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ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา

เร่ือง ประกวดราคาจางกอสรางโครงการพัฒนาแหลงการเรียนรูทางการเงิน การลงทุน เศรษฐกิจ สําหรับธุรกิจ

ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) เพื่อการพัฒนาบุคลากรในภาคตะวันออกรองรับเขตเศรษฐกิจ

พิเศษภาคตะวันออก ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
 
                 มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงคจะ ประกวดราคาจางกอสรางโครงการพัฒนาแหลงการเรียนรู

ทางการเงิน การลงทุน เศรษฐกิจ สําหรับธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) เพื่อการพัฒนา

บุคลากรในภาคตะวันออกรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคาครั้งนี้เปนเงินทั้งส้ิน ๑๔๗,๗๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงรอยสี่สิบเจ็ดลาน

เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเกาพันบาทถวน)

                 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย

                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                 ๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว

เน่ืองจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

การคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                 ๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน

ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผู

จัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                 ๗. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอื่นท่ีเขายื่นขอเสนอใหแกมหาวิทยาลัยบูรพา

ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน

ธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้

                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูย่ืนขอ

เสนอไดมีคําส่ังใหสละเอกสิทธ์ิและความคุมกันเชนวานั้น

                 ๑๐. เปนผูประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานกอสรางสาขา..............-.............ไวกับกรมบัญชีกลาง    (กรณี

คณะกรรมการราคากลางไดประกาศกําหนดใหงานกอสรางสาขานั้นตองขึ้นทะเบียนผูประกอบการไวกับกรมบัญชี

กลาง)
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                 ๑๑. ผูยื่นขอเสนอตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสราง งานตกแตง และงานติดตั้งระบบประกอบ

อาคาร ที่เปนอาคารขนาดใหญพิเศษและเปนอาคารสูง ประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจางกอสราง โดยมีผล

งานกอสราง งานสถาปตยกรรม งานระบบไฟฟาแรงสูง หมอแปลงไฟฟาและอุปกรณ       งานระบบปรับอากาศและ

ระบายอากาศ งานระบบลิฟตโดยสาร งานผังบริเวณ ไดแก งานถนน ขอบคันหินและทางเทา และงานระบบโสต

ทัศนูปกรณ ในวงเงินไมนอยกวา ๗๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดสิบสามลานบาทถวน) เปนสัญญาเดียว ภายในระยะเวลา

ไมเกิน ๕ ป นับจากวันที่งานแลวเสร็จถึงวันท่ีประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส และเปนผลงานที่เปนคูสัญญา

โดยตรงกับหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ
 

                     ผูยื่นขอเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติดังนี้
 

                     (๑) กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมีคุณสมบัติครบถวน

ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม "กิจการรวมคา" สวน

คุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงาน

กอสรางของกิจการรวมคาท่ีเขาประกวดราคาได
 

                     (๒) กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคลที่เขารวมคาทุก

รายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแตในกรณีที่กิจการรวมคาไดมีขอ

ตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขา

เสนอราคากับหนวยงานของรัช และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานกอสรางของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงาน

กอสรางของกิจการรวมคาท่ียื่นขอเสนอได
 

                     ท้ังน้ี "กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปน

นิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย

                 ๑๒. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                 ๑๓. ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ

ป.ป.ช. กําหนด

                 ๑๔. ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไม

ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด

                  ๑๕. ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจาย

เงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
 

                    ๑๖. ผูยื่นขอเสนอตองมีความพรอมดานบุคลากร โดยมีบุคลากรเปนพนักงานประจําของผูย่ืนขอเสนอ

อยางนอย ดังน้ี
 

                            ๑๖.๑ สามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟา แขนงไฟฟากําลัง ประสบการณวิชาชีพระดับสามัญ

วิศวกรไฟฟา ไมนอยกวา ๕ ป นับจากวันท่ีมีสิทธิในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับสามัญวิศวกรไฟฟา และ
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                            ๑๖.๒ สามัญวิศวกร สาขาเครื่องกล ประสบการณวิชาชีพสามัญวิศวกรเครื่องกล ไมนอยกวา ๕

ป นับจากวันท่ีมีสิทธิในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับสามัญวิศวกรเครื่องกล และ
 

                            ๑๖.๓ เจาหนาที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ ประสบการณวิชาชีพไมนอยกวา ๕ ป นับจากวัน

ที่มีสิทธิในการประกอบวิชาชีพ เจาหนาที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
 

                            ประสบการณวิชาชีพดังกลาวขางตนใหนับถึงวันยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยผู

ยื่นขอเสนอจะตองยื่นหลักฐานแสดงคุณสมบัติและประสบการณของบุคลากรดังนี้
 

                                (๑) หนังสือรับรองของวิศวกรและเจาหนาที่ความปลอดภัย ระดับวิชาชีพ เพื่อรับรองการ

ควบคุมงานกอสรางใหแลวเสร็จตามแบบรูปและรายการตามสัญญา
 

                                (๒) หลักฐานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวของตาม
 

บุคลากรที่กําหนดขางตน ที่ยังไมหมดอายุ สําหรับเจาหนาที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ ใหแสดงหลักฐาน
 

การผานการฝกอบรมจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือแสดงวุฒิการศึกษาไมตํ่ากวาระดับปริญญาตรี

สาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเทา
 

                                (๓) หลักฐานใบประกาศที่ออกโดยสภาวิศวกรหรือคณะกรรมการคุมการประกอบ
 

วิชาชีพวิศวกรรม ซึ่งออกใหวิศวกรเพ่ือแสดงวามีสิทธิในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม โดยแสดงรายละเอียด ประเภท

วิศวกร สาขา เลขทะเบียน และวันท่ีมีสิทธิในการประกอบวิชาชีพ เพ่ือแสดงระยะเวลาในการประกอบวิชาชีพตั้งแตวัน

ที่มีสิทธิในการประกอบวิชาชีพในระดับที่กําหนด จนถึงวันยื่นหลักฐาน ที่แสดงระยะเวลาไมนอยกวาจํานวนป

ประสบการณวิชาชีพที่กําหนด
 

                                (๔) หลักฐานการเปนพนักงานประจํา ไดแก สําเนาการยื่นแบบรายการภาษีเงินได
 

หัก ณ ที่จาย (แบบ ภงด.๑) และหลักฐานการรับเงินภาษีจากกรมสรรพากร และแบบรายการแสดงการสงเงินสมทบ

(สปส.๑-๑๐) ที่มีชื่อพนักงานประจําของผูประสงคจะเสนอราคา ซึ่งผูประสงคจะเสนอราคายื่นตอสํานักงานประกัน

สังคม เพ่ือแสดงหลักฐานสถานะการจางพนักงานกอนวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมนอยกวา ๑ ป และไม

นอยกวา ๖ เดือนสําหรับเจาหนาท่ีความปลอดภัยระดับวิชาชีพ      และจะตองไมเปนการแจงการชําระภาษีหรือย่ืน

เอกสารอื่นยอนหลัง
 

                            ๑๗. ผูยื่นขอเสนอตองเสนอบุคลากรผูรับผิดชอบโครงการ อยางนอยดังน้ี
 

                                ๑๗.๑ วิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา อยางนอย ๑ คน ประสบการณวิชาชีพไมนอยกวา ๓ ป

นับจากวันท่ีมีสิทธิในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับภาคีวิศวกรโยธา หรือสูงกวา ปฏบิตังิานเต็มเวลา ณ
สถานที�กอ่สรา้ง และ

                                 ๑๗.๒ วิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟา แขนงไฟฟากําลัง อยางนอย ๑ คน ประสบการณวิชาชีพ

ไมนอยกวา ๓ ป นับจากวันท่ีมีสิทธิในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับภาคีวิศวกรไฟฟา หรือ
 

สูงกวา ปฏิบัติงานเต็มเวลา ณ สถานที่กอสราง และ
 

                                ๑๗.๓ วิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล อยางนอย ๑ คน ประสบการณวิชาชีพไมนอยกวา ๓

ป นับจากวันท่ีมีสิทธิในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับภาคีวิศวกรเครื่องกล หรือสูงกวา ปฏิบัติงานเต็มเวลา ณ

สถานท่ีกอสราง และ
 

                                ๑๗.๔ สถาปนิก ประสบการณวิชาชีพสามัญสถาปนิก ไมนอยกวา ๕ ป นับจากวันที่มีสิทธิใน
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การประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม ระดับสามัญสถาปนิก หรือสูงกวา รับผิดชอบและปฏิบัติงานไมเต็มเวลา ณ

สถานท่ีกอสราง ในชวงท่ีมีงานสถาปตยกรรม หรือสวนที่เกี่ยวของ 
 

                              โดยผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นหลักฐานแสดงคุณสมบัติและประสบการณของบุคลากรดังนี้
 

                                    (๑) หนังสือรับรองของวิศวกร หรือสถาปนิก ระดับวิชาชีพ เพื่อรับรองการควบคุมงาน

กอสรางใหแลวเสร็จตามแบบรูปและรายการตามสัญญา
 

                                    (๒) หลักฐานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมในสาขาวิศวกรรม หรือสถาปตยกรรม   

ที่เก่ียวของตามบุคลากรท่ีกําหนดขางตน ท่ียังไมหมดอายุ
 

                                    (๓) หลักฐานใบประกาศที่ออกโดยสภาวิศวกร หรือคณะกรรมการคุมการประกอบ
 

วิชาชีพวิศวกรรม หรือสภาสถาปตยกรรม ซึ่งออกใหวิศวกร หรือสถาปนิกเพื่อแสดงวามีสิทธิในการประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรม หรือสถาปตยกรรม โดยแสดงรายละเอียด ประเภทวิศวกรหรือสถาปนิก สาขา เลขทะเบียน และวันที่มีสิทธิ

ในการประกอบวิชาชีพ เพื่อแสดงระยะเวลาในการประกอบวิชาชีพตั้งแตวันท่ีมีสิทธิในการประกอบวิชาชีพในระดับที่

กําหนด จนถึงวันยื่นหลักฐานที่แสดงระยะเวลาไมนอยกวาจํานวนปประสบการณวิชาชีพที่กําหนด
 

                        ๑๘. ผูยื่นขอเสนอตองมีความพรอมดานการกอสราง เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพตามแผน

งานและมีระบบความปลอดภัยที่ดีในการทํางานตามที่กฎหมายกําหนด โดยเสนอผลงานและเอกสารตางๆ ดังน้ี
 

                                ๑๘.๑ แผนการดําเนินการกอสราง (Master Construction Schedule) โดยแสดงแผนการ

ทํางานที่สมบูรณของงานแตละงานทั้งหมด ในรูปแบบของ Bar Chart หรือ Microsoft Project
 

โดยแสดงแผนการกอสรางของงานตางๆ วาจะเริ่มเมื่อใด บริเวณใด และจะแลวเสร็จเมื่อใด จะมีรายงานที่
 

จะสงมอบเร่ืองใดบาง รวมถึงกําหนดตรวจสอบและทดสอบ
 

                                ๑๘.๒ ระบบการจัดการความปลอดภัยในการทํางาน เพื่อปองกันและควบคุมอุบัติเหตุที่เกิด

ข้ึน ตามมาตรฐานความปลอดภัยของกระทรวงแรงงานฯ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
 

                                ๑๘.๓ แสดงผังโครงสรางองคกรโดยระบุชื่อและตําแหนงของบุคลากร พรอมภาระหนาที่

ความรับผิดชอบในการประสานงานและกํากับการกอสรางของแตละสวนงานในโครงสรางองคกร (Organization

Chart)
 

                        ๑๙ ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติครบถวน และปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกลาวทั้งหมดขางตนทุก

ประการ และในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายใดปฏิบัติไมถูกตองตามเงื่อนไขดังกลาว มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิที่
 

จะไมพิจารณาผูยื่นขอเสนอรายน้ันและจะถือวาเปนผูไมผานคุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ
 
                ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ๕

ตุลาคม ๒๕๖๑ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 

                ผูสนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาดวยอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท ผาน

ทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสและชําระเงินผานทางธนาคาร ตั้งแตวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ ถึงวัน

ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ไดภายหลังจาก

ชําระเงินเปนท่ีเรียบรอยแลวจนถึงกอนวันเสนอราคา 

                ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต www.buu.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ
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สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๓๘๑๐๒๒๒๒ ตอ ๒๙๙๑ ในวันและเวลาราชการ 

 
 

 
  ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑

 

 

 

 

 

 

 

(รองศาสตราจารยสมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์)

ผูปฏิบัติหนาท่ีอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

 

 

 
หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒)

ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันท่ีซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา


