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เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

เลขที่  ๑๘๑๖

การจางกอสรางโครงการพัฒนาแหลงการเรียนรูทางการเงิน การลงทุน เศรษฐกิจ สําหรับธุรกิจของวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอม (SMEs) เพ่ือการพัฒนาบุคลากรในภาคตะวันออกรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา

ลงวันที่  ๖ กันยายน ๒๕๖๑
 
                  มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "มหาวิทยาลัย" มีความประสงคจะ ประกวดราคาจางกอสราง

โครงการพัฒนาแหลงการเรียนรูทางการเงิน การลงทุน เศรษฐกิจ สําหรับธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

(SMEs) เพ่ือการพัฒนาบุคลากรในภาคตะวันออกรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

อาคารศูนยการเรียนรูการเงินและการลงทุนธุรกิจระหวางประเทศ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยมีขอ

แนะนําและขอกําหนดดังตอไปน้ี

                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๑     แบบรูปและรายการละเอียด

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีกําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๓     สัญญาจางกอสราง

                          ๑.๔     แบบหนังสือคํ้าประกัน

                                    (๑)   หลักประกันการเสนอราคา

                                    (๒)   หลักประกันสัญญา

                          ๑.๕     สูตรการปรับราคา

                          ๑.๖     บทนิยาม

                                    (๑)   ผูที่มีผลประโยชนรวมกัน

                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม

                          ๑.๗     แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑

                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒

                          ๑.๘     รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ (Bill of Quantities)

 

                 ๒.    คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ

                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย

                          ๒.๒     ไมเปนบุคคลลมละลาย
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                          ๒.๓     ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                          ๒.๔     ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ช่ัวคราว เน่ืองจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                          ๒.๕     ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน

ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผู

จัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันดวย

                          ๒.๖     มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                          ๒.๗     เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

                          ๒.๘     ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก

มหาวิทยาลัย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยาง

เปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสคร้ังนี้

                          ๒.๙     ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล

ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น

                          ๒.๑๐ เปนผูประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานกอสรางสาขา..............-.............ไวกับกรมบัญชี

กลาง    (กรณีคณะกรรมการราคากลางไดประกาศกําหนดใหงานกอสรางสาขานั้นตองขึ้นทะเบียนผูประกอบการไวกับ

กรมบัญชีกลาง)
 

                          ๒.๑๑ ผูยื่นขอเสนอตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสราง งานตกแตง และงานติดตั้งระบบ

ประกอบอาคาร ท่ีเปนอาคารขนาดใหญพิเศษและเปนอาคารสูง ประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจางกอสราง

โดยมีผลงานกอสราง งานสถาปตยกรรม งานระบบไฟฟาแรงสูง หมอแปลงไฟฟาและอุปกรณ       งานระบบปรับ

อากาศและระบายอากาศ งานระบบลิฟตโดยสาร งานผังบริเวณ ไดแก งานถนน ขอบคันหินและทางเทา และงาน

ระบบโสตทัศนูปกรณ ในวงเงินไมนอยกวา ๗๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดสิบสามลานบาทถวน) เปนสัญญาเดียว ภายใน

ระยะเวลาไมเกิน ๕ ป นับจากวันที่งานแลวเสร็จถึงวันท่ีประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส และเปนผลงานที่เปนคู

สัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ
 

                                   ผูยื่นขอเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติ ดังน้ี
 

                                   (๑) กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมี

คุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม "กิจการ

รวมคา" สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูเขารวมคามาใช

แสดงเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได
 

                                   (๒) กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคลที่

เขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแต ในกรณีที่กิจการ

รวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบ
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หลักในการเขาเสนอราคากับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอประกวดราคาทาง

ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานกอสรางของผูเขารวมคาหลักราย

เดียวเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาท่ียื่นเสนอราคาได
 

                                   ท้ังนี้ "กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่จด

ทะเบียนเปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย

                          ๒.๑๒     ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                          ๒.๑๓     ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

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

ป.ป.ช. กําหนด

                          ๒.๑๔     ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชี

รายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด

                          ๒.๑๕     ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวน

แตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.

กําหนด
 

                              ๒.๑๖ ผูยื่นขอเสนอตองมีความพรอมดานบุคลากร โดยมีบุคลากรเปนพนักงานประจําของผู
ยื่นขอเสนออยางนอย ดังนี้

                                     ๒.๑๖.๑ สามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟา แขนงไฟฟากําลัง ประสบการณวิชาชีพ
ระดับสามัญวิศวกรไฟฟา ไมนอยกวา ๕ ป นับจากวันท่ีมีสิทธิในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับสามัญวิศวกร
ไฟฟา และ

                                     ๒.๑๖.๒ สามัญวิศวกร สาขาเครื่องกล ประสบการณวิชาชีพสามัญวิศวกรเครื่องกล ไม
นอยกวา ๕ ป นับจากวันที่มีสิทธิในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับสามัญวิศวกรเครื่องกล และ

                                     ๒.๑๖.๓ เจาหนาที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ ประสบการณวิชาชีพไมนอยกวา ๕ ป
นับจากวันท่ีมีสิทธิในการประกอบวิชาชีพ เจาหนาท่ีความปลอดภัยระดับวิชาชีพ

                                     ประสบการณวิชาชีพดังกลาวขางตนใหนับถึงวันยื่นขอเสนอประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส โดยผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นหลักฐานแสดงคุณสมบัติและประสบการณของบุคลากรดังน้ี

                                         (๑) หนังสือรับรองของวิศวกรและเจาหนาที่ความปลอดภัย ระดับวิชาชีพ เพื่อ
รับรองการควบคุมงานกอสรางใหแลวเสร็จตามแบบรูปและรายการตามสัญญา

                                         (๒) หลักฐานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวของตาม
บุคลากรที่กําหนดขางตน ที่ยังไมหมดอายุ สําหรับเจาหนาที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ ใหแสดงหลักฐานการผาน
การฝกอบรมจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือแสดงวุฒิการศึกษาไมตํ่ากวาระดับปริญญาตรี สาขาอาชีว
อนามัย 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

่ ่ ่ ่
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(สปส.๑-๑๐) ที่มีชื่อพนักงานประจําของผูประสงคจะเสนอราคา ซึ่งผูประสงคจะเสนอราคายื่นตอสํานักงานประกัน
สังคม เพ่ือแสดงหลักฐานสถานะการจางพนักงานกอนวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมนอยกวา ๑ ป และไม
นอยกวา ๖ เดือนสําหรับเจาหนาท่ีความปลอดภัยระดับวิชาชีพ      และจะตองไมเปนการแจงการชําระภาษีหรือย่ืน
เอกสารอื่นยอนหลัง

                             ๒.๑๗ ผูยื่นขอเสนอตองเสนอบุคลากรผูรับผิดชอบโครงการ อยางนอยดังน้ี
                                     ๒.๑๗.๑ วิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา อยางนอย ๑ คน ประสบการณวิชาชีพไมนอยกวา

๓ ป นับจากวันที่มีสิทธิในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับภาคีวิศวกรโยธา หรือสูงกวา ปฏิบัติงานเต็มเวลา ณ
สถานท่ีกอสราง และ 

                                     ๒.๑๗.๒ วิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟา แขนงไฟฟากําลัง อยางนอย ๑ คน ประสบการณ
วิชาชีพไมนอยกวา ๓ ป นับจากวันท่ีมีสิทธิในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับภาคีวิศวกรไฟฟา หรือสูง
กวา ปฏิบัติงานเต็มเวลา ณ สถานท่ีกอสราง และ

                                     ๒.๑๗.๓ วิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล อยางนอย ๑ คน ประสบการณวิชาชีพไม
นอยกวา ๓ ป นับจากวันที่มีสิทธิในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับภาคีวิศวกรเครื่องกล หรือสูงกวา ปฏิบัติงาน
เต็มเวลา ณ สถานท่ีกอสราง และ

                                     ๒.๑๗.๔ สถาปนิก ประสบการณวิชาชีพสามัญสถาปนิก ไมนอยกวา ๕ ป นับจากวันที่มี
สิทธิในการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม ระดับสามัญสถาปนิก หรือสูงกวา รับผิดชอบและปฏิบัติงานไมเต็มเวลา
ณ สถานท่ีกอสราง ในชวงท่ีมีงานสถาปตยกรรม หรือสวนที่เกี่ยวของ 

                                     โดยผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นหลักฐานแสดงคุณสมบัติและประสบการณของบุคลากรดังนี้
                                         (๑) หนังสือรับรองของวิศวกร หรือสถาปนิก ระดับวิชาชีพ เพื่อรับรองการควบคุม

งานกอสรางใหแลวเสร็จตามแบบรูปและรายการตามสัญญา
                                         (๒) หลักฐานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมในสาขาวิศวกรรม หรือ

สถาปตยกรรม    ท่ีเก่ียวของตามบุคลากรท่ีกําหนดขางตน ท่ียังไมหมดอายุ
                                         (๓) หลักฐานใบประกาศที่ออกโดยสภาวิศวกร หรือคณะกรรมการคุมการประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม หรือสภาสถาปตยกรรม ซึ่งออกใหวิศวกร หรือสถาปนิกเพื่อแสดงวามีสิทธิในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม หรือสถาปตยกรรม โดยแสดงรายละเอียด ประเภทวิศวกรหรือสถาปนิก สาขา เลขทะเบียน และวันที่มีสิทธิ
ในการประกอบวิชาชีพ เพื่อแสดงระยะเวลาในการประกอบวิชาชีพตั้งแตวันท่ีมีสิทธิในการประกอบวิชาชีพในระดับที่
กําหนด จนถึงวันยื่นหลักฐานที่แสดงระยะเวลาไมนอยกวาจํานวนปประสบการณวิชาชีพที่กําหนด

                             ๒.๑๘ ผูยื่นขอเสนอตองมีความพรอมดานการกอสราง เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
ตามแผนงานและมีระบบความปลอดภัยท่ีดีในการทํางานตามที่กฎหมายกําหนด โดยเสนอผลงานและเอกสารตางๆ
ดังน้ี

                                     ๒.๑๘.๑ แผนการดําเนินการกอสราง (Master Construction Schedule) โดยแสดง
แผนการทํางานท่ีสมบูรณของงานแตละงานท้ังหมด ในรูปแบบของ Bar Chart หรือ Microsoft Projectโดยแสดง
แผนการกอสรางของงานตางๆ วาจะเริ่มเมื่อใด บริเวณใด และจะแลวเสร็จเมื่อใด จะมีรายงานที่จะสงมอบเรื่องใดบาง
รวมถึงกําหนดตรวจสอบและทดสอบ

                                     ๒.๑๘.๒ ระบบการจัดการความปลอดภัยในการทํางาน เพื่อปองกันและควบคุม
อุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึน ตามมาตรฐานความปลอดภัยของกระทรวงแรงงานฯ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

 ๒.๑๘.๓ แสดงผังโครงสรางองคกรโดยระบุชื่อและตําแหนงของบุคลากร พรอมภาระหนาที่ความรับผิดชอบในการ
ประสานงานและกํากับการกอสรางของแตละสวนงานในโครงสรางองคกร (Organization Chart)

                                     ๒.๑๙ ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติครบถวน และปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกลาวทั้งหมด
ขางตนทุกประการ และในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอรายใดปฏิบัติไมถูกตองตามเงื่อนไขดังกลาว มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิที่

 จะไมพิจารณาผูยื่นขอเสนอรายน้ันและจะถือวาเปนผูไมผานคุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ
  

                 ๓.    หลักฐานการย่ืนขอเสนอ

                         ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
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ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ

                          ๓.๑    สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล

                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง

                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนราย

ใหญ (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง

                                   (๒)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนท่ีมิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสําเนา

ถูกตอง

                                   (๓)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา

สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี

                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ 

                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย (ถามี) 

                                           (๔.๒)   สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม 

                                           (๔.๓)   ภ.พ. ๓๐ 

                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ทั้งหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

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

Format)

                                           ท้ังนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ครบ

ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑)

ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๓.๒    สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบ

อํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้หาก

ผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น

                                   (๒)    หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕

                                   (๓)    สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง ใหยื่นแสดงผล

งานตามขอ ๒.๑๑ เทาน้ัน โดยใหยื่นแสดงสําเนาเอกสารดังนี้
 

                                            (๓.๑) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสราง
 

                                            (๓.๒) สําเนาคูสัญญา
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                                            (๓.๓) สําเนาแบบกอสราง เพ่ือแสดงผลงานเปนผลงานกอสรางงานตกแตงและ

ระบบประกอบอาคารของอาคารขนาดใหญพิเศษและเปนอาคารสูง
 

                                            (๓.๔) สําเนาบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา (BOQ) ของผลงานที่เสนอ เพื่อ

แสดงรายการกอสราง งานสถาปตยกรรม งานระบบไฟฟาแรงสูงหมอแปลงไฟฟาและอุปกรณ งานระบบปรับอากาศ

และระบายอากาศ งานระบบลิฟตโดยสาร งานผังบริเวณ ไดแก งานถนน ขอบคันหินและทางเทา และงานระบบโสต

ทัศนูปกรณ
 

                                    (๔) บัญชีรายการกอสรางหรือใบแจงปริมาณงานและราคา ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุ

อุปกรณ คาแรงงาน ภาษีประเภทตางๆ รวมท้ังกําไรไวดวย
 

                                    (๕) สําเนาหลักฐานการขึ้นทะเบียนงานกอสรางสาขา..........-..........ไวกับกรมบัญชีกลาง

พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีคณะกรรมการราคากลางไดประกาศกําหนดใหงานกอสรางสาขานั้นตองขึ้น

ทะเบียนผูประกอบการไวกับกรมบัญชีกลาง)
 

                                    (๖) เอกสารรายละเอียดคุณสมบัติอื่นๆ ของผูยื่นขอเสนอตามขอ ๒.๑๖ – ๒.๑๘         
 

                                    (๗) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document

Format)
 

                                ท้ังน้ี เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ครบถวนถูก

ตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) ใหโดยผู

ยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                                  

                 ๔.    การเสนอราคา

                          ๔.๑     ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอก

ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูย่ืนขอเสนอโดยไมตองแนบใบ

เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๔.๒     ผูยื่นขอเสนอจะตองกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามขอ ๑.๒

พรอมจัดทําใบแจงปริมาณงานและราคา ใบบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน

                                   ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา

เดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาตอหนวย หรือราคาตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง

ทั้งน้ี ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน

สําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายท้ังปวงไวแลว

                                   ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา  ๙๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย

ภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได

                          ๔.๓     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน ๔๒๐ วัน นับ
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ถัดจากวันท่ีไดรับหนังสือแจงจาก มหาวิทยาลัย ใหเริ่มทํางาน

                          ๔.๔     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ

ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขใน

เอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส

                          ๔.๕     ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสในวันท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑  ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาใหถือ

ตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ

                                    เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและ

เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

                          ๔.๖     ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน

ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการ

เสนอราคาใหแกมหาวิทยาลัย ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะดําเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นตามขอ ๑.๖

(๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น คณะ

กรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูยื่นขอเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ

                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะที่

มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๖ (๒)

และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ

ผูยื่นขอเสนอรายน้ันออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และมหาวิทยาลัย จะพิจารณาลงโทษผูย่ืนขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้ง

งาน เวนแต มหาวิทยาลัย จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้น มิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดให

ความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของมหาวิทยาลัย

                          ๔.๘     ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้

                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใช

จายท้ังปวงไวดวยแลว

                                   (๓)    ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กําหนด

                                   (๔)    ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได

                                   (๕)    ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th

                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา
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                          ผูยื่นขอเสนอตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จํานวน ๗,๓๘๘,๙๕๐.๐๐ บาท (เจ็ด

ลานสามแสนแปดหมื่นแปดพันเการอยหาสิบบาทถวน) 

                          ๕.๑     เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท

น้ันชําระตอเจาหนาท่ีในวันท่ียื่นขอเสนอ หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ
 

                          ๕.๒     หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการ

นโยบายกําหนด
 

                          ๕.๓     พันธบัตรรัฐบาลไทย
 

                          ๕.๔     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม

รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ

ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด
 

                          กรณีท่ีผูยื่นขอเสนอนําเช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือคํ้า

ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย มาวางเปนหลักประกันการเสนอราคาจะตองสงตนฉบับเอกสาร

ดังกลาวมาใหมหาวิทยาลัยตรวจสอบความถูกตองในวันที๑่๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
 

                          กรณีท่ีผูยื่นขอเสนอท่ียื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ประสงคจะใชหนังสือคํ้าประกัน

อิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคา ใหระบุชื่อผูยื่นขอเสนอในหนังสือคํ้าประกัน

อิเล็กทรอนิกสฯ ดังนี้
 

                          (๑) กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อกิจกรรมรวมคาดังกลาว เปน

ผูยื่นขอเสนอ
 

                          (๒) กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อผูเขารวมคารายที่สัญญา

รวมคากําหนดใหเปนผูเขายื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐเปนผูยื่นขอเสนอ
 

                          ทั้งน้ี "กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียน

เปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
 

                          หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ มหาวิทยาลัยจะคืนใหผูยื่นขอเสนอหรือผูคํ้าประกันภายใน

๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีมหาวิทยาลัยไดพิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผูชนะการประกวดราคาเรียบรอยแลว

เวนแตผูยื่นขอเสนอรายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาตํ่าสุดหรือไดคะแนนรวมสูงสุดไมเกิน ๓ ราย ใหคืนไดตอเมื่อไดทํา

สัญญาหรือขอตกลง หรือผูยื่นขอเสนอไดพนจากขอผูกพันแลว 
 

                          การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย

                 ๖.    หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา

                          ๖.๑     การพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะ

พิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา

                          ๖.๒     การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ
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                                   กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ มหาวิทยาลัย จะพิจารณา

จาก ราคารวม

                          ๖.๓     หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการยื่นขอ

เสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณาผล การ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแตผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ

เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป

จากเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและ

ความแตกตางนั้น ไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย

คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น

                          ๖.๔     มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ใน

กรณีดังตอไปน้ี

                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายช่ือผูรับเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของมหาวิทยาลัย

                                   (๒)    ไมกรอกช่ือผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย

อิเล็กทรอนิกส

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น

                          ๖.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือมหาวิทยาลัย มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได

มหาวิทยาลัยมีสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง

                          ๖.๖     มหาวิทยาลัยทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่

เสนอท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ

ยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทาง

ราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของมหาวิทยาลัยเปนเด็ดขาดผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสีย

หายใดๆ มิได รวมท้ัง มหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผู

ทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวายื่นขอเสนอกระทําการโดย

ไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน

                               ในกรณีท่ีผูย่ืนขอเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนิน

งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือมหา

วิทยาลัย จะใหผูยื่นขอเสนอน้ันชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเช่ือไดวาผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินงานตามเอกสาร

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได มหาวิทยาลัย มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือ



9/6/2018 ตวัอยา่งเอกสารประกวดราคา

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/jsp/control.proc160 10/15

ไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายน้ัน ท้ังนี้ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากมหา

วิทยาลัย

                          ๖.๗     กอนลงนามในสัญญา มหาวิทยาลัย อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส หากปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือก

มีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอม

กันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

                 ๗.     การทําสัญญาจางกอสราง

                               ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ

๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือกับมหาวิทยาลัย ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกัน

สัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ใหมหาวิทยาลัยยึดถือไวในขณะ

ทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหน่ึงอยางใด ดังตอไปนี้

                          ๗.๑     เงินสด

                          ๗.๒     เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท

น้ัน ชําระตอเจาหนาท่ีในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ

                          ๗.๓     หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบาย

กําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด

                          ๗.๔     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม

รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ

ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)

                          ๗.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย

                          หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว

                 ๘.    คาจางและการจายเงิน

                          มหาวิทยาลัยจะจายคาจางซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และคาใชจายทั้งปวง

แลว โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกําหนดการจายเงินเปน จํานวน ๑๔ งวด ดังนี้
 

                          งวดท่ี ๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน - งานระบบ

ปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นท่ี ๑ ถึงชั้นที่ ๔ แลวเสร็จรอยละ ๓๐ (ไมรวมทดสอบระบบ) ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐

วัน
 

                          งวดท่ี ๒ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน - งานระบบ

ปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นท่ี ๑ ถึงชั้นที่ ๔ แลวเสร็จรอยละ ๖๐ (ไมรวมทดสอบระบบ) ใหแลวเสร็จภายใน ๖๐

วัน
 

                          งวดท่ี ๓ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน - งานระบบ



9/6/2018 ตวัอยา่งเอกสารประกวดราคา

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/jsp/control.proc160 11/15

ปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นท่ี ๑ ถึงชั้นที่ ๔ แลวเสร็จรอยละ ๙๐(ไมรวมทดสอบระบบ) ใหแลวเสร็จภายใน ๙๐

วัน
 

                          งวดท่ี ๔ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๘ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน - งานระบบ

ปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นท่ี ๕ ถึงชั้นที่ ๑๐ แลวเสร็จรอยละ ๕๐(ไมรวมทดสอบระบบ) ใหแลวเสร็จภายใน

๑๒๐ วัน
 

                          งวดท่ี ๕ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๘ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน - งานระบบ

ปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นท่ี ๕ ถึงชั้นที่ ๑๐ แลวเสร็จรอยละ ๙๐(ไมรวมทดสอบระบบ) ใหแลวเสร็จภายใน

๑๕๐ วัน
 

                          งวดท่ี ๖ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๔ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน - งานผนังและ

ตกแตงผิวผนัง แลวเสร็จรอยละ ๙๐ ใหแลวเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน
 

                          งวดท่ี ๗ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๔ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน - งานติดตั้งฝา

เพดาน ช้ันท่ี ๑ ถึงช้ันที่ ๒ แลวเสร็จรอยละ ๙๐- งานตกแตงผิวพื้น ชั้นที่ ๑ ถึงชั้นที่ ๔ แลวเสร็จรอยละ ๕๐ ใหแลว

เสร็จภายใน ๒๑๐ วัน
 

                          งวดท่ี ๘ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๔ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน - งานติดตั้งฝา

เพดาน ช้ันท่ี ๓ ถึงช้ันที่ ๔ แลวเสร็จรอยละ ๙๐- งานตกแตงผิวพื้น ชั้นที่ ๑ ถึงชั้นที่ ๔ แลวเสร็จรอยละ ๙๐ ใหแลว

เสร็จภายใน ๒๔๐ วัน
 

                          งวดท่ี ๙ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๔ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน - งานติดตั้งฝา

เพดาน ช้ันท่ี ๕ ถึงช้ันที่ ๑๐ แลวเสร็จรอยละ ๙๐- งานตกแตงผิวพื้น ชั้นที่ ๕ ถึงชั้นหลังคา แลวเสร็จรอยละ ๙๐- งาน

ติดตั้งดวงโคมไฟฟาและอุปกรณ ชั้นท่ี ๑ ถึงชั้นที่ ๔ แลวเสร็จรอยละ ๙๐ (ไมรวมทดสอบระบบ) ใหแลวเสร็จภายใน

๒๗๐ วัน
 

                          งวดท่ี ๑๐ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๔ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน - งานติดตั้ง

ดวงโคมไฟฟาและอุปกรณ ช้ันท่ี ๕ ถึงชั้นหลังคา แลวเสร็จรอยละ ๙๐(ไมรวมทดสอบระบบ)- งานติดตั้งสุขภัณฑและ

อุปกรณประกอบ แลวเสร็จรอยละ ๙๐ (ไมรวมทดสอบระบบ)- งานติดตั้งประตู แลวเสร็จรอยละ ๙๐- งานทาสี แลว

เสร็จรอยละ ๙๐ ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐๐ วัน
 

                          งวดท่ี ๑๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๓ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน - งานติดตั้ง

อุปกรณ FIRE ALARM ท้ังหมดแลวเสร็จ (ไมรวมทดสอบระบบ)- งานติดตั้งระบบไฟฟาแรงสูง ทั้งหมดแลวเสร็จ (ไม

รวมทดสอบระบบ) ใหแลวเสร็จภายใน ๓๓๐ วัน
 

                          งวดท่ี ๑๒ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๕ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน - งานติดตั้ง

ลิฟทโดยสาร ท้ังหมดแลวเสร็จ (ไมรวมทดสอบระบบ) ใหแลวเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน
 

                          งวดท่ี ๑๓ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๖ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน - งานติดตั้ง

ครุภัณฑจัดซื้อท้ังหมดแลวเสร็จ ใหแลวเสร็จภายใน ๓๙๐ วัน
 

                          งวดท่ี ๑๔ (งวดสุดทาย) เปนจํานวนเงินรอยละ ๒๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน
 

                               -งานติดตั้งปายชื่ออาคาร และตราสัญลักษณ ทั้งหมดแลวเสร็จ
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                                -งานนถนน-ทางเทา และงานผังบริเวณอื่นๆ ทั้งหมดแลวเสร็จ
 

                                -ทําการทดสอบงานระบบตางๆ ทั้งหมดแลวเสร็จ
 

                                -จัดดอบรมการใชงานและการดูแลรักษางานระบบตางๆท้ังหมดใหกับเจาหนาที่พรอมจัดสง

คูมือการอบรมฉบับภาษาไทยและวีดีโอการอบรมดังกลาว จํานวน  ๕ ชุด แลวเสร็จ
 

                                -สงแบบรายการครุภัณฑ และแบบ As-built drawing พรอม CD (Autocad) จํานวน ๕

ชุด
 

                                -ทําการกอสรางงานสวนอื่นๆ ที่เหลือท้ังหมดของงานตกแตงและระบบประกอบอาคารของ

อาคารศูนยการเรียนรูการเงินและการลงทุนธุรกิจระหวางประเทศใหเรียบรอยถูกตองครบถวน ตามแบบรูปรายการ

ประกอบแบบกอสรางและสัญญาทุกประการ รวมทั้งทําสถานท่ีกอสรางใหสะอาดเรียบรอย
 

                   กําหนดเวลาแลวเสร็จภายใน ๔๒๐ วัน นับตั้งแตวันไดรับหนังสือแจงใหเร่ิมงาน
 

                ผูรับจางสามารถที่จะทํางานงวดใดกอนก็ได หากไมกระทบตอโครงสรางและความมั่นคง แข็งแรง หรือขั้น

ตอนการดําเนินการทางวิชาชาง ท้ังนี้ ไมตัดสิทธิผูวาจางท่ีจะกําหนดใหผูรับจางทํางานใดกอน-หลัง  ตามที่ผูวาจางเห็น

สมควร และผูรับจางสามารถท่ีจะสงงานงวดใดกอนก็ไดเมื่องานนั้นแลวเสร็จ ทั้งนี้ใหผาน  ความเห็นชอบของคณะ

กรรมการตรวจรับพัสดุกอน
 

                โครงการพัฒนาแหลงการเรียนรูทางดานการเงิน การลงทุน เศรษฐกิจ สําหรับธุรกิจของวิสาหกิจ
 

ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) เพื่อการพัฒนาบุคลากรในภาคตะวันออกรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
 

ในคร้ังน้ี มหาวิทยาลัยไมอนุญาตใหนําแรงงานเขาพักในบริเวณกอสรางโดยรวมถึงภายในมหาวิทยาลัย
 

                มหาวิทยาลัยจะโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้ ผูชนะ

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองเปนผูรับภาระเงินคาธรรมเนียม หรือคาบริการอื่นใดเกี่ยวกับ
 

การโอนเงินท่ีธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมใหมีการหักเงินดังกลาวจากจํานวนเงินโอนในงวดน้ันๆ

                 ๙.    อัตราคาปรับ

                          คาปรับตามสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงจางเปน

หนังสือจะกําหนด ดังนี้

                          ๙.๑     กรณีท่ีผูรับจางนํางานท่ีรับจางไปจางชวงใหผูอื่นทําอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาต

จากมหาวิทยาลัย จะกําหนดคาปรับสําหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจํานวนรอยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจางชวงนั้น

                          ๙.๒     กรณีท่ีผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางกอสราง นอกเหนือจากขอ ๙.๑ จะกําหนดคาปรับ

เปนรายวันเปนจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ๐.๑๐ ของราคางานจาง

                 ๑๐.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง

                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําสัญญาจาง ตามแบบ ดังระบุในขอ ๑.๓ หรือขอ

ตกลงจางเปนหนังสือแลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไมนอย

กวา     ๒ ป  นับถัดจากวันท่ีมหาวิทยาลัยไดรับมอบงาน โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 

๑๕  วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

                 ๑๑.    ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอ่ืน ๆ
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                          ๑๑.๑   เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑

                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ มหาวิทยาลัยไดรับอนุมัติเงินคากอสรางจาก

เงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน คาใชจายสําหรับ

โครงการเรงดวนภายใตแผนปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรการศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยี  โครงการพัฒนาแหลง

การเรียนรูทางดานการเงิน การลงทุน เศรษฐกิจ สําหรับธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) เพื่อการ

พัฒนาบุคลากรในภาคตะวันออกรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกแลวเทานั้น

                          ๑๑.๒   เมื่อมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจาง ตาม

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองส่ังหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ

และของน้ันตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมกา

รพาณิชยนาวี ดังน้ี

                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา ภายใน ๗

วัน นับตั้งแตวันท่ีผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ

ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได

                                   (๒)    จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย

จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือ

ไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน

                                   (๓)    ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย

การสงเสริมการพาณิชยนาวี

                          ๑๑.๓   ผูยื่นขอเสนอซึ่งมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงจางเปน

หนังสือภายในเวลาท่ีกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออก

หนังสือคํ้าประกัน การยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณา

ใหเปนผูท้ิงงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                          ๑๑.๔   มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาหรือขอ

ตกลงจางเปนหนังสือใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

                          ๑๑.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน

ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของมหาวิทยาลัย คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูย่ืนขอเสนอไมมี

สิทธิเรียกรองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม

                          ๑๑.๖   มหาวิทยาลัย อาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะ

เรียกรองคาเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยไมได

                                   (๑)    มหาวิทยาลัยไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดจางหรือไดรับจัดสรรแตไม

เพียงพอท่ีจะทําการจัดจางครั้งน้ีตอไป
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                                   (๒)    มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดจางหรือที่ไดรับการคัดเลือกมี

ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมหรือสมยอมกัน

กับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

                                   (๓)    การทําการจัดจางครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัย หรือ

กระทบตอประโยชนสาธารณะ

                                   (๔)    กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงซึ่งออก

ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                 ๑๒.    การปรับราคาคางานกอสราง
 

                          การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๕ จะนํามาใชในกรณีที่ คา

งานกอสรางลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการตอไปนี้
 

                          ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติคณะรัฐมนตรี

เม่ือวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง ตามหนังสือสํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 

                          สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงท่ีท่ีระดับท่ีกําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไวใน

สัญญา หรือภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุในขอ ๑.๕

                 ๑๓.    มาตรฐานฝมือชาง
 

                          เมื่อมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตาม

ประกาศน้ีแลว ผูยื่นขอเสนอจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูยื่นขอเสนอจะตองมีและใชผูผานการ

ทดสอบ มาตรฐานฝมือชางหรือผูผานการทดสอบมาตราฐานฝมือชางจาก คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานและ

ทดสอบฝมือแรงงาน หรือสถาบันของทางราชการอื่น หรือสถาบันของเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือผูมีวุฒิบัตร

ระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมตํ่ากวา

รอยละ ๑๐ ของแตละ สาขาชางแตจะตองมีจํานวนชางอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปนี้

                          ๑๓.๑    ชางไฟฟา
 

                          ๑๓.๒    ชางเครื่องกล และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

                 ๑๔.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

                          ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตองปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด

                 ๑๕..    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

                          มหาวิทยาลัย สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูย่ืนขอเสนอที่ไดรับการคัด

เลือกใหเปนผูรับจางเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

                          ทั้งน้ี หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือ

ทําสัญญากับมหาวิทยาลัย ไวชั่วคราว
 

 
มหาวิทยาลัยบูรพา
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 ๖ กันยายน ๒๕๖๑


