรอยละ ๕๐ 

๘.๘ สงรายการการสงงวดงาน แสดงรายละเอียดของงานในงวดงานท่ี ๘ แลวเสร็จ  

  พรอมไฟลบรรจุในแผนซีดี (ใหเสนอรายงานดวย Power Point ในวันท่ีตรวจรับงาน) 

ใหแลวเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญาภายใน ๒๓๐ วัน นับตั้งแตวันไดรับหนังสือแจงใหเริ่มงาน 

 
 



-๑๓- 

 
งวดท่ี ๙ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๕.๐๐ ของคาจางท้ังหมด  เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานดังนี้ 

๙.๑ งานวัสดุพ้ืนผิว พ้ืนและผนัง ท้ังหมดแลวเสร็จ 
๙.๒ ติดตั้งประตู-หนาตาง ท้ังหมดแลวเสร็จ 
๙.๓ ติดตั้งผนังอลูมิเนียมคอมโพสิท ท้ังหมดแลวเสร็จ 
๙.๔ ติดตั้งผนังเหล็กรีดลอน ท้ังหมดแลวเสร็จ 
๙.๕ ติดตั้งตู MDB  ตู DB และอุปกรณงานระบบไฟฟาอ่ืนๆ แลวเสร็จรอยละ ๙๐ 
๙.๖ ติดตั้งหมอแปลงไฟฟาพรอมเดินสายไฟแรงสูง แลวเสร็จรอยละ ๙๐ (ไมรวมเชื่อมตอ    

เมนไฟเขาอาคาร) 
๙.๗ ติดตั้งถังบําบัดน้ําเสีย และอุปกรณอ่ืนๆของงานระบบประปา-สุขาภิบาล แลวเสร็จ     

รอยละ ๙๐  
๙.๘ สงรายการการสงงวดงาน แสดงรายละเอียดของงานในงวดงานท่ี ๙ แลวเสร็จ  

พรอมไฟลบรรจุในแผนซีดี (ใหเสนอรายงานดวย Power Point ในวันท่ีตรวจรับงาน) 
ใหแลวเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญาภายใน ๒๕๐ วัน นับตั้งแตวันไดรับหนังสือแจงใหเริ่มงาน 

งวดท่ี ๑๐ (งวดสุดทาย) เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๕.๐๐ ของคาจางท้ังหมด  เม่ือผูรับจาง
ไดปฏิบัติงานดังนี้ 

๑๐.๑ ทาสีภายในและภายนอกอาคาร ท้ังหมดแลวเสร็จ 
๑๐.๒ ติดตั้งอุปกรณงานระบบไฟฟาและสื่อสารพรอมทดสอบระบบ ท้ังหมดแลวเสร็จ 
๑๐.๓ ติดตั้งอุปกรณงานระบบประปา-สุขาภิบาลพรอมทดสอบระบบ ท้ังหมดแลวเสร็จ 
๑๐.๔ ติดตั้งอุปกรณงานระบบดับเพลิงพรอมทดสอบระบบ ท้ังหมดแลวเสร็จ 
๑๐.๕ ติดตั้งอุปกรณงานระบบระบายอากาศพรอมทดสอบระบบ ท้ังหมดแลวเสร็จ 
๑๐.๖ ทํางานอ่ืน ๆ สวนท่ีเหลือตามแบบรูปและรายการ ท้ังหมดแลวเสร็จ 
๑๐.๗ งานเก็บทําความสะอาด ท้ังภายในและภายนอกอาคาร ท้ังหมดแลวเสร็จ 
๑๐.๘ สงแบบ Asbuilt Drawing ขนาด A๑ พรอม File Autocad บันทึกลงแผนซีดี จํานวน  

๕ ชุด ท้ังหมดแลวเสร็จ 
๑๐.๙ สงคูมือการใชงาน และการดูแลรักษา ระบบตาง ๆ ของอาคาร เปนรูปเลม 

(ฉบับภาษาไทย) พรอมไฟลบรรจุในแผนซีดี จํานวน ๕ ชุด ท้ังหมดแลวเสร็จ 
๑๐.๑๐ จัดการฝกอบรมการใชงานและการดูแลรักษาระบบตางๆของอาคาร ใหแก พนักงาน

ของมหาวิทยาลัย พรอมบันทึกภาพและเสยีง ระหวางการฝกอบรม บรรจุในแผนซีดี จํานวน ๕ ชุด แลวเสร็จ 
๑๐.๑๑ สงมอบรายการครุภัณฑพรอมราคา จํานวน ๕ ชุด ท้ังหมดแลวเสร็จ 
๑๐.๑๒ สงมอบกุญแจประจําอาคาร จํานวน ๓ ชุด ท้ังหมดแลวเสร็จ 
๑๐.๑๓ สงรายงานการสงงวดงาน แสดงรายละเอียดของงานในงวดงานท่ี ๑๐ แลวเสร็จ  

พรอมไฟลบรรจุในแผนซีดี (ใหเสนอรายงานดวย Power Point ในวันท่ีตรวจรับงาน) 
ใหแลวเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญาภายใน ๒๗๐ วัน นับตั้งแตวันไดรับหนังสือแจงใหเริ่มงาน 

 

 

 

 



-๑๔- 

 

นอกจากนี้ใหทําการกอสรางงานสวนอ่ืนๆ ท่ีเหลือท้ังหมดของงานกอสรางอาคารอเนกประสงค  

ใหแลวเสร็จเรียบรอยถูกตองครบถวนตามแบบรูป รายการกอสรางและสัญญาทุกประการ 

ผูรับจางสามารถท่ีจะทํางานงวดใดกอนก็ได หากไมกระทบตอโครงสรางและความม่ันคง แข็งแรง 

หรือข้ันตอนการดําเนินการทางวิชาชาง ท้ังนี้ ไมตัดสิทธิผูวาจางท่ีจะกําหนดใหผูรับจางทํางานใดกอน-หลัง ตามท่ี

ผูวาจางเห็นสมควร และผูรับจางสามารถท่ีจะสงงานงวดใดกอนก็ไดเม่ืองานนั้นแลวเสร็จ ท้ังนี้ใหผานความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการตรวจการจางกอน 

งานกอสรางอาคารอเนกประสงคในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยไมอนุญาตใหนําแรงงานเขาพักในบริเวณ

กอสรางโดยรวมถึงภายในมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยจะโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส ท้ังนี้ ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองเปนผูรับภาระเงิน

คาธรรมเนียม หรือคาบริการอ่ืนใดเก่ียวกับการโอนเงินท่ีธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมใหมีการหักเงินดังกลาว

จากจํานวนเงินโอนในงวดนั้นๆ 

 

๙. อัตราคาปรับ 

คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ ๑๗ จะกําหนดในอัตรารอยละ ๐.๑๐ ของคาจางตามสัญญาตอวัน 

 

๑๐.  การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

ผูชนะการประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือ  

หรือ ทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ ๑.๕ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจาง

ท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๒ ป นับถัดจากวันท่ีมหาวิทยาลัยไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบ

จัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

 

๑๑.  ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 

๑๑.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินรายไดจากเงินอุดหนุนรัฐบาล ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ราคากลางของงานประกวดราคาจางกอสรางอาคารอเนกประสงค ดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกสในการประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ เปนเงินท้ังสิ้น ๔๕,๔๖๖,๕๐๐.๐๐ 

บาท (สี่สิบหาลานสี่แสนหกหม่ืนหกพันหารอยบาทถวน) 

 แตราคากลางและปริมาณงานท่ีประกาศนี้ ไมผูกพันมหาวิทยาลัยในการท่ีจะตองจาง

ตามปริมาณงานท่ีประกาศไว เปนหนาท่ีของผูประสงคจะเสนอราคาท่ีจะตองถอดแบบและคํานวณราคา 

 

 



-๑๕- 

 

๑๑.๒ เม่ือมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจาง
ตามการประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว  ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองาน
จางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และ
สามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด  ผูมีสิทธิเสนอราคาซ่ึงเปน
ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 

(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทาภายใน  
๗ วัน นับตั้งแตวันท่ีผูรับจางสั่งหรือซ้ือของจากตางประเทศ  เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 

(๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย 
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช
เรือไทย  ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออ่ืน 

(๓) ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดชอบตามกฎหมาย 
วาดวยการสงเสริมพาณิชยนาวี 

๑๑.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาซ่ึงไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ตอมหาวิทยาลัยแลวจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเม่ือไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิ
เสนอราคาแลว ตองเขารวมเสนอราคา ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอ ๔.๗ (๔) (๕) 
(๖) และ (๗) มิฉะนั้น มหาวิทยาลัยจะริบหลกัประกันซองจํานวนรอยละ ๒.๕  ของวงเงินท่ีจัดหาทันที และ
อาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมท้ังอาจพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานได หากมีพฤติกรรม
เปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

๑๑.๔ ผูมีสิทธิเสนอราคาซ่ึงมหาวิทยาลัย ไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายใน
เวลาท่ีทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันซองหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้า
ประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงาน
ตามระเบียบของทางราชการ 

๑๑.๕ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิท่ี์จะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาให
เปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 

 
      ๑๒. มาตรฐานฝมือชาง 

  เม่ือมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจาง
กอสรางตามประกาศนี้แลว ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูมีสิทธิเสนอ
ราคาจะตองมีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานและทดสอบฝมือ
แรงงานหรือสถาบันของทางราชการอ่ืนหรือสถาบันของเอกชนท่ีทางราชการรับรอง  หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ 
ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวา
รอยละ ๑๐ ของแตละสาขาชาง จํานวนอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้ 

 

 

 



-๑๖- 

 

    ๑๒.๑ ชางกอสราง 

    ๑๒.๒ ชางเชื่อมไฟฟา 

    ๑๒.๓ ชางกออิฐ 

    ๑๒.๔ ชางฉาบปูน 

    ๑๒.๕ ชางเหล็กเสริมคอนกรีต 

    ๑๒.๖ ชางติดตั้งและเดินสายไฟในอาคาร 

    ๑๒.๗ ชางวางทอและสุขภัณฑ 

    ๑๒.๘ ชางเครื่องทําความเย็น 

    ๑๒.๙ ชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกส และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

 

๑๓.  ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองจัดทําเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส เก่ียวกับระบบการจัดการความปลอดภัยในการทํางานกอสราง และเม่ือไดรับการคัดเลือก

ใหเปนผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว จะตองจัดทําแผนปฏิบัติงานความ

ปลอดภัยในการทํางานอยางละเอียดและชัดเจน ใหสอดคลองกับระบบการจัดการความปลอดภัยในการทํางาน

กอสรางยื่นตอมหาวิทยาลัยกอนดําเนินการกอสรางภายใน ๗ วัน นับแตวันทําสัญญา 

 

๑๔.  ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสและไดลงนามในสัญญากับ

มหาวิทยาลัยแลว จะตองทําปายแสดงรายละเอียดการกอสรางติดตั้งหนาเขตการกอสรางนั้น ตามจุดท่ี 

มหาวิทยาลัยกําหนด โดยในรายละเอียดใหมีขอความนี้ปรากฏบนแผนปายดวย กําลังกอสรางดวยเงินรายได  

จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

๑๕.  มหาวิทยาลัยจางบริษัทท่ีปรึกษาเปนผูควบคุมงานการกอสรางนี้ หากผูประสงคจะเสนอ

ราคาทํางานลวงเวลาจะตองรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดข้ึนกรณีท่ีผูควบคุมงานตองจัดผูปฏิบัติงานการควบคุม

งาน 

ในอัตราตามท่ีผูควบคุมงานเสนอ หากมีขอขัดแยงใหถือคําตัดสินของมหาวิทยาลัยเปนท่ีสิ้นสุด 

 

๑๖.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบ 

ไดกําหนดไวโดยเครงครัด 

 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
 


	ลงวันที่                            .

