เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ........................
การจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตาบลเกาะแก้ว อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ๑ หลัง
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ลงวันที่
มีนาคม ๒๕๖๑
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัย" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตาบลเกาะแก้ว อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ๑ หลัง ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ การลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างจะลงนามได้ก็ต่อเมื่อได้รับ
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณจากสานักงบประมาณแล้วเท่านั้น ซึ่งมีข้อแนะนาและข้อกาหนดดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กาหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญาจ้างก่อสร้าง
๑.๔ แบบหนังสือค้าประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.๕ สูตรการปรับราคา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กาหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๑.๘ รายละเอียดการคานวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)
๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจาก
เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกาหนดตามที่
ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของ

รัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มี
อานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ มหาวิทยาลัย ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ครั้งนี้
๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้
มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อย
กว่า ๘๙,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดสิบเก้าล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือ
หน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ
ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
เงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง
กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนาผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกราย
จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่าง
ผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกาหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ
และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้น
สามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้
ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติ
บุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง
ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสาเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสาเนา
ถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) หนังสือรับรองผลงาน
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดาเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบใน
ข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอานาจให้บุคคลอื่นกระทาการแทนให้แนบหนังสือมอบ
อานาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ ทั้งนี้หาก
ผู้รับมอบอานาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕
(๓) สาเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๔) บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา ซึ่งจะต้องแสดงรายการ
วัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งกาไรไว้ด้วย
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดาเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้
โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก
ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทาการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ

เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามข้อ ๑.๒
พร้อมจัดทาใบแจ้งปริมาณงานและราคา ใบบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา
เดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น
สาคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย
ภายในกาหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๗๑๐ วัน นับ
ถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก มหาวิทยาลัย ให้เริ่มทางาน
๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์
๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. และเวลาในการเสนอ
ราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทาเอกสารสาหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการ
เสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัย ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดาเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๖
(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตาม
ข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ
จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และมหาวิทยาลัย จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอ
ดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ มหาวิทยาลัย จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทา
ดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของมหาวิทยาลัย
๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กาหนด
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทาความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จานวน ๘,๙๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปด
ล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
๕.๑ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์
นั้นชาระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทาการ
๕.๒ หนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายกาหนด
๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
๕.๔ หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้าประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนาเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้า
ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสาร
ดังกล่าวมาให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบความถูกต้องในวันที่........................ ระหว่าง
เวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้า
ประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือค้า
ประกันอิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้
(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อกิจกรรมร่วมค้าดังกล่าว เป็น
ผู้ยื่นข้อเสนอ
(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญา
ร่วมค้ากาหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ มหาวิทยาลัยจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้าประกันภายใน
๑๕ วัน นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว
เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่าสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทา
สัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
๖.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะ
พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๖.๒

การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ มหาวิทยาลัย จะพิจารณา

จาก ราคารวม
๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป
จากเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญและ
ความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทาให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย
คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
๖.๔ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ใน
กรณีดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัย
(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทาสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัย มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
ได้ มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทาสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่
ถูกต้อง
๖.๖ มหาวิทยาลัยทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาดผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือ
ค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง มหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอ
เป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ายื่นข้อเสนอกระทาการ
โดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่าสุด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ดาเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือมหาวิทยาลัย จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดาเนินงานตาม
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ มหาวิทยาลัย มีสิทธิที่จะไม่รับ
ข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหาย
ใดๆ จากมหาวิทยาลัย
๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญา มหาวิทยาลัย อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทาที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือก

มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอม
กันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทาการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
๗. การทาสัญญาจ้างก่อสร้าง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ
๑.๓ หรือทาข้อตกลงเป็นหนังสือกับมหาวิทยาลัย ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกัน
สัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้มหาวิทยาลัยยึดถือไว้ในขณะ
ทาสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์
นั้น ชาระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทาสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทาการ
๗.๓ หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
กาหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด
๗.๔ หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้าประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
มหาวิทยาลัยจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง
แล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกาหนดการจ่ายเงินเป็น จานวน ๓๕ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - งานรื้อ
ถอนต้นไม้ ปรับพื้นที่วางผังอาคารที่จะก่อสร้าง ป้ายโครงการ อาคารสานักงานชั่วคราว รั้วแสดงขอบเขตพื้นที่ก่อสร้าง
และ ที่พักคนงานชั่วคราว ทั้งหมดแล้วเสร็จ- งานเจาะสารวจดินงานก่อสร้าง ส่งพร้อมรายงานทดสอบทั้งหมดแล้ว
เสร็จ (หากมี) - ส่งรายงานความก้าวหน้าประจางวดและแผนงานในงวดถัดไป- ผู้รับจ้างได้ดาเนินการส่งขออนุมัติ
รายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งานสาหรับ ๒ งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๒๐ วัน
งวดที่ ๒ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - งานเข็มเจาะ
ทั้งหมดส่งพร้อมรายงานทดสอบเข็มเจาะทั้งหมดแล้วเสร็จ- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจางวดและแผนงานในงวด
ถัดไป- ผู้รับจ้างได้ดาเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งานสาหรับ ๒ งวด
งานถัดไปแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน
งวดที่ ๓ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๗๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - งานเท
ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ- งานระบบกาจัดปลวก การก่อสร้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ- ส่งรายงาน
ความก้าวหน้าประจางวดและแผนงานในงวดถัดไป- ผู้รับจ้างได้ดาเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้อง
ได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งานสาหรับ ๒ งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน
งวดที่ ๔ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๗๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - งานเสา
คาน ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานพื้น ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจางวดและแผนงานใน

งวดถัดไป- ผู้รับจ้างได้ดาเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งานสาหรับ ๒
งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน
งวดที่ ๕ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๗๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานเสา
คาน ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ- งานพื้น ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ- งานบันไดชั้น ๑ ขึ้นชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ- ส่ง
รายงานความก้าวหน้าประจางวดและแผนงานในงวดถัดไป- ผู้รับจ้างได้ดาเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้าง
หลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งานสาหรับ ๒ งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน
งวดที่ ๖ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๗๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - งานเสา
คาน ชั้น ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ- งานพื้น ชั้น ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ- งานบันไดชั้น ๒ ขึ้นชั้น ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ- ส่ง
รายงานความก้าวหน้าประจางวดและแผนงานในงวดถัดไป- ผู้รับจ้างได้ดาเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้าง
หลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งานสาหรับ ๒ งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน
งวดที่ ๗ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - งานเสา
คาน ชั้น ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ- งานพื้น ชั้น ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ- งานบันไดชั้น ๓ ขึ้นชั้น ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ- งานก่อ
ฉาบภายในผนัง ชั้น ๑ และผนังชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจางวดและแผนงานในงวด
ถัดไป- ผู้รับจ้างได้ดาเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งานสาหรับ ๒ งวด
งานถัดไปแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน
งวดที่ ๘ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๗๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - งานเสา
คาน ชั้น ๕ ทั้งหมดแล้วเสร็จ- งานพื้น ชั้น ๕ ทั้งหมดแล้วเสร็จ- งานบันไดชั้น ๔ ขึ้นชั้น ๕ ทั้งหมดแล้วเสร็จ- ส่ง
รายงานความก้าวหน้าประจางวดและแผนงานในงวดถัดไป- ผู้รับจ้างได้ดาเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้าง
หลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งานสาหรับ ๒ งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน
งวดที่ ๙ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๒๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - งานเสา
คาน ชั้น ๖ ทั้งหมดแล้วเสร็จ- งานพื้น ชั้น ๖ ทั้งหมดแล้วเสร็จ- งานบันไดชั้น ๕ ขึ้นชั้น ๖ ทั้งหมดแล้วเสร็จ- งานก่อ
ฉาบภายในผนังชั้น ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจางวดและแผนงานในงวดถัดไป- ผู้รับจ้างได้
ดาเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งานสาหรับ ๒ งวดงานถัดไปแล้ว
เสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน
งวดที่ ๑๐ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๒๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - งานเสา
คาน ชั้น ๗ ทั้งหมดแล้วเสร็จ- งานพื้น ชั้น ๗ ทั้งหมดแล้วเสร็จ- งานบันไดชั้น ๖ ขึ้นชั้น ๗ ทั้งหมดแล้วเสร็จ- งานก่อ
ฉาบภายในผนังชั้น ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจางวดและแผนงานในงวดถัดไป- ผู้รับจ้างได้
ดาเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งานสาหรับ ๒ งวดงานถัดไปแล้ว
เสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐๐ วัน
งวดที่ ๑๑ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๒๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - งานเสา
คาน ชั้น ๘ ทั้งหมดแล้วเสร็จ- งานพื้น ชั้น ๘ ทั้งหมดแล้วเสร็จ- งานบันไดชั้น ๗ ขึ้นชั้น ๘ ทั้งหมดแล้วเสร็จ- งาน
ติดตั้งวงกบประตู-หน้างต่าง ชั้น ๑ ,ชั้น ๒ และชั้น ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจางวดและ
แผนงานในงวดถัดไป- ผู้รับจ้างได้ดาเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งาน
สาหรับ ๒ งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๓๐ วัน
งวดที่ ๑๒ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - งานเสา
คาน ชั้น ๙ ทั้งหมดแล้วเสร็จ- งานพื้น ชั้น ๙ ทั้งหมดแล้วเสร็จ- งานบันได ชั้น ๘ ขึ้นชั้น ๙ ทั้งหมดแล้วเสร็จ- งานก่อ
ฉาบภายในผนัง ชั้น ๕ ทั้งหมดแล้วเสร็จ- งานผนัง ปูกระเบื้อง ชั้น ๑ ,ชั้น ๒ และชั้น ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ- งานเดินท่อ
ประปาสุขาภิบาลภายในอาคาร ชั้น ๑ และชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจางวดและแผนงาน

ในงวดถัดไป- ผู้รับจ้างได้ดาเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งานสาหรับ
๒ งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน
งวดที่ ๑๓ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๗๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - งานเสา
คาน ชั้น ๑๐ ทั้งหมดแล้วเสร็จ- งานพื้น ชั้น ๑๐ ทั้งหมดแล้วเสร็จ- งานบันได ชั้น ๙ ขึ้นชั้น ๑๐ ทั้งหมดแล้วเสร็จ- ส่ง
รายงานความก้าวหน้าประจางวดและแผนงานในงวดถัดไป- ผู้รับจ้างได้ดาเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้าง
หลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งานสาหรับ ๒ งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๙๐ วัน
งวดที่ ๑๔ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - งานเสา
คาน ชั้นวางถังน้า และชั้นดาดฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ- งานพื้น ชั้นวางถังน้า และชั้นดาดฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ- งาน
บันได ชั้นวางถังน้า และชั้นดาดฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ- งานก่อฉาบภายในผนัง ชั้น ๖ ทั้งหมดแล้วเสร็จ- งานเดินท่อ
ประปาสุขาภิบาลภายในอาคาร ชั้น ๓ และชั้น ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจางวดและแผนงาน
ในงวดถัดไป- ผู้รับจ้างได้ดาเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งานสาหรับ
๒ งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๒๐ วัน
งวดที่ ๑๕ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - งานก่อฉาบ
ภายในผนัง ชั้น ๗ ทั้งหมดแล้วเสร็จ- งานผิวพื้น ชั้น ๑ และชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ- งานเดินท่อประปาสุขาภิบาล
ภายในอาคาร ชั้น ๓ และชั้น ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจางวดและแผนงานในงวดถัดไป- ผู้รับ
จ้างได้ดาเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งานสาหรับ ๒ งวดงานถัดไป
แล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๔๐ วัน
งวดที่ ๑๖ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๒๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - งานก่อ
ฉาบภายในผนัง ชั้น ๘ ทั้งหมดแล้วเสร็จ- งานติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง ชั้น ๔ ,ชั้น ๕ ,ชั้น ๖ และชั้น ๗ ทั้งหมดแล้ว
เสร็จ- งานเดินท่อประปาสุขาภิบาลภายในอาคาร ชั้น ๕ และชั้น ๖ ทั้งหมดแล้วเสร็จ- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจา
งวดและแผนงานในงวดถัดไป- ผู้รับจ้างได้ดาเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อน
การใช้งานสาหรับ ๒ งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๖๐ วัน
งวดที่ ๑๗ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๒๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - งานก่อ
ฉาบภายในผนัง ชั้น ๙ ทั้งหมดแล้วเสร็จ- งานผิวพื้น ชั้น ๓ และชั้น ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ- งานเดินสายไฟฟ้าและท่อ
ร้อยสายไฟ ชั้น ๑ และชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ- งานเดินท่อระบบดับเพลิง ชั้น ๑ และชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ- ส่ง
รายงานความก้าวหน้าประจางวดและแผนงานในงวดถัดไป- ผู้รับจ้างได้ดาเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้าง
หลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งานสาหรับ ๒ งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๘๐ วัน
งวดที่ ๑๘ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - งานก่อ
ฉาบผนัง ชั้น ๑๐ ,ชั้นวางถังน้า และชั้นดาดฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ- งานผนัง ปูกระเบื้อง ชั้น ๔ ,ชั้น ๕ และชั้น ๖ ทั้ง
หมดแล้วเสร็จ- งานติดตั้งวงกบประตู-หน้างต่าง ชั้น ๘ ,ชั้น ๙ ,ชั้น ๑๐ ,ชั้นวางถังน้า และชั้นดาดฟ้า ทั้งหมดแล้ว
เสร็จ- งานเดินสายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟ ชั้น ๓ ,ชั้น ๔ และชั้น ๕ ทั้งหมดแล้วเสร็จ- งานเดินท่อประปาสุขาภิบาล
ภายในอาคาร ชั้น ๗ และชั้น ๘ ทั้งหมดแล้วเสร็จ- งานเดินท่อระบบดับเพลิง ชั้น ๓ และชั้น ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ- ส่ง
รายงานความก้าวหน้าประจางวดและแผนงานในงวดถัดไป-แล้วเสร็จ ผู้รับจ้างได้ดาเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุ
ก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งานสาหรับ ๒ งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๙๕ วัน
งวดที่ ๑๙ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๗๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - งาน
ติดตั้งโครงหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ- งานเดินสายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟ ชั้น ๖ ,ชั้น ๗ และชั้น ๘ ทั้งหมดแล้วเสร็จงานเดินท่อระบบดับเพลิง ชั้น ๕ และชั้น ๖ ทั้งหมดแล้วเสร็จ- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจางวดและแผนงานใน
งวดถัดไป- ผู้รับจ้างได้ดาเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งานสาหรับ ๒

งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๑๐ วัน
งวดที่ ๒๐ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - งานมุง
หลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ งานเดินสายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟ ชั้น๙ ,ชั้น ๑๐ ,ชั้นวางถังน้า และชั้นดาดฟ้า ทั้ง
หมดแล้วเสร็จ งานผิวพื้น ชั้น ๕ และชั้น ๖ ทั้งหมดแล้วเสร็จงานเดินท่อประปาสุขาภิบาลภายในอาคาร ชั้น ๙ ,ชั้น
๑๐ ,ชั้นวางถังน้า และชั้นดาดฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ งานเดินท่อระบบดับเพลิง ชั้น ๗ และชั้น ๘ ทั้งหมดแล้วเสร็จงาน
ติดตั้งบานประตูหน้าต่าง ชั้น ๑ ,ชั้น ๒ และชั้น ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จส่งรายงานความก้าวหน้าประจางวดและแผนงาน
ในงวดถัดไป ผู้รับจ้างได้ดาเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งานสาหรับ
๒ งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๒๕ วัน
งวดที่ ๒๑ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๗๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - งาน
ผนัง ปูกระเบื้อง ชั้น ๗ ,ชั้น ๘ ,ชั้น ๙ และชั้น ๑๐ ทั้งหมดแล้วเสร็จ- งานเดินท่อระบบดับเพลิง ชั้น ๙ ,ชั้น ๑๐ และ
ชั้นวางถังน้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้น ๑ และชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ- งานกันซึมหลังคา ค.ส.ล. ทั้ง
หมดแล้วเสร็จ- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจางวดและแผนงานในงวดถัดไป- ผู้รับจ้างได้ดาเนินการส่งขออนุมัติ
รายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งานสาหรับ ๒ งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๕๔๐ วัน
งวดที่ ๒๒ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๗๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - งานฝ้า
เพดาน ชั้น ๑ และชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ- งานผิวพื้น ชั้น ๗ ,ชั้น ๘ และชั้น ๙ ทั้งหมดแล้วเสร็จ- งานติดตั้งสุขภัณฑ์
ชั้น ๓ ,ชั้น ๔ ,ชั้น ๕ และชั้น ๖ ทั้งหมดแล้วเสร็จ- งานติดตั้งบานประตูหน้าต่าง ชั้น ๔ ,ชั้น ๕ ,ชั้น ๖ และชั้น ๗ ทั้ง
หมดแล้วเสร็จ- งานติดตั้งราวบันได ชั้น ๑ ,ชั้น ๒ และชั้น ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจางวด
และแผนงานในงวดถัดไป- ผู้รับจ้างได้ดาเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการ
ใช้งานสาหรับ ๒ งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๕๕ วัน
งวดที่ ๒๓ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - งานฝ้า
เพดาน ชั้น ๓ ,ชั้น ๔ ,ชั้น ๕ และชั้น ๖ ทั้งหมดแล้วเสร็จ- งานผิวพื้น ชั้น ๑๐ ,ชั้นวางถังน้า และชั้นดาดฟ้า ทั้ง
หมดแล้วเสร็จ- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้น ๗ ,ชั้น ๘ ,ชั้น ๙ และชั้น ๑๐ ทั้งหมดแล้วเสร็จ- งานติดตั้งบานประตูหน้าต่าง
ชั้น ๔ ,ชั้น ๕ ,ชั้น ๖ และชั้น ๗ ทั้งหมดแล้วเสร็จ- งานติดตั้งราวบันได ชั้น ๔ ,ชั้น ๕ ,ชั้น ๖ และชั้น ๗ ทั้งหมดแล้ว
เสร็จ- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจางวดและแผนงานในงวดถัดไป- ผู้รับจ้างได้ดาเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุ
ก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งานสาหรับ ๒ งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๗๐ วัน
งวดที่ ๒๔ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๗๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - งานฝ้า
เพดาน ชั้น ๗ ,ชั้น ๘ ,ชั้น ๙ และชั้น ๑๐ ทั้งหมดแล้วเสร็จ- งานติดตั้งราวบันได ชั้น ๘ ,ชั้น ๙ ,ชั้น ๑๐ ,ชั้นวางถังน้า
และชั้นดาดฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้น ๗ ,ชั้น ๘ ,ชั้น ๙ และชั้น ๑๐ ทัง้ หมดแล้วเสร็จ- งานติดตั้ง
บานประตูหน้าต่าง ชั้น ๘ ,ชั้น ๙ ,ชั้น ๑๐ ,ชั้นวางถังน้า และชั้นดาดฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ- ส่งรายงานความก้าวหน้า
ประจางวดและแผนงานในงวดถัดไป- ผู้รับจ้างได้ดาเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการ
อนุมัติก่อนการใช้งานสาหรับ ๒ งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๘๕ วัน
งวดที่ ๒๕ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - งานทาสี
ภายในอาคาร แล้วเสร็จ ๕๐%- งานติดตั้งดวงโคม ,สวิตช์ ,เต้ารับ ,ป้ายทางออกฉุกเฉิน,ไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และพัด
ลม ชั้น ๑ ,ชั้น ๒ และชั้น ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ- งานติดตั้งถังเก็บน้าใต้ดิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ- งานติดตั้งถังบาบัดน้าเสีย
ทั้งหมดแล้วเสร็จ- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจางวดและแผนงานในงวดถัดไป- ผู้รับจ้างได้ดาเนินการส่งขออนุมัติ
รายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งานสาหรับ ๒ งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๖๐๐ วัน

งวดที่ ๒๖ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๗๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - งาน
ติดตั้งดวงโคม ,สวิตช์ ,เต้ารับ ,ป้ายทางออกฉุกเฉิน,ไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และพัดลม ชั้น ๔ ,ชั้น ๕ ,ชั้น ๖ ,ชั้น ๗ ,ชั้น
๘ ,ชั้น ๙ ,ชั้น ๑๐ ,ชั้นวางถังน้า และชั้นดาดฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจางวดและแผนงาน
ในงวดถัดไป- ผู้รับจ้างได้ดาเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งานสาหรับ
๒ งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๑๕ วัน
งวดที่ ๒๗ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - งานติดตั้ง
ครุภัณฑ์ LAB ชั้น ๓ ,ชั้น ๔ ,ชั้น ๕ ทั้งหมดแล้วเสร็จ- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจางวดและแผนงานในงวดถัดไปผู้รับจ้างได้ดาเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งานสาหรับ ๒ งวดงาน
ถัดไปแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๒๕ วัน
งวดที่ ๒๘ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๗.๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - งาน
ติดตั้งครุภัณฑ์ LAB ชั้น ๖ ,ชัน้ ๗ ,ชั้น ๘ ทั้งหมดแล้วเสร็จ- งานติดตั้งลิฟต์โดยสาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ- งานติดตั้งตู้
MDB, LOAD CENTER ภายในอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจางวดและแผนงานในงวด
ถัดไป- ผู้รับจ้างได้ดาเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งานสาหรับ ๒ งวด
งานถัดไปแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๓๕ วัน
งวดที่ ๒๙ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - งาน
ติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ- งานติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า ทั้งหมดแล้วเสร็จ- งานติดตั้งถังเก็บน้า
สแตนเลส อุปกรณ์ประกอบ เครื่องสูบน้าประปา CWP๑. CWP๒ เครื่อง PACKAGE BOOSTER PUMP ประตูน้า ทั้ง
หมดแล้วเสร็จ- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจางวดและแผนงานในงวดถัดไป- ผู้รับจ้างได้ดาเนินการส่งขออนุมัติ
รายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งานสาหรับ ๒ งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๖๔๕ วัน
งวดที่ ๓๐ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - งาน
ติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ- งานติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า ทั้งหมดแล้วเสร็จ- งานติดตั้งถังเก็บน้า
สเตนเลส อุปกรณ์ประกอบ เครื่องสูบน้าประปา CWP๑. CWP๒ เครื่อง PACKAGE BOOSTER PUMP ประตูน้า ทั้ง
หมดแล้วเสร็จ- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจางวดและแผนงานในงวดถัดไป- ผู้รับจ้างได้ดาเนินการส่งขออนุมัติ
รายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งานสาหรับ ๒ งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๖๕๕ วัน
งวดที่ ๓๑ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - งาน
ติดตั้งหม้อแปลง ๑,๖๐๐ KVA ทั้งหมดแล้วเสร็จ- งานเดินสายไฟหลักเข้าอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ- ส่งรายงาน
ความก้าวหน้าประจางวดและแผนงานในงวดถัดไป- ผู้รับจ้างได้ดาเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้อง
ได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งานสาหรับ ๒ งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๗๐ วัน
งวดที่ ๓๒ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๒๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดาเนินการหมวดงานระบบสาธารณูปโภคและทางเดินเท้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ- ดาเนินการหมวดงานถนน ค.ส.ล. และที่
จอดรถ ทั้งหมดแล้วเสร็จ- ดาเนินการหมวดงานทางเดินหน้าอาคาร (GS) ทั้งหมดแล้วเสร็จ- ดาเนินการหมวดงานไฟ
จราจร และไฟถนน ทั้งหมดแล้วเสร็จ- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจางวดและแผนงานในงวดถัดไป- ผู้รับจ้างได้
ดาเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งานสาหรับ ๒ งวดงานถัดไปแล้ว
เสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๘๐ วัน
งวดที่ ๓๓ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - งานทาสี
ภายใน-ภายนอกอาคาร แล้วเสร็จ ๙๐%- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจางวดและแผนงานในงวดถัดไป- ผู้รับจ้างได้

ดาเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งานสาหรับ ๒ งวดงานถัดไปแล้ว
เสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๙๐ วัน
งวดที่ ๓๔ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - ดาเนินการ
หมวดงานรายการครุภัณฑ์ห้องบรรยาย ทั้งหมดแล้วเสร็จ- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจางวดและแผนงานในงวด
ถัดไป- ผู้รับจ้างได้ดาเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งานสาหรับงวด
งานถัดไปแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๐๐ วัน
งวดสุดท้าย เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้
แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ รวมทั้งทาสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
๙. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็น
หนังสือจะกาหนด ดังนี้
๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนางานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทาอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
มหาวิทยาลัย จะกาหนดค่าปรับสาหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจานวนร้อยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น
๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกาหนดค่าปรับ
เป็นรายวันเป็นจานวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง
๑๐. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทาสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ
ข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่
น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยได้รับมอบงาน โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ
๑๑.๑ เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อ มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจาก
เงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑
๑๑.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตาม
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ
และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗
วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือ
ไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็น
หนังสือภายในเวลาที่กาหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออก
หนังสือค้าประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณา
ให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๑.๔ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกาหนดในแบบสัญญาหรือ
ข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคาวินิจฉัยของมหาวิทยาลัย คาวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มี
สิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม
๑๑.๖ มหาวิทยาลัย อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยไม่ได้
(๑) มหาวิทยาลัยไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่
เพียงพอที่จะทาการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป
(๒) มีการกระทาที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกัน
กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทาการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
(๓) การทาการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย หรือ
กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
(๔) กรณีอื่นในทานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กาหนดในกฎกระทรวงซึ่งออก
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๒. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนามาใช้ในกรณีที่ ค่า
งานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคานวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กาหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กาหนดไว้ใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕
๑๓. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตาม
ประกาศนี้แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการ
ทดสอบ มาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้ผ่านการทดสอบมาตราฐานฝีมือช่างจาก สถาบันราชการอื่น หรือสถาบันเอกชนที่
ราชการรับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้า
รับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละ สาขาช่างแต่จะต้องมีจานวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละ
สาขาช่าง ดังต่อไปนี้
๑๓.๑ ช่างโยธา
๑๓.๒ ช่างระบบไฟฟ้า เครื่องกล สุขาภิบาลและระบบที่เกี่ยวข้อง
๑๓.๓ ช่างเทคนิค

๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กาหนดไว้โดยเคร่งครัด
๑๕.. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
มหาวิทยาลัย สามารถนาผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือ
ทาสัญญากับมหาวิทยาลัย ไว้ชั่วคราว
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มีนาคม ๒๕๖๑

