
 

 

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เรื่อง ประกวดราคาจา้งปรับปรุงสนามเทนนิสสโมสรมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ดว้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding) 

 

                 มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามเทนนิสสโมสร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดว้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการ

ประกวดราคาครั้งนีเ้ป็นเงินทั้งสิน้ ๒,๖๙๗,๑๐๗.๑๗ บาท (สองล้านหกแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งรอ้ยเจ็ดบาท

สิบเจ็ดสตางค์) 

                 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังตอ่ไปนี้ 

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นขอ้เสนอหรอืท าสัญญากับหนว่ยงานของรัฐไว้

ช่ัวคราวตามที่ประกาศเผยแพรใ่นระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชกีลาง 

                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชรีายชื่อผูท้ิง้งานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิง้งานของ

หนว่ยงานของรัฐในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบัญชกีลาง ซึ่งรวมถึงนติิบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุน้ส่วน

ผูจ้ัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผูม้ีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดว้ย 

                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องหา้มตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                 ๗. เป็นนิติบุคคลผูม้ีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูย้ื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรอืไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวาง

การแขง่ขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ครัง้นี้ 

                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรอืความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแตร่ัฐบาลของผู้

เสนอราคาได้มคี าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเชน่ว่านั้น 

                 ๑๐. ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและ

หา้มท าสัญญาตามที่ กวพ. ก าหนด 

                 ๑๑. ผู้เสนอราคา ต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

          /๑๒. ผูเ้สนอราคา... 



-๒- 

 

                 ๑๒. ผู้เสนอราคาตอ้งไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจา่ย หรอืแสดงบัญชีรายรับ

รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

                 ๑๓. ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงนิผา่นบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การ

จา่ยเงนิแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ก าหนด 

                 ๑๔. ผู้เสนอราคาจะต้องม ีและแสดงหนังสือรับรองผลงานก่อสรา้งหรอืปรับปรุงสนามเทนนิสโดย

เป็นวงเงนิต่อสัญญาไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรง

กับส่วนราชการหรอืหนว่ยงานตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ โดยให้

ยื่นส าเนาหนังสือรับรองผลงาน พร้อมการยื่นเอกสารเสนอราคา 

      ๑๕. ผูเ้สนอราคาจะต้องไม่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับผูอ้อกแบบหรอืควบคุมงานก่อสร้าง / ปรับปรุง 
 

                ก าหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 

........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 

                ผูส้นใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตัง้แต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา 

                ผูส้นใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  ้http://finance.oop.cmu.ac.th หรอื 

www.gprocurement.go.th หรอืสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๙๔-๑๑๓๕-๖ ในวันและเวลาราชการ 

                ผูส้นใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรอืแบบรูปรายการละเอียด โปรด

สอบถามมายัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ผา่นทางอเีมล์ ganda.s@cmu.ac.th ภายในวันที่ ........................ โดย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะชีแ้จงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์  ้http://finance.oop.cmu.ac.th และ 

www.gprocurement.go.th ในวันที่ ........................  

  

ประกาศ ณ วันที่         กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   

(นายเฉลิมเกียรติ ณ ปั่น) 

ผูอ้ านวยการส านักงานมหาวิทยาลัย 

ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

 

 



(ร่าง)  เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

เลขที่ ........................ 

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามเทนนิสสโมสรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ลงวันที่         กันยายน ๒๕๖๐ 

…………………………………………………………….. 

 

                  มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ ซึ่งต่อไปนีเ้รียกว่า "มหาวิทยาลัย" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจา้ง

ปรับปรุงสนามเทนนิสสโมสรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดว้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ สนาม

เทนนิสสโมสรมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ ๒๓๙ ถนนหว้ยแก้ว ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืง จังหวัดเชียงใหม่ โดยการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยมีขอ้แนะน าและขอ้ก าหนดดังตอ่ไปนี้ 

                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

                          ๑.๑     แบบรูปรายการละเอียด 

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

                          ๑.๓     สัญญาจา้งทั่วไป 

                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ าประกัน 

                                    (๑)   หลักประกันสัญญา 

                          ๑.๕     สูตรการปรับราคา 

                          ๑.๖     บทนิยาม 

                                    (๑)   ผูเ้สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

                                    (๒)   การขัดขวางการแขง่ขันราคาอย่างเป็นธรรม 

                          ๑.๗     แบบบัญชเีอกสารที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

                                    (๑)   บัญชเีอกสารส่วนที่ ๑ 

                                    (๒)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 

                          ๑.๘     รายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities) 

(รายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นการเปิดเผยเพื่อให้ผู้ประสงค์จะยื่นขอ้เสนอได้รูข้้อมูลได้เท่า

เทียมกัน และเพื่อให้ประชาชนตรวจดูได้) 

                          ๑.๙     สูตร ค่า K 

                                    (๑)   สูตร ค่า k.pdf 

                                    (๒)   ๒๐๑๗๐๙๐๗๑๗๔๖๓๖๕๓๕.pdf 

 

           /๑.๑๐  คุณสมบัติ... 



-๒- 

 

                          ๑.๑๐   คุณสมบัติผูเ้สนอราคา เงื่อนไขการเสนอราคา 

                                    คุณสมบัติของผู้เสนอราคา เงื่อนไขการเสนอราคา หลักเกณฑแ์ละสิทธิ์ในการ 

         พิจารณา.pdf 

                          ๑.๑๑   ใบเสนอราคาจ้าง 

                                    ใบเสนอราคาจ้างดว้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf 

                          ๑.๑๒   แบบฟอร์มสัญญาจ้างและหนังสือค้ าประกัน 

                                    แบบสัญญาจ้างและหนังสือค้ าประกัน.pdf 

                          ๑.๑๓  แบบบัญชเีอกสารส่วนที่ ๑ 

                                    บัญชเีอกสารส่วนที่๑ (ประกวดราคาจ้าง).pdf 

                          ๑.๑๔  แบบบัญชเีอกสารส่วนที่ ๒ 

                                    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ (ประกวดราคาจ้าง).pdf 

 

                 ๒.    คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒     ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

                          ๒.๓     ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

                          ๒.๔     ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรอืท าสัญญากับหนว่ยงาน

ของรัฐไว้ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

                          ๒.๕     ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชรีายชื่อผูท้ิง้งานและได้แจ้งเวียนชื่อใหเ้ป็นผู้ทิ้ง

งานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนติิบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็น

หุน้ส่วนผู้จัดการ กรรมการผูจ้ัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนติิบุคคลนั้นด้วย 

                          ๒.๖     มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องหา้มตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัด

จา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                          ๒.๗     เป็นบุคคลธรรมดาหรือ(นิติบุคคล) ผู้มอีาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

                          ๒.๘     ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้สนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นขอ้เสนอใหแ้ก่ ?

หนว่ยงานของรัฐ? ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรอืไม่เป็นผูก้ระท าการอันเป็นการขัดขวางการ

แขง่ขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

                          ๒.๙     ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรอืความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่

รัฐบาลของผูเ้สนอราคาได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเชน่ว่านั้น 



-๓- 

 

                          ๒.๑๐     ไม่เป็นผูท้ี่ไม่ผ่านเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบที่

รัฐมนตรวี่าการกระทรวงการคลัง ก าหนด 

                          ๒.๑๑     ผูเ้สนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล 

                                   ผูเ้สนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ กิจการรว่มค้า ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

                                   (๑) กรณีที่กิจการรว่มค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม ่โดยหลักการกิจการร่วม

ค้าจะต้องมคีุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอ

ราคาในนามกิจการรว่มค้า ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมคา้ดังกล่าวสามารถน าผลงาน

ก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการรว่มค้าที่เข้าประกวดราคาได้ 

                                   (๒) กรณีที่กิจการรว่มค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม ่โดยหลักการนิติบุคคล

แตล่ะนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา 

เว้นแต ่ในกรณีที่กิจการรว่มค้าได้มขี้อตกลงระหว่างผูเ้ข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดใหผู้เ้ข้าร่วมค้า

รายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผดิชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราชการหนว่ยงานของรัฐ และแสดงหลักฐาน

ดังกล่าวมาพร้อมการยื่นขอ้เสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการรว่มค้า

นั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผูเ้ข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการรว่มค้าที่ยื่นเสนอ

ราคาได้ 

                                   ทั้งนี ้กิจการรว่มค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ หมายความว่า กิจการรว่มค้าที่

จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหนว่ยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง

พาณชิย์) 

                          ๒.๑๒     ผูเ้สนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

(Electronic Government Procurement: e - GP) กรมบัญชกีลาง 

                          ๒.๑๓     ผูเ้สนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรอืแสดงบัญชี

รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

                          ๒.๑๔     ผูเ้สนอราคาซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาตอ้งรับและจา่ยเงินผ่านบัญชีธนาคาร 

เว้นแตก่ารจ่ายเงนิแตล่ะครั้งซึ่งมมีูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

                          ๒.๑๕     มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัด

จา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 

  

 



-๔- 

 

                          ๒.๑๖    ผูเ้สนอราคาจะต้องม ีและแสดงหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างหรอืปรับปรุงสนาม

เทนนิสโดยเป็นวงเงนิต่อสัญญาไม่นอ้ยกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยเป็นผลงานที่เป็น

คู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรอืหนว่ยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือ

รัฐวิสาหกิจ โดยให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองผลงาน พร้อมการยื่นเอกสารเสนอราคา 

๒.๑๗  ผูเ้สนอราคาจะต้องไม่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับผูอ้อกแบบหรอืควบคุมงานก่อสร้าง / ปรับปรุง 

                 ๓.    หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 

                         ผูเ้สนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ

จัดจา้งภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คอื 

                          ๓.๑    ส่วนที่ ๑ อย่างนอ้ยต้องมเีอกสารดังตอ่ไปนี้ 

                                   (๑)    ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นนิติบุคคล 

                                           (ก)   ห้างหุน้ส่วนสามัญหรอืห้างหุ้นส่วนจ ากัด ใหย้ื่นส าเนาหนังสอืรับรอง

การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชรีายชื่อหุ้นสว่นผู้จัดการ ผูม้ีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

                                           (ข)   บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสอืรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหส์นธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจ้ัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชผีูถ้ือ

หุน้รายใหญ่ (ถ้ามี) พรอ้มรับรองส าเนาถูกต้อง 

                                   (๒)    ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรอืคณะบุคคลที่มใิช่นติิบุคคลให้ยื่น 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผูน้ั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุน้ส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตร

ประจ าตัวประชาชนของผูเ้ป็นหุน้ส่วน หรอืส าเนาหนังสือเดินทางของผูเ้ป็นหุน้ส่วนที่มไิด้ถือสัญชาติไทย พร้อม

ทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

                                   (๓)    ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผูร้่วมค้า ให้ยื่น

ส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผูร้่วมค้า และในกรณีที่ผูเ้ข้าร่วมค้าฝ่ายใด

เป็นบุคคลธรรมดา ที่มใิช่สัญชาติไทย ก็ใหย้ื่นส าเนาหนังสอืเดินทาง หรือผูร้่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่น

เอกสาร ตามที่ระบุไว้ใน (๑) 

                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ 

                                           (๔.๑)   หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรอืส าเนาหนังสือรับรอง

การจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท 

                                           (๔.๒)   หนังสือบริคณหส์นธิ (ต้องมี ส าหรับบริษัทจ ากัด แต่ห้างหุน้ส่วน

จ ากัด ไม่ตอ้งม)ี 

                                           (๔.๓)   บัญชรีายชื่อกรรมการผูจ้ัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม 

                                           (๔.๔)   บัญชรีายชื่อผูถ้ือหุน้รายใหญ่ 



-๕- 

 

                                           (๔.๕)   ส าเนาใบทะเบียนพาณชิย์/การค้า 

                                           (๔.๖)   ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลคา่เพิ่ม 

                                           (๔.๗)   ส าเนาใบลงทะเบียน e-GP 

                                           (๔.๘)   ส าเนาบัตรประชาชน,ทะเบียนบ้าน ผู้มีอ านาจ 

                                   (๕)    บัญชเีอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 

Document Format) 

                          ๓.๒    ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังตอ่ไปนี้ 

                                   (๑)    ในกรณีที่ผูเ้สนอราคามอบอ านาจใหบุ้คคลอื่นกระท าการแทนใหแ้นบหนังสือ

มอบอ านาจซึ่งตดิอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ านาจและผูร้ับมอบอ านาจ 

ทั้งนีห้ากผู้รับมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนติิภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านัน้ 

                                   (๒)    บัญชีรายการก่อสร้าง (หรอืใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ

อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งก าไรไว้ด้วย 

                                   (๓)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ 

                                           (๓.๑)   ใบเสนอราคา 

                                           (๓.๒)   บัญชีแสดงปริมาณค่าวัสดุ และค่าแรงงานก่อสร้าง ที่กรอก

รายละเอียดครบถ้วนแล้ว 

                                           (๓.๓)   ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง/ปรับปรุง 

                                           (๓.๔)   หลักประกันซองประกวดราคา 

                                           (๓.๕)   หนังสือมอบอ านาจ 

                                   (๔)    บัญชเีอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ผูเ้สนอราคาไม่ตอ้งแนบ

บัญชเีอกสารส่วนที่ ๒ ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

                          ๓.๓    เมื่อผู้เสนอราคาด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ และบัญชี

เอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างแบบบัญชเีอกสาร

ส่วนที่ ๑ และแบบบัญชเีอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) และข้อ ๑.๗ (๒) ให้อัตโนมัติโดยผู้เสนอราคา

ไม่ต้องแนบแบบบัญชเีอกสารดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                 ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑     ผูเ้สนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้อง 

 



-๖- 

 

กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและท าการยืนยันตัวตนของผูเ้สนอราคา โดยไม่

ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                          ๔.๒     ผูเ้สนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคา ในบัญชรีายการก่อสร้างให้

ครบถ้วน 

                                   ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงนิบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและ

ราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรอืราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอ

ราคาให้ถูกต้อง โดยคิดราคารวมทั้งสิน้ ซึ่งรวมค่าภาษีมูลคา่เพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จา่ยทั้งปวงไว้แล้ว 

                                   ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  ๖๐ วัน ตั้งแตว่ันเสนอราคา 

โดยภายในก าหนดยนืราคา ผูเ้สนอราคาตอ้งรับผดิชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

                          ๔.๓     ผูเ้สนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๙๐ วัน 

นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสอืแจ้งให้เริ่มท างาน 

                          ๔.๔     ก่อนเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด 

ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจา้งอเิล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตาม

เงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาจา้งอิเล็กทรอนิกส์ 

                          ๔.๕     ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ........................  ระหว่างเวลา ........................ น.  ถึง 

........................ น. 

                          ๔.๖     ผูเ้สนอราคาต้องจัดท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้เสนอราคาต้องเป็นผูร้ับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 

ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงสง่ข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการ

เสนอราคาให้แก่หน่วยงานของรัฐผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

                          เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นขอ้เสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและ

เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ จะด าเนินการ

ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแตล่ะรายว่า เป็นผูเ้สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้สนอราคาราย

อื่นตามข้อ ๑.๖(๑) หรอืไม่ หากปรากฏว่าผูเ้สนอราคารายใดเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้สนอ

ราคารายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้

เสนอราคา 

                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรอืใน

ขณะที่มกีารพิจารณาข้อเสนอว่า มีผูเ้สนอราคารายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแขง่ขันราคาอย่างเป็น 



-๗- 

 

ธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแขง่ขันราคาอย่างเป็น

ธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเ้สนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผูเ้สนอราคา และมหาวิทยาลัยจะ

พิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคาดังกล่าวเป็นผูท้ิง้งาน เว้นแต่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์จะวินจิฉัยได้ว่าผูเ้สนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของทาง

ราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มกีารกระท าดังกล่าว 

                          หากภายหลังจากการพิจารณาผลการเสนอราคาของคณะกรรมการพจิารณาผลการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หนว่ยงานของรัฐตรวจสอบพบว่าผูเ้สนอราคาที่ชนะการเสนอราคาหรอืผูเ้สนอ

ราคารายใดรายหนึ่งกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแขง่ขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.6 (2) หนว่ยงาน

ของรัฐสามารถตัดสิทธิการเป็นผู้ชนะการเสนอราคาโดยไม่เรียกผูเ้สนอราคาเข้ามาท าสัญญา และสามารถ

ลงโทษผูเ้สนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแขง่ขันราคาอย่างเป็นธรรมเป็นผู้ทิ้งงานได้ 

                          ๔.๘     ผูเ้สนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ 

                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวม

ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

                                   (๓)    ผูเ้สนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน 

เวลา ที่ก าหนด 

                                   (๔)    ผูเ้สนอราคาจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 

                                   (๕)    ผูเ้สนอราคาต้องศกึษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วย

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 

 

                 ๕.    หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 

                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ครัง้นี้ 

มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ ์ราคา และจะพิจารณาจาก ราคารวม 

                          ๕.๒     หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น

ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรอืไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรอืยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็น

ข้อผิดพลาด หรือผดิหลงเพียงเล็กน้อย หรอืผดิแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใน

ส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ตอ่มหาวิทยาลัยเท่านั้น 

                          ๕.๓     มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิไม่พจิารณาข้อเสนอของผูเ้สนอราคาโดยไม่มกีารผ่อนผัน 

ในกรณีดังต่อไปนี้ 



-๘- 

 

                                   (๑)    ไม่ปรากฏชื่อผูเ้สนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซือ้จัดจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ หรอืบัญชีรายชื่อผู้ซือ้เอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย 

                                   (๒)    ไม่กรอกชื่อนิตบิุคคล หรือลงลายมอืชื่ออเิล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่งอย่างใด 

หรอืทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซือ้จัดจ้างดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 

                          ๕.๔     ในการตัดสินการประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์หรอืในการท าสัญญา 

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัย มีสิทธิใหผู้เ้สนอราคาชี้แจง

ข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผูเ้สนอราคาได้ มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รับ

ข้อเสนอ ไม่รับราคา หรอืไม่ท าสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรอืไม่ถูกต้อง 

                          ๕.๕     มหาวิทยาลัยทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรอืราคาหนึ่งราคาใด หรอืราคา

ที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจ านวน หรือขนาด หรอืเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรอื

อาจจะยกเลิก การประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจา้งเลยก็ได้ สุดแตจ่ะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อ

ประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด ผูเ้สนอราคาจะ

เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มไิด้ รวมทั้งมหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์และ

ลงโทษผูเ้สนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรอืไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้

ว่าการยื่นขอ้เสนอกระท าการโดยไม่สุจรติ เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรอืใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติ

บุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

                               ในกรณีที่ผู้เสนอราคารายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ

ด าเนนิงานตามเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์หรอืมหาวิทยาลัยจะให้ ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้วา่ ผูเ้สนอราคา

สามารถด าเนินงานตามประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ 

มหาวิทยาลัยมีสทิธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรอืไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาดังกล่าวไม่มี

สิทธิเรยีกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากหน่วยงานของรัฐ 

                          ๕.๖     ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผูเ้สนอราคาที่มี

สิทธิ ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้สนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวด

ราคาอเิล็กทรอนิกส์ หรอืเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแขง่ขันราคาอย่างเป็นธรรม ตาม

ข้อ ๑.๖มหาวิทยาลัยมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผูเ้สนอราคาที่ได้รับคัดเลือกรายดังกล่าวออก และมหาวิทยาลัยจะ

พิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 



-๙- 

 

                 ๖.     การท าสัญญาจ้าง 

                               ผูช้นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุ

ในข้อ ๑.๓ กับมหาวิทยาลัย ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจง้ และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็น

จ านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ได้ ใหม้หาวิทยาลัยยึดถือไว้ในขณะ

ท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

                          ๖.๑     เงินสด 

                          ๖.๒     เช็คหรอืดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจา่ยให้แก่มหาวิทยาลัย โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท า

สัญญา หรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วัน ท าการของทางราชการ 

                          ๖.๓     หนังสอืค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบคณะกรรมการนโยบาย

ก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 

                          ๖.๔     หนังสอืค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรอืบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงนิทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย 

ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยแจง้เวียนใหท้ราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ า

ประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 

                          ๖.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                          หลักประกันนี้จะคืนให ้โดยไม่มดีอกเบีย้ภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวด

ราคาอเิล็กทรอนิกส์ (ผูร้ับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจา้งแล้ว 

                 ๗.    ค่าจ้างและการจ่ายเงนิ 

                          มหาวิทยาลัยจะจ่ายเงนิค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๓ งวด ดังนี้ 

                          งวดที่ ๑ เป็นจ านวนเงนิในอัตราร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผูร้ับจ้างได้ปฏิบัติงาน งวดที่ 

๑ จา่ยเงินรอ้ยละ ๓๐ ของวงเงินตามสัญญาจา้ง โดยจะจา่ยใหเ้มื่อผูร้ับจ้างได้ด าเนินการแล้ว เสร็จไม่นอ้ยกว่า

ร้อยละ ๓๕ ของปริมาณงานทั้งโครงการ และต้องส่งเอกสารดังตอ่ไปนี้ 

- หนังสอืส่งมอบงานพร้อมรายละเอียดปริมาณงานก่อสร้าง 

- ภาพถ่ายผลงานก่อสร้างและภาพถ่ายขั้นตอนการท างานตามปริมาณงาน 

- แผนงานก่อสร้าง  

- Shop Drawing งานปรับปรุงทั้งหมด  

- เอกสารขออนุมัติวัสดุ ไม่น้อยกว่า รอ้ยละ ๖๐ ของวัสดุทั้งโครงการ 

โดยใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ก าหนดใหเ้ริ่มงานตามสัญญา  

                          งวดที่ ๒ เป็นจ านวนเงนิในอัตราร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผูร้ับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ่ายเงนิ

ร้อยละ ๓๐ ของวงเงินตามสัญญาจา้ง โดยจะจ่ายใหเ้มื่อผูร้ับจ้างได้ด าเนินการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๗๐  



-๑๐- 

 

ของปริมาณงานทั้งโครงการ และต้องส่งเอกสารดังตอ่ไปนี้- หนังสือส่งมอบงานพร้อมรายละเอียดปริมาณงาน

ก่อสร้าง- ภาพถ่ายผลงานก่อสร้างและภาพถ่ายขั้นตอนการท างานตามปริมาณงาน- แผนงานก่อสร้าง (กรณีมี

การปรับแผนงานก่อสร้าง)- เอกสารขออนุมัตวิัสดุ ทั้งหมด โดยใช้ระยะเวลาในการด าเนนิการ ภายใน ๖๐ วัน 

นับจากวันที่ก าหนดใหเ้ริ่มงานตามสัญญา ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน 

                          งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๔๐ ของค่าจ้าง เมื่อผูร้ับจ้างได้ปฏิบัติงาน

ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งท าสถานที่ก่อสรา้งให้สะอาดเรียบร้อย 

                 ๘.    อัตราค่าปรับ 

                          ค่าปรับตามแบบสัญญาจา้งแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ จะก าหนดใน

อัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 

                 ๙.    การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

                          ผู้ชนะการประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรอืท าสัญญาจ้าง 

ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจา้งที่เกิดขึ้นภายใน

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า     ๒ ปี  นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยได้รับมอบงาน โดยผูร้ับจา้งตอ้งรบีจัดการซ่อมแซม

แก้ไขใหใ้ช้การได้ดดีังเดิมภายใน  ๗  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจง้ความช ารุดบกพร่อง 

                 ๑๐.    ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ 

                          ๑๐.๑   เงินค่าจา้งส าหรับงานจ้างครั้งนี ้ได้มาจากเงนิรายได้มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

                                    การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ตอ่เมื่อ มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติเงนิค่าก่อสร้าง

จากเงนิรายได้มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ แล้วเท่านั้น 

                                    ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงนิทั้งสิน้ 

๒,๖๙๗,๑๐๗.๑๗บาท (สองล้านหกแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งรอ้ยเจ็ดบาทสิบเจ็ดสตางค์) 

                          ๑๐.๒   เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจา้ง

ตามประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจาก

ต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรอืในเส้นทางที่มเีรอืไทยเดินอยู่ และสามารถใหบ้ริการรับขนได้

ตามที่รัฐมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม

กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 

                                   (๑)    แจ้งการสั่งหรอืน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ตอ่กรมเจ้าท่า 

ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผูร้ับจ้างสั่งหรอืซือ้ของจากต่างประเทศ เว้นแตเ่ป็นของที่รัฐมนตรีวา่การกระทรวง

คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรอือื่นได้ 

 



-๑๑- 

 

                                   (๒)    จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรอืไทย หรอืเรือที่มสีิทธิเช่นเดียวกับเรือ

ไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแตจ่ะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนัน้ โดยเรอือื่น

ที่มใิช่เรอืไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรอืเป็นของที่รัฐมนตรวี่าการกระทรวง

คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรอือื่น 

                                   (๓)    ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรอื (๒) ผูร้ับจ้างจะต้องรับผดิตามกฎหมายว่า

ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

                          ๑๐.๓   ผูเ้สนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญา หรือข้อตกลงภายใน

เวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ มหาวิทยาลัยจะรบิหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจาก

ผูอ้อกหนังสือค้ าประกันการยื่นขอ้เสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) 

รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิง้งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ 

                          ๑๐.๔   มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้

เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

                          ๑๐.๕   หนว่ยงานของรัฐอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจา้งในกรณีตอ่ไปนีไ้ด้ โดยที่ผู้

เสนอราคาจะเรียกร้องคา่เสียหายใดๆ จากหนว่ยงานของรัฐไม่ได้ 

                                   (๑)    หนว่ยงานของรัฐไม่ได้รับการจัดสรรเงนิงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซือ้จัด

จา้งหรอืเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอที่จะท าการจัดซือ้จัดจา้งนัน้ต่อไป 

                                   (๒)    มีการกระท าที่เข้าลักษณะผูย้ื่นขอ้เสนอที่ชนะการจัดซื้อจัดจา้งหรอืที่ได้รับ

การคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรอืมีสว่นได้เสียกับผูย้ื่นขอ้เสนอรายอื่น หรอืขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น

ธรรมหรอืสมยอมกันกับผูย้ื่นข้อเสนอรายอื่นหรอืเจา้หน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอื่นใด

ในการเสนอราคา 

                                   (๓)    การท าการจัดซื้อจัดจา้งต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของ

รัฐหรอืกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 

                                   (๔)    กรณีอื่นในท านองเดียวกับ (๑) (๒) หรอื (๓) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

                 ๑๑.    การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 

                          การปรับราคาค่างานก่อสรา้งตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะน ามาใช้ในกรณี

ที่ ค่างานก่อสรา้งลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้ 

                          ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีค านวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติ

คณะรัฐมนตรเีมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตาม

หนงัสอืส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 



-๑๒- 

 

                          สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่ก าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่ก าหนด

ไว้ในสัญญา หรอืภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ 

๑.๕ 

                 ๑๒.    มาตรฐานฝีมือช่าง 

                          เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดใหเ้ป็นผู้รับจา้งและได้ตกลงจา้งก่อสรา้ง

ตามประกาศนี้แล้ว ผูเ้สนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผูเ้สนอราคาจะต้องมแีละใช้

ผูผ้่านการทดสอบ มาตรฐานฝีมอืช่างจาก สถาบันที่ กพ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ หรอืผู้มีวุฒิบัตรระดับ 

ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศกึษาที่ ก.พ. รับรองใหเ้ข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ ๑๐ ของแตล่ะ สาขาช่างแต่จะต้องมีจ านวนช่างอย่างนอ้ย ๑ คน ในแตล่ะสาขาช่าง ดังต่อไปนี้ 

                          ๑๒.๑    ช่างก่อสร้าง 

                          ๑๒.๒    ช่างไฟฟ้า 

                 ๑๓.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

                          ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผูเ้สนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้อง

ปฏิบัติตามหลักเกณฑท์ี่กฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

                 ๑๗.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

                          หนว่ยงานของรัฐสามารถน าผลการปฏิบัติงานแลว้เสร็จตามสัญญาของผูเ้สนอราคาที่

ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจา้งเพื่อน ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูป้ระกอบการ 

                          ทั้งนี ้หากผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑท์ี่ก าหนดจะถูกระงับการยื่น

ข้อเสนอหรอืท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 

  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

กันยายน ๒๕๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ร่างขอบเขตของงาน (TOR)  ครั้งที่ ๑ 
งานจ้างปรับปรุงสนามเทนนิสสโมสรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

๑. ความเป็นมา 

 ด้วย สนามเทนนิสสโมสรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีสมาชิกชมรมฯ ประกอบด้วย คณาจารย์  

ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้ใช้สนามเทนนิสในการออกก าลัง

กายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ และเพิ่มพูนทักษะ ความช านาญในการเล่นกีฬาเทนนิส   เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน

กีฬาบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ได้จัดเป็นประจ าทุกปี ซึ่งในปัจจุบันสนามเทนนิสมี

สภาพทรุดโทรมจากการใช้งานเป็นประจ าทุกวัน ท าให้สภาพพื้นสนาม รั้ว ระบบไฟฟ้าส่งสว่างภายในสนาม 

อาคารที่พักนักกีฬา และหอ้งน้ า ช ารุดเป็นอย่างมาก ดังนั้น เพื่อให้สนามเทนนิสสโมสรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มี

ความพร้อมในการให้บริการแก่สมาชิกชมรมฯ และจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

มหาวิทยาลัยจึงได้อนุมัติงบประมาณส าหรับปรับปรุงสนามเทนนิสสโมสรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมครุภัณฑ ์

ในปีงบประมาณ 2560 
 

๒. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพื่อปรับปรุงสนามเทนนิสสโมสรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้มีความพร้อมใช้งานตามมาตรฐานการ

กีฬา 

1.2 เพื่อรองรับการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และการเป็นเจ้าภาพจัดการ

แขง่ขันกีฬาบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
 

๓  คุณสมบัติผู้เสนอราคา 

   ผูเ้สนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังตอ่ไปนี้ 

๓.๑  เป็นนิติบุคคลผูม้ีอาชีพรับจา้งงานที่จัดจา้ง ดังกล่าว  

๓.๒  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชรีายชื่อผูท้ิง้งานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  

๓.๓  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรอืความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ศาลไทย เว้นแตร่ัฐบาลของผู้เสนอ

ราคาได้มคี าสั่งให้สละสทิธิ์ความคุ้มกันเช่นวา่นั้น  

๓.๔ ผูเ้สนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้สนอราคารายอื่น ณ  วันประกาศประกวดราคาจ้าง 

หรอืไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแขง่ขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้าง 

๓.๕ ผูเ้สนอราคาต้องมีและแสดงหนังสอืรับรองผลงานก่อสร้างหรอืปรับปรุงสนามเทนนิส  โดยเป็นวงเงนิ

ต่อสัญญาไม่ต่ ากว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรง

กับส่วนราชการหรอื หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

  หรือรัฐวิสาหกิจ โดยให้ยื่นส าเนาหนังสอืรับรองผลงานดังกล่าวพร้อมกับการยื่นเอกสารเสนอราคา 



๓.๖ นิตบิุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจา่ย หรอืแสดงบัญชี 

       รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

๓.๗ นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหนว่ยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจา้งดว้ยระบบ 

       อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ 

       กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐ 

๓.๘  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงนิผ่านบัญชีธนาคาร เว้นการจ่ายเงนิแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่น 

       บาท สามารถจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  

๓.๙  ผูเ้สนอราคาจะต้องไม่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับผูอ้อกแบบหรอืควบคุมงานก่อสรา้ง/ปรับปรุง 
 

๔. สถานที่ก่อสร้าง 

สนามเทนนิสสโมสรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

เลขที่ ๒๓๙ ถนนห้วยแก้ว ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชยีงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 

หมายเหตุ  ในวันก าหนดดูสถานที่ปรับปรุงและช้ีแจงรายละเอียด (ถ้ามี) ผู้เสนอราคาควรไปดูสถานที่ก่อสร้างฯ

ด้วยตนเอง และรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเองเพื่อเป็นข้อมูลส าคัญในการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้างให้เหมาะสมและรับฟังรายละเอียดของงานฯที่อาจมกีารปรับปรุงหรือเพิ่มเติม ส าหรับ

ผู้ที่ไม่ได้ไปดูสถานที่ปรับปรุง แต่มีความประสงค์จะยื่นซองเสนอราคาด าเนินการปรับปรุง จะต้องยินยอม

รับทราบเสมือนหนึ่งว่าได้ไปดูสถานที่ปรับปรุงแล้ว 
 

๕.  แบบรูปรายการหรอืคุณลักษณะเฉพาะ 

๕.๑  งานปรับปรุงพื้นผิวสนามเทนนิสเดิม 

๕.๒  งานปรับปรุงอาคารห้องพักนักกีฬา 

๕.๓  งานปรับปรุงรัว้สนามเทนนิส 

๕.๔  งานปรับปรุงสนาม Knock Board  

๕.๕  งานปรับปรุงห้องน้ าสนามเทนนิส 

๕.๖ งานปูคอนกรีตบล็อกทางเท้า 

๕.๗ งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า  

๕.๘ งานปรับปรุงภูมิทัศน์ 

๕.๙ งานอื่นๆ ตามรูปแบบรายการก่อสร้าง 

หมายเหตุ   ระหว่างการก่อสร้างผูร้ับจ้างตอ้งติดตัง้ป้ายโครงการ,จัดเตรียมบุคลากรและเครื่องมอื (เช่น

ท าป้ายเตอืนการก่อสร้าง ,ไฟส่องสว่าง, อุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่างๆ) ดูแลความปลอดภัยระหว่างการ

ก่อสร้าง /ปรับปรุง 
 

 



๖    ระยะเวลาด าเนินการ 

- ระยะเวลาการยืนราคา   ๖๐  วัน นับจากวันยื่นเอกสารเสนอราคา 
- ระยะเวลาการปรับปรุง  จ านวน    ๙๐   วันนับจากวันลงนามในสัญญาหรอืวันที่มหาวิทยาลัยสั่งการ 

 

๗    ราคากลาง , งวดงานและการเบิกจ่ายเงนิ  

       ๗.๑  ราคากลางส าหรับงานจ้างปรับปรุงสนามเทนนิสสโมสรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเงิน 

๒,๖๙๗,๑๐๗.๑๗ บาท (สองลา้นหกแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งรอ้ยเจ็ดบาทสิบเจ็ดสตางค์) 

    ๗.๒ งวดงานและการเบิกจ่ายเงินออกเป็น   ๓   งวด  ดังน้ี.- 

 งวดท่ี ๑  จ่ายเงินร้อยละ ๓๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง  โดยจะจ่ายให้เม่ือผู้รับจ้างไดด้ าเนินการแลว้ 

  เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ ของปริมาณงานทั้งโครงการ และตอ้งส่งเอกสารดังตอ่ไปนี้ 

- หนังสือส่งมอบงานพร้อมรายละเอยีดปริมาณงานกอ่สร้าง 

- ภาพถ่ายผลงานก่อสร้างและภาพถ่ายขั้นตอนการท างานตามปริมาณงาน 

- แผนงานก่อสร้าง  

- Shop Drawing งานปรับปรุงทั้งหมด   

- เอกสารขออนุมัตวัิสดุ ไมน่อ้ยกว่า ร้อยละ ๖๐ ของวัสดุทั้งโครงการ 

โดยใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ก าหนดให้เริ่มงานตามสัญญา 

 งวดท่ี ๒  จ่ายเงินร้อยละ ๓๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง  โดยจะจ่ายให้เม่ือผู้รับจ้างไดด้ าเนินการแลว้ 

เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของปริมาณงานทัง้โครงการ และตอ้งส่งเอกสารดังต่อไปนี้ 

- หนังสือส่งมอบงานพร้อมรายละเอยีดปริมาณงานกอ่สร้าง 

- ภาพถ่ายผลงานก่อสร้างและภาพถ่ายขั้นตอนการท างานตามปริมาณงาน 

- แผนงานก่อสร้าง (กรณีมกีารปรับแผนงานก่อสร้าง) 

- เอกสารขออนุมัติวัสดุ ทั้งหมด  

โดยใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ ภายใน ๖๐ วัน นับจากวันที่ก าหนดให้เริ่มงานตามสัญญา 

 งวดท่ี ๓ (งวดสุดท้าย)  จ่ายเงินร้อยละ ๔๐  ของวงเงินตามสัญญาจ้าง  โดยจะจ่ายให้เม่ือผู้รับจ้างได้ 

  ด าเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนตามรูปแบบรายการก่อสร้าง และตามสัญญาจ้าง และตอ้งส่ง 

  เอกสารดังต่อไปนี ้ 

- หนังสือส่งมอบงานพร้อมรายละเอยีดปริมาณงานกอ่สร้าง 

- ภาพถ่ายผลงานก่อสร้างและภาพถ่ายขั้นตอนการท างานตามปริมาณงาน 

- สง่ As built Drawing  ในรูปแบบเอกสารตน้ฉบับ ขนาดไมต่่ ากว่ากระดาษ A๓  ๑ ชุด , 

ส าเนา ๒ ชุด และ CD ๒ ชุด ในรูปแบบ ไฟล์ Digital โดยตอ้งมีวิศวกรลงนามรับรองให้เป็นไป

ตามกฎหมาย 

 



-๕- 

 

พร้อมท าสถานที่ก่อสรา้งให้สะอาดเรียบร้อย  โดยใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ภายใน  ๙๐ วัน นับจากวันที่ก าหนดใหเ้ริ่มงานตามสัญญา 

หมายเหตุ        ให้คิดมูลค่าวัสดุก่อสรา้งที่ส่งเข้าสู่โครงการก่อสร้างเพื่อเตรยีมการก่อสร้างในงานงวดถัดไป  

  เป็นมูลค่างานได้ร้อยละ ๗๐ ของมูลค่าวัสดุก่อสร้างที่น าเข้าสู่โครงการทั้งหมด  

 

๘   สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะ วิจารณ์หรือแสดงความคดิเห็นโดยเปิดเผยตัว 

 งานพัสดุ  กองคลัง ส านักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 

 เลขที่ ๒๓๙  ถนนห้วยแก้ว ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม่  ๕๐๒๐๐ 

 โทรศัพท์   ๐-๕๓๙๔-๑๑๓๕  

  โทรสาร    ๐-๕๓๙๔-๑๑๓๙ 

 E-mail :    ganda.s@cmu.ac.th 
 

ประกาศ ณ  วันที่        เดือน สิงหาคม    พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


