




( สําเนา )
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวม วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ตําบลไร่ขิง อําเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มีความประสงค์จะ 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวม วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ตําบลไร่ขิง อําเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคา
ครั้งน้ีเป็นเงินทั้งส้ิน ๗๘,๖๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดสิบแปดล้านหกแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเน่ือง

จากเป็นผู้ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
คลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ท้ิงงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ท้ิงงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้
จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็น
ผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ี

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ย่ืนข้อ
เสนอได้มีคําส่ังให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่
น้อยกว่า ๓๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามสิบเก้าล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของ
รัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีเชื่อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
         (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วน
คุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนําผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงาน
ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีเข้าประกวดราคาได้

         (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้า
ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มี
ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกําหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหน่ึงเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้า
เสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัด
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สําเนาถูกต้อง

พระครูปลัดประวิทย์ วรธมฺโม
  (พระครูปลัดประวทิย์ วรธมฺโม)

รักษาการผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาลัย
ประกาศขึ้นเว็บวันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
โดย นายพระครูปลัดประวิทย์ วรธมฺโม รักษาการผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาลัย

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อ
สร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้

ท้ังน้ี "กิจการร่วมค้าท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็น
นิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวัน
ที่ ........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่าน
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชําระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ........................ ถึงวัน
ที่ ........................ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชําระ
เงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ rk.mcu.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบ
ถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๔๓๒๖๙๑๒ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ผ่านทางอีเมล์ rk@mcu.ac.th หรือ
ช่องทางตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดภายในวันท่ี ........................ โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีจะช้ีแจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ rk.mcu.ac.th และ 
www.gprocurement.go.th ในวันท่ี ........................

ประกาศ ณ วันท่ี กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

พระเทพศาสนาภบิาล 
(พระเทพศาสนาภิบาล)

ผู้อํานวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวด ีปฏิบัติหน้าที่แทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนท่ี ๑ และเอกสารส่วนท่ี ๒) 
ในระบบ e-GP ได้ต้ังแต่วันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 
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( สําเนา )
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขท่ี ........................
การจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวม วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ตําบลไร่ขิง อําเภอสามพราน จังหวัด

นครปฐม ๑ หลัง
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี

ลงวันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ซึ่งต่อไปน้ีเรียก
ว่า "มหาวิทยาลัย" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารเรียนรวม วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
ตําบลไร่ขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๑ หลัง ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธ
ปัญญาศรีทวารวดี ๕๑ หมู่ ๒ ตําบลไร่ขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนดดังต่อไปน้ี

๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไว้ในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญาจ้างก่อสร้าง
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน

                                    (๑)   หลักประกันการเสนอราคา
                                    (๒)   หลักประกันสัญญา

๑.๕ สูตรการปรับราคา
๑.๖ บทนิยาม

                                    (๑)   ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
                                    (๒)   การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไว้ในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
                                    (๑)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
                                    (๒)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
                                     .................................ฯลฯ.................................

๒.    คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เน่ืองจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
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๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้
จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ี

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ย่ืนข้อเสนอได้มีคําสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน

๒.๑๐ ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามสิบเก้าล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ
หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ

ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี
                                   (๑) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการ
ร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนําผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้
แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
                                   (๒) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่
เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีที่กิจการ
ร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกําหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหน่ึงเป็นผู้รับผิดชอบ
หลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทาง
ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้าน้ันสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักราย
เดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ย่ืนเสนอราคาได้

ทั้งน้ี "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าท่ีจด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๒.๑๑ ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.    หลักฐานการย่ืนข้อเสนอ
ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี

                                   (๑)    ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
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                                           (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
                                   (๒)    ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ให้ย่ืน
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้น้ัน สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสําเนา
ถูกต้อง
                                   (๓)    ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ย่ืนสําเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอื่นๆ
                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์
                                           (๔.๒)   สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม
                                   (๕)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ท้ังหมดท่ีได้ย่ืนพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)

ทั้งน้ี เม่ือผู้ย่ืนข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบ
ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) 
ให้โดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี
                                   (๑)    ในกรณีท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอมอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนกระทําการแทนให้แนบหนังสือมอบ
อํานาจซ่ึงติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ ท้ังน้ีหากผู้
รับมอบอํานาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่าน้ัน
                                   (๒)    หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕
                                   (๓)    สําเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
                                   (๔)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ท้ังหมดท่ีได้ย่ืนพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)

ทั้งน้ี เมื่อผู้ย่ืนข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ครบถ้วน 
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้
โดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.    การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องย่ืนข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก
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ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผู้ย่ืนข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ให้ผู้ย่ืนข้อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสาร
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วนโดยไม่ต้องย่ืนใบแจ้ง
ปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้างในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงคร้ังเดียวและราคา
เดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง 
ทั้งน้ี ราคารวมท่ีเสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น
สําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายท้ังปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ต้ังแต่วันเสนอราคาโดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๗๐๐ วัน นับ
ถัดจากวันท่ีได้รับหนังสือแจ้งจาก มหาวิทยาลัย ให้เริ่มทํางาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ย่ืนข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ 
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงย่ืนข้อเสนอตามเง่ือนไขใน
เอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. และเวลาในการเสนอ
ราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 

เมื่อพ้นกําหนดเวลาย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการย่ืนข้อเสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องจัดทําเอกสารสําหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ย่ืนข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพ่ือเป็นการ
เสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัย ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนตามข้อ ๑.๖
(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันน้ันออกจากการเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖
(๒) และคณะกรรมการฯ เช่ือว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดราย
ชื่อผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันออกจากการเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ และมหาวิทยาลัย จะพิจารณาลงโทษผู้ย่ืนข้อเสนอดังกล่าวเป็น
ผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ มหาวิทยาลัย จะพิจารณาเห็นว่าผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน มิใช่เป็นผู้ริเร่ิมให้มีการกระทําดังกล่าวและได้ให้
ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของมหาวิทยาลัย

๔.๘ ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังน้ี
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                                   (๑)    ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้
จ่ายท้ังปวงไว้ด้วยแล้ว
                                   (๓)    ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ท่ี
กําหนด
                                   (๔)    ผู้ย่ืนข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
                                   (๕)    ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องศึกษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕.    หลักประกันการเสนอราคา
ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัด

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ จํานวน ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ส่ีล้าน
บาทถ้วน)

๕.๑ เช็คหรือดราฟท์ท่ีธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซ่ึงเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์
น้ันชําระต่อเจ้าหน้าท่ีในวันที่ย่ืนข้อเสนอ หรือก่อนวันน้ันไม่เกิน ๓ วันทําการ

๕.๒ หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบท่ีคณะกรรมการ
นโยบายกําหนด

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
๕.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
รายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ําประกันของ
ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด

กรณีท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอนําเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ํา
ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสาร
ดังกล่าวมาให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบความถูกต้องในวันที่........................ ระหว่าง
เวลา ........................ น. ถึง ........................ น.

กรณีท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีย่ืนข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ํา
ประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอในหนังสือค้ํา
ประกันอิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังน้ี
                          (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุช่ือกิจกรรมร่วมค้าดังกล่าว เป็น
ผู้ย่ืนข้อเสนอ
                          (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญา
ร่วมค้ากําหนดให้เป็นผู้เข้าย่ืนข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ

ทั้งน้ี "กิจการร่วมค้าท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อน้ี มหาวิทยาลัยจะคืนให้ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือผู้คํ้าประกันภายใน 
๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีมหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว 
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เว้นแต่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซ่ึงเสนอราคาตํ่าสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทํา
สัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ย่ืนข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย
๖.    หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ การพิจารณาผลการย่ืนข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ี มหาวิทยาลัยจะ
พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ มหาวิทยาลัย จะพิจารณา

จาก ราคารวม
๖.๓ หากผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการยื่นข้อ

เสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือย่ืนข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล การ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน เว้นแต่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป
จากเง่ือนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญและ
ความแตกต่างน้ัน ไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย 
คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน

๖.๔ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ใน
กรณีดังต่อไปน้ี
                                   (๑)    ไม่ปรากฏช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันในบัญชีรายช่ือผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายช่ือผู้ซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัย
                                   (๒)    ไม่กรอกชื่อผู้ย่ืนข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน

๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัย มีสิทธิให้ผู้ย่ืนข้อเสนอช้ีแจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้ 
มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทําสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ มหาวิทยาลัยทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาที่
เสนอท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยก
เลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ท้ังน้ี เพ่ือประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาดผู้ย่ืนข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสีย
หายใดๆ มิได้ รวมทั้ง มหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้
ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เช่ือถือได้ว่าย่ืนข้อเสนอกระทําการโดย
ไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
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ในกรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดําเนิน
งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ
มหาวิทยาลัย จะให้ผู้ย่ืนข้อเสนอนั้นช้ีแจงและแสดงหลักฐานที่ทําให้เช่ือได้ว่าผู้ย่ืนข้อเสนอสามารถดําเนินงานตาม
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคําชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ มหาวิทยาลัย มีสิทธิที่จะไม่รับข้อ
เสนอหรือไม่รับราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน ทั้งน้ีผู้ย่ืนข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ 
จากมหาวิทยาลัย

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญา มหาวิทยาลัย อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทําที่เข้าลักษณะผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือก
มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอม
กันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา

๗.     การทําสัญญาจ้างก่อสร้าง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 

๑.๓ หรือทําข้อตกลงเป็นหนังสือกับมหาวิทยาลัย ภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกัน
สัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้มหาวิทยาลัยยึดถือไว้ในขณะ
ทําสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปน้ี 

๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คหรือดราฟท์ท่ีธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซ่ึงเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์

น้ัน ชําระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทําสัญญา หรือก่อนวันน้ันไม่เกิน ๓ วันทําการ
๗.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย

กําหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
๗.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
รายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ําประกันของ
ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันน้ีจะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันท่ีผู้ชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๘.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
มหาวิทยาลัยจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง

แล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกําหนดการจ่ายเงินเป็น จํานวน ๒๐ งวด ดังน้ี
งวดที่ ๑ เป็นจํานวนเงินร้อยละ ๓.๐๐ ของวงเงินค่าก่อสร้างทั้งหมด จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อได้

ปฏิบัติงานดังน้ี
                           -  งานก่อสร้างสํานักงานช่ัวคราว บ้านพักคนงานช่ัวคราว แล้วเสร็จ
                           -  งานก้ันขอบเขตบริเวณงานก่อสร้าง ปักผังงานก่อสร้าง แล้วเสร็จ
                           -  งานเสาเข็มเจาะ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๕๐
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                           -  งานจัดทํา Shop Drawing งานผังและฐานรากอาคาร แล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการ ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งให้เร่ิมทํางาน 

และผ่านการตรวจรับจากกรรมการตรวจรับพัสดุแล้ว
งวดท่ี ๒ เป็นจํานวนเงินร้อยละ ๕.๐๐ ของวงเงินค่าก่อสร้างทั้งหมด จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเม่ือได้

ปฏิบัติงานดังน้ี
                           -  งานเสาเข็มเจาะ แล้วเสร็จ
                           -  งานถมดิน แล้วเสร็จ
                           -  งานฐานราก เสาตอม่อ แล้วเสร็จ
                           -  งานหล่อคานคอดิน คานช้ันท่ี ๑ แล้วเสร็จ
                           -  งานเดินท่อกําจัดปลวก แล้วเสร็จ
                           -  งานจัดทํา Shop Drawing งานผังโครงสร้างช้ันที่ ๑ และงานระบบส่วนท่ีเก่ียวข้อง แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการ ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งให้เร่ิมทํางาน 
และผ่านการตรวจรับจากกรรมการตรวจรับพัสดุแล้ว

งวดท่ี ๓ เป็นจํานวนเงินร้อยละ ๕.๐๐ ของวงเงินค่าก่อสร้างทั้งหมด จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อได้
ปฏิบัติงานดังน้ี
                           -  งานถังเก็บนํ้าใต้ดิน แล้วเสร็จ
                           -  งานวางแผ่นสําเร็จรูป ชั้นที่ ๑ พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า แล้วเสร็จ
                           -  งานพ้ืน ค.ส.ล.หลอ่ในท่ี ช้ันที่ ๑ แล้วเสร็จ
                           -  งานหล่อเสา ค.ส.ล.รับพ้ืน ช้ันท่ี ๒ แล้วเสร็จ
                           -  งานผนังลิฟต์รับพ้ืนช้ัน ๑ แล้วเสร็จ
                           -  งานจัดทํา Shop Drawing งานผังโครงสร้างช้ันที่ ๒ และงานระบบส่วนท่ีเก่ียวข้องแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการ ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งให้เร่ิมทํางาน 
และผ่านการตรวจรับจากกรรมการตรวจรับพัสดุแล้ว

งวดที่ ๔ เป็นจํานวนเงินร้อยละ ๕.๐๐ ของวงเงินค่าก่อสร้างท้ังหมด จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อได้
ปฏิบัติงานดังน้ี
                           -  งานพ้ืน ค.ส.ล. หล่อในที่ ชั้นท่ี ๒ แล้วเสร็จ
                           -  งานพ้ืน POST-TENSION ช้ันท่ี ๒ แล้วเสร็จ
                           -  งานหล่อเสา ค.ส.ล. รับพื้น ช้ันที่ ๓ แล้วเสร็จ
                           -  งานผนังลิฟต์รับพ้ืนช้ัน ๒ แล้วเสร็จ
                           -  งานจัดทํา Shop Drawing งานผังโครงสร้างช้ันที่ ๓ และงานระบบส่วนท่ีเก่ียวข้องแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการ ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งให้เริ่มทํางาน 
และผ่านการตรวจรับจากกรรมการตรวจรับพัสดุแล้ว

งวดที่ ๕ เป็นจํานวนเงินร้อยละ ๕.๐๐ ของวงเงินค่าก่อสร้างทั้งหมด จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเม่ือได้
ปฏิบัติงานดังน้ี
                           -  งานพ้ืน ค.ส.ล. หล่อในที่ ชั้นท่ี ๓ แล้วเสร็จ
                           -  งานพ้ืน POST-TENSION ช้ันท่ี ๓ แล้วเสร็จ
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                           -  งานหล่อเสา ค.ส.ล. รับพื้น ช้ันที่ ๔ แล้วเสร็จ
                           -  งานผนังลิฟต์รับพ้ืนช้ัน ๓ แล้วเสร็จ
                           -  งานจัดทํา Shop Drawing งานผังโครงสร้างช้ันที่ ๔ และงานระบบส่วนท่ีเก่ียวข้อง แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการ ภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งให้เริ่มทํางาน 
และผ่านการตรวจรับจากกรรมการตรวจรับพัสดุแล้ว

งวดที่ ๖ เป็นจํานวนเงินร้อยละ ๕.๐๐ ของวงเงินค่าก่อสร้างท้ังหมด จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อได้
ปฏิบัติงานดังน้ี
                           -  งานพ้ืน ค.ส.ล. หล่อในที่ ชั้นท่ี ๔ แล้วเสร็จ
                           -  งานพ้ืน POST-TENSION ช้ันท่ี ๔ แล้วเสร็จ
                           -  งานหล่อเสา ค.ส.ล. รับพื้น ช้ันที่ ๕ แล้วเสร็จ
                           -  งานผนังลิฟต์รับพ้ืนช้ัน ๔ แล้วเสร็จ
                           -  งานจัดทํา Shop Drawing งานผังโครงสร้างช้ันที่ ๕ และงานระบบส่วนท่ีเก่ียวข้อง แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการ ภายใน ๒๐๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งให้เริ่มทํางาน 
และผ่านการตรวจรับจากกรรมการตรวจรับพัสดุแล้ว

งวดที่ ๗ เป็นจํานวนเงินร้อยละ ๕.๐๐ ของวงเงินค่าก่อสร้างท้ังหมด จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อได้
ปฏิบัติงานดังน้ี
                           -  งานพ้ืน ค.ส.ล. หล่อในที่ ชั้นท่ี ๕ แล้วเสร็จ
                           -  งานพ้ืน POST-TENSION ช้ันท่ี ๕ แล้วเสร็จ
                           -  งานเสารับหลังคาพื้นช้ันดาดฟ้า แล้วเสร็จ
                           -  งานผนังลิฟต์รับพ้ืนช้ัน ๕ แล้วเสร็จ
                           -  งานจัดทํา Shop Drawing งานผังโครงสร้างช้ันดาดฟ้า งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ และ
งานระบบส่วนที่เก่ียวข้อง แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการ ภายใน ๒๓๐ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งให้เริ่มทํางาน 
และผ่านการตรวจรับจากกรรมการตรวจรับพัสดุแล้ว

งวดท่ี ๘ เป็นจํานวนเงินร้อยละ ๕.๐๐ ของวงเงินค่าก่อสร้างทั้งหมด จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเม่ือได้
ปฏิบัติงานดังน้ี
                           -  งานพ้ืน POST-TENSION ช้ันดาดฟ้า แล้วเสร็จ
                           -  งานหล่อเสาและคาน ค.ส.ล. รับหลังคา แล้วเสร็จ
                           -  งานพ้ืน ค.ส.ล. ช้ันดาดฟ้า แล้วเสร็จ
                           -  งานจัดทํา Shop Drawing งานสถาปัตยกรรมช้ันดาดฟ้า และหลังคา แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการ ภายใน ๒๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งให้เริ่มทํางาน 
และผ่านการตรวจรับจากกรรมการตรวจรับพัสดุแล้ว

งวดที่ ๙ เป็นจํานวนเงินร้อยละ ๕.๐๐ ของวงเงินค่าก่อสร้างทั้งหมด จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเม่ือได้
ปฏิบัติงานดังน้ี
                           -  งานโครงสร้างบันได ค.ส.ล. แล้วเสร็จ
                           -  งานโครงสร้างหลังคาเหล็กรูปพรรณ แล้วเสร็จ
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                           -  งานหลังคาเหล็กรีดลอน แล้วเสร็จ
                           -  งานจัดทํา Shop Drawing งานสถาปัตยกรรมพ้ืนช้ันที่ ๑ และช้ันที่ ๒ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการ ภายใน ๓๐๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งให้เริ่มทํางาน 
และผ่านการตรวจรับจากกรรมการตรวจรับพัสดุแล้ว

งวดที่ ๑๐ เป็นจํานวนเงินร้อยละ ๕.๐๐ ของวงเงินค่าก่อสร้างทั้งหมด จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเม่ือได้
ปฏิบัติงานดังน้ี
                           -  งานผนังก่ออิฐมอญ ช้ัน ๑ - ๒ แล้วเสร็จ
                           -  งานเดินท่อสําหรับร้อยสายไฟ ชั้น ๑ - ๒ แล้วเสร็จ
                           -  งานท่อสุขาภิบาล ชั้น ๑ - ๒ แล้วเสร็จ
                           -  งานติดต้ังงวงกบประตูไม้เน้ือแข็ง ช้ัน ๑ - ๒ แล้วเสร็จ
                           -  งานจัดทํา Shop Drawing งานสถาปัตยกรรมพ้ืนช้ันที่ ๓ ช้ันที่ ๔ และช้ันที่ ๕ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการ ภายใน ๓๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งให้เริ่มทํางาน 
และผ่านการตรวจรับจากกรรมการตรวจรับพัสดุแล้ว

งวดที่ ๑๑ เป็นจํานวนเงินร้อยละ ๕.๐๐ ของวงเงินค่าก่อสร้างทั้งหมด จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อได้
ปฏิบัติงานดังน้ี
                           -  งานผนังก่ออิฐมอญ ช้ัน ๓, ช้ัน ๔ และชั้น ๕ แล้วเสร็จ
                           -  งานเดินท่อสําหรับร้อยสายไฟ ชั้น ๓, ช้ัน ๔ และช้ัน ๕ แล้วเสร็จ
                           -  งานท่อสุขาภิบาล ชั้น ๓, ช้ัน ๔ และ ช้ัน ๕ แล้วเสร็จ
                           -  งานติดต้ังงวงกบประตูไม้เน้ือแข็ง ช้ัน ๓, ช้ัน ๔ และชั้น ๕ แล้วเสร็จ
                           -  งานจัดทํา Shop Drawing งานเดินท่อและเดินระบบปรับอากาศ ช้ันที่ ๑ ช้ันท่ี ๒ และชั้นท่ี 
๓ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการ ภายใน ๓๖๐ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งให้เริ่มทํางาน 
และผ่านการตรวจรับจากกรรมการตรวจรับพัสดุแล้ว

งวดท่ี ๑๒ เป็นจํานวนเงินร้อยละ ๕.๐๐ ของวงเงินค่าก่อสร้างท้ังหมด จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเม่ือ
ได้ปฏิบัติงานดังน้ี
                           -  งานครีบ ค.ส.ล. แล้วเสร็จ
                           -  งานฉาบปูนเรียบภายใน ช้ัน ๑ - ช้ัน ๒ แล้วเสร็จ
                           -  งานโครงคร่าวฝ้าเพดาน ช้ัน ๑ - ช้ัน ๒ แล้วเสร็จ
                           -  งานติดต้ังท่อและร้อยสายไฟเคร่ืองปรับอากาศ ช้ัน ๑ ช้ัน ๒ และ ช้ัน ๓ แล้วเสร็จ
                           -  งานจัดทํา Shop Drawing งานเดินท่อและเดินระบบปรับอากาศ ช้ันที่ ๔ และช้ันที่ ๕ แล้ว
เสร็จ

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการ ภายใน ๔๐๐ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งให้เริ่มทํางาน 
และผ่านการตรวจรับจากกรรมการตรวจรับพัสดุแล้ว

งวดท่ี ๑๓ เป็นจํานวนเงินร้อยละ ๕.๐๐ ของวงเงินค่าก่อสร้างท้ังหมด จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเม่ือ
ได้ปฏิบัติงานดังน้ี
                           -  งานฉาบปูนเรียบภายใน ช้ัน ๓ ช้ัน ๔ และช้ัน ๕ แล้วเสร็จ
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                           -  งานติดต้ังแผ่นฝ้าเพดาน ชั้น ๑ - ช้ัน ๒ แล้วเสร็จ
                           -  งานโครงคร่าวฝ้าเพดาน ช้ัน ๓ ช้ัน ๔ และช้ัน ๕ แล้วเสร็จ
                           -  งานเทเคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ช้ัน ๑ - ชั้น ๕ แล้วเสร็จ
                           -  งานฉาบปูนฝ้าเพดานท้องพ้ืนและโครงสร้างภายใน แล้วเสร็จ
                           -  งานติดต้ังท่อและร้อยสายไฟเคร่ืองปรับอากาศ ช้ัน ๔ - ช้ัน ๕ แล้วเสร็จ
                           -  งานจัดทํา Shop Drawing งานขยายเขตไฟฟ้าภายนอกอาคาร แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการ ภายใน ๔๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งให้เริ่มทํางาน 
และผ่านการตรวจรับจากกรรมการตรวจรับพัสดุแล้ว

งวดที่ ๑๔ เป็นจํานวนเงินร้อยละ ๕.๐๐ ของวงเงินค่าก่อสร้างทั้งหมด จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเม่ือได้
ปฏิบัติงานดังน้ี
                            -  งานปูพ้ืนกระเบ้ืองแกรนิโต้ ช้ัน ๑ ช้ัน ๒ และชั้น ๓ แล้วเสร็จ
                            -  งานปูพ้ืนกระเบ้ืองห้องนํ้าและผนัง ช้ัน ๑ - ช้ัน ๒ แล้วเสร็จ
                            -  งานฉาบปูนผนังและโครงสร้างภายนอก แล้วเสร็จ
                            -  งานติดต้ังแผ่นฝ้าเพดาน ช้ัน ๓ ช้ัน ๔ และชั้น ๕ แล้วเสร็จ
                            -  งานทาสีรองพ้ืนภายใน แล้วเสร็จ
                            -  งานขยายเขตไฟฟ้าภายนอกอาคาร แล้วเสร็จ
                            -  งานจัดทํา Shop Drawing งานเดินสายไฟ สายโทรศัพท์ ระบบดับเพลิง และระบบเคร่ือง
เสียงภายใน แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการ ภายใน ๔๕๐ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งให้เริ่มทํางาน 
และผ่านการตรวจรับจากกรรมการตรวจรับพัสดุแล้ว

งวดท่ี ๑๕ เป็นจํานวนเงินร้อยละ ๕.๐๐ ของวงเงินค่าก่อสร้างท้ังหมด จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อ
ได้ปฏิบัติงานดังน้ี
                            -  งานปูพ้ืนกระเบ้ืองแกรนิโต้ ช้ัน ๔ และช้ันที่ ๕ แล้วเสร็จ
                            -  งานติดต้ังฝ้าเพดานอลูมิเนียม ตัวซีอบสี (ฝ้าชายคา) แล้วเสร็จ
                            -  งานเดินสายไฟ สายโทรศัพท์ สายแจ้งดับเพลิงไหม้ และระบบเคร่ืองเสียงภายใน แล้วเสร็จ
                            -  งานปูกระเบ้ืองพื้นและผนังห้องนํ้า ช้ันที่ ๓ และช้ันที่ ๔ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการ ภายใน ๕๐๐ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งให้เริ่มทํางาน 
และผ่านการตรวจรับจากกรรมการตรวจรับพัสดุแล้ว

งวดท่ี ๑๖ เป็นจํานวนเงินร้อยละ ๕.๐๐ ของวงเงินค่าก่อสร้างทั้งหมด จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อได้
ปฏิบัติงานดังน้ี
                            -  งานปูกระเบ้ืองพื้นและผนังห้องนํ้า ช้ันที่ ๕ แล้วเสร็จ
                            -  งานติดต้ังวงกบประตูหน้าต่างอลูมิเนียม ชั้น ๑ ชั้น ๒ แล้วเสร็จ
                            -  งานโครงคร่าวเหล็กผนัง ALUMINIUM CLADDING แล้วเสร็จ
                            -  งานก่ออิฐ ช้ัน ๖ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการ ภายใน ๕๓๐ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งให้เริ่มทํางาน 
และผ่านการตรวจรับจากกรรมการตรวจรับพัสดุแล้ว
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งวดท่ี ๑๗ เป็นจํานวนเงินร้อยละ ๕.๐๐ ของวงเงินค่าก่อสร้างท้ังหมด จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเม่ือ
ได้ปฏิบัติงานดังน้ี
                            -  งานผนัง ALUMINIUM CLADDING แล้วเสร็จ ร้อยละ ๕๐
                            -  งานติดต้ังวงกบประตูหน้าต่างอลูมิเนียม ชั้น ๓ ชั้น ๔ และช้ัน ๕ แล้วเสร็จ
                            -  งานทรายล้างชานพักบันไดและราวบันได แล้วเสร็จ
                            -  งานฉาบฝ้าเพดานภายใน แล้วเสร็จ
                            -  งานติดต้ังผนังห้องนํ้าสําเร็จรูป แล้วเสร็จ
                            -  งานเคาน์เตอร์และติดต้ังหินแกรนิต แล้วเสร็จ
                            -  งานฉาบผนังและโครงสร้าง แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการ ภายใน ๕๖๐ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งให้เริ่มทํางาน 
และผ่านการตรวจรับจากกรรมการตรวจรับพัสดุแล้ว

งวดท่ี ๑๘ เป็นจํานวนเงินร้อยละ ๕.๕๐ ของวงเงินค่าก่อสร้างท้ังหมด จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อ
ได้ปฏิบัติงานดังน้ี
                            -  งานผนัง ALUMINIUM CLADDING แล้วเสร็จ
                            -  งานติดต้ังจมูกบันไดและปูกระเบ้ืองพื้นบันได พร้อมชานพัก แล้วเสร็จ
                            -  งานติดต้ังบานประตูไม้ แล้วเสร็จ
                            -  งานทาสีถายใน แล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๐
                            -  งานติดต้ังราวบันไดและราวระเบียง แล้วเสร็จ
                            -  งานจัดทํา Shop Drawing งานติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าภายในอาคาร แล้วเสร็จ
                            -  งานจัดทํา Shop Drawing งานระบบสายล่อฟ้า แล้วเสร็จ
                            -  งานจัดทํา Shop Drawing งานปั๊มและระบบดับเพลิง แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการ ภายใน ๖๐๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งให้เริ่มทํางาน 
และผ่านการตรวจรับจากกรรมการตรวจรับพัสดุแล้ว

งวดที่ ๑๙ เป็นจํานวนเงินร้อยละ ๕.๕๐ ของวงเงินค่าก่อสร้างทั้งหมด จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อได้
ปฏิบัติงานดังน้ี
                            -  งานติดต้ังสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จ
                            -  งานติดต้ังบานประตูและหน้าต่าง กระจกอลูมิเนียม แล้วเสร็จ
                            -  งานติดต้ังโคมไฟ ปลั๊กไฟ ตู้ Controls และงานไฟฟ้าระบบภายใน แล้วเสร็จ
                            -  งานติดต้ังป๊ัมและระบบดับเพลิง แล้วเสร็จ
                            -  งานติดต้ังระบบสายล่อฟ้า แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการ ภายใน ๖๗๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งให้เริ่มทํางาน 
และผ่านการตรวจรับจากกรรมการตรวจรับพัสดุแล้ว

งวดสุดทา้ย เป็นจาํนวนเงนิในอตัรารอ้ยละ ๖.๐๐ ของคา่จา้งกอ่
สรา้งทัง้หมด เมือ่ผูร้บัจา้งไดป้ฏบิตังิาน ดงันี้
                            -  งานงานทาสีภายในและภายนอก แล้วเสร็จ
                            -  งานติดต้ังถังเก็บนํ้า ถังบําบัดและระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จ
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                            -  งานติดต้ังระบบลิฟท์และระบบเคร่ืองปรับอากาศ แล้วเสร็จ
                            -  งานทดสอบระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบสุขาภิบาล และระบบอ่ืน ๆ แล้วเสร็จ
                            -  ส่งมอบแบบ AS BUILT DRAWING พร้อมวิศวกรลงนาม แล้วเสร็จ
                            -  ทําความสะอาดพ้ืนที่บริเวณโดยรอบก่อสร้าง แล้วเสร็จ
                            -  งานเก็บรายละเอียดส่วนอ่ืน ๆ ท้ังหมดท่ีปรากฏในรูปแบบรายการ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการ ภายใน ๗๐๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งให้เริ่มทํางาน 
และผ่านการตรวจรับจากกรรมการตรวจรับพัสดุแล้ว

๙.    อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี หรือข้อตกลงจ้างเป็น

หนังสือจะกําหนด ดังน้ี
๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนํางานท่ีรับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อ่ืนทําอีกทอดหน่ึงโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก

มหาวิทยาลัย จะกําหนดค่าปรับสําหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจํานวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงน้ัน
๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกําหนดค่าปรับ

เป็นรายวันเป็นจํานวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง
๑๐.    การรับประกันความชํารุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงได้ทําสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อ
ตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างท่ีเกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อย
กว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยได้รับมอบงาน โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗
วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง

๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการย่ืนข้อเสนอและอ่ืน ๆ
๑๑.๑ เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างคร้ังน้ี ได้มาจากเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓

การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเมื่อ มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจาก
เงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๑.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตาม
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่ังหรือนําส่ิงของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ 
และของน้ันต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี ดังน้ี
                                   (๑)    แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ 
วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่ังหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้
                                   (๒)    จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของน้ัน โดยเรืออื่นท่ีมิใช่เรือ
ไทย ซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาตเช่นน้ันก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน

Page 13 of 15



                                   (๓)    ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๑.๓ ผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็น
หนังสือภายในเวลาท่ีกําหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันการย่ืนข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออก
หนังสือค้ําประกัน การย่ืนข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณา
ให้เป็นผู้ท้ิงงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

๑๑.๔ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธ์ิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อกําหนดในแบบสัญญาหรือข้อ
ตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี มีความขัดหรือแย้งกัน
ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของมหาวิทยาลัย คําวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ย่ืนข้อเสนอไม่มี
สิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม

๑๑.๖ มหาวิทยาลัย อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปน้ีได้ โดยที่ผู้ย่ืนข้อเสนอจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยไม่ได้
                                   (๑)    มหาวิทยาลัยไม่ได้รับการจัดสรรเงินท่ีจะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่
เพียงพอที่จะทําการจัดจ้างคร้ังน้ีต่อไป
                                   (๒)    มีการกระทําที่เข้าลักษณะผู้ย่ืนข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือท่ีได้รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกัน
กับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา
                                   (๓)    การทําการจัดจ้างคร้ังน้ีต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย หรือ
กระทบต่อประโยชนส์าธารณะ
                                   (๔)    กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงซึ่งออก
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนํามาใช้ในกรณีท่ี ค่า

งานก่อสร้างลดลงหรือเพ่ิมขึ้น โดยวิธีการต่อไปน้ี
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคํานวณท่ีใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี

เม่ือวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ท่ีระดับท่ีกําหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กําหนดไว้ใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการท่ีได้ระบุในข้อ ๑.๕

๑๓.    มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตาม

ประกาศน้ีแล้ว ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการ
ทดสอบ มาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้ผ่านการทดสอบมาตราฐานฝีมือช่างจาก ผู้ผ่านการทดสอบมาตราฐานฝีมือช่าง หรือผู้
มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตรา
ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละ สาขาช่างแต่จะต้องมีจํานวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปน้ี
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๑๓.๑ วิศวกรโยธา สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป ประสบการณ์ทํางานไม่
น้อยกว่า ๑๐ ปี จํานวน ๑ คน

๑๓.๒ วิศวกรไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป ประสบการณ์ทํางานไม่
น้อยกว่า ๑๐ ปี จํานวน ๑ คน

๑๓.๓ วิศวกรเคร่ืองกล ระดับวิศวกรรมเคร่ืองกล ประสบการณ์ทํางานไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี 
จํานวน ๑ คน

๑๓.๔ สถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรม ระดับสามัญสถาปนิกขึ้นไป ประสบการณ์ทํางานไม่น้อย
กว่า ๑๐ ปี จํานวน ๑ คน

๑๓.๕ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ระดับบริหาร ๑ คน และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 
(จป.) ระดับหัวหน้างาน ๑ คน

๑๓.๖ ช่างไฟฟ้าตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม

๑๓.๗ ช่างเขียนแบบ วุฒิ ปวส. จํานวน ๑ คน
๑๔.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๕.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
มหาวิทยาลัย สามารถนําผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ย่ืนข้อเสนอที่ได้รับการคัด

เลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ทั้งน้ี หากผู้ย่ืนข้อเสนอที่ได้รับการคดัเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กําหนดจะถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือ

ทําสัญญากับมหาวิทยาลัย ไว้ช่ัวคราว

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
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