
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  เลขท่ี             /๒๕๕๗ 
งานจ้างเหมาก่อสร้างหอพักนักศึกษา 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
ลงวันท่ี........................................................    

**************************************************** 
   
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า  “มหาวิทยาลัย”  มีความ
ประสงค์จะเรียกประกวดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างหอพักนักศึกษา  จํานวน  ๑  หลัง  ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนดดังต่อไปนี้ 
 
 ๑.  เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา 
  ๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด 
  ๑.๒ แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้าง 
  ๑.๓ แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา 
  ๑.๔ หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๑.๕ แบบสัญญาจ้าง 
  ๑.๖ แบบหนังสือคํ้าประกัน 
        (๑) หลักประกันซอง   
    (๒) หลักประกันสัญญา 
     ๑.๗ สูตรการปรับราคา ค่า K 
              ๑.๘ บทนิยาม 
   (๑) ผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
   (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
  ๑.๙ แบบบัญชีเอกสาร 
   (๑) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 
   (๒) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ 
  ๑.๑๐ เอกสารแบ่งงวดงานและระยะเวลาก่อสร้าง 
  ๑.๑๑ แบบหนังสือมอบอํานาจ 
  ๑.๑๒ แบบหนังสือรับรองของวิศวกรผู้ควบคุมงาน 
  ๑.๑๓ แบบบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ/กรรมการผู้จัดการ 
  ๑.๑๔ แบบบัญชีรายชื่อผู้มีอํานาจควบคุม 
  ๑.๑๕ รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)  
(รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นการเปิดเผยเพ่ือให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้รู้ข้อมูลได้เท่า
เทียมกันและเพ่ือให้ประชาชนตรวจดูได้)  สามารถดาวน์โหลดได้จาก www.rmutk.ac.th  งานจัดซ้ือจัดจ้าง  
หรือ  www.gprocurement.go.th 
 
 
 
 
 

 



๒  

 ๒.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
 ๒.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
 ๒.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการ   
และท่ีได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ท้ิงงานตาม
ระเบียบของทางราชการ 
 ๒.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน  กับผู้ประสงค์จะเสนอราคาราย
อ่ืน และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์   ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๘ 
 ๒.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอม
ข้ึนศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 ๒.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานท่ี
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  โดยมีมูลค่างานในสัญญาเดียวในวงเงินไม่น้อยกว่า  
๗๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  (เจ็ดสิบล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ   หรือหน่วยงานเอกชนท่ีทางมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเชื่อถือได้ 
 ๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 
 ๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ซ่ึง
ได้ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)  ต้อง
ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 
 ๒.๘ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง  ซ่ึง
มีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
 
 ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
  ๓.๑ ส่วนท่ี ๑ อยา่งน้อยตอ้งมีเอกสารดังต่อไปน้ี 
    (๑) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเปน็นติิบุคคล 
        (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
        (ข)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
      (๒) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่     
นิติบุคคลให้ย่ืนสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน 
(ถ้ามี)   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง 
 
 
 



๓  

      (๓) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะ
เป็นผู้ร่วมค้า ให้ย่ืนสําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และใน
กรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาท่ีมิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้า
ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ย่ืนเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) 
      (๔) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  
       (๕) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ท้ังหมด ท่ีได้ย่ืนตามแบบในข้อ ๑.๙ (๑) 

  ๓.๒ ส่วนท่ี  ๒  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
      (๑) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  โดย
ต้องลงนาม พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) 
      (๒) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้ประสงค์จะ 
เสนอราคามอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนทําการแทน 
      (๓) หลักประกันซอง ตามข้อ ๕   
   (๔) สําเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง และสําเนาคู่สัญญาก่อสร้าง  ซ่ึงรับรองสําเนา
ถูกต้อง 
 ๔.๑  สําหรับหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง   จะต้องมีรายละเอียดของวัน เดือน ปี   
ชื่องานก่อสร้างและวันท่ีงานแล้วเสร็จของสัญญาท่ีนํามาใช้รับรองผลงาน  ซ่ึงออกโดย ส่วนราชการ/
รัฐวิสาหกิจ/องค์กรมหาชน ท่ีเป็นคู่สัญญา  กรณีคู่สัญญาเป็นหน่วยงานเอกชน  หนังสือรับรองผลงานจะต้อง
ออกโดย  ผู้มีอํานาจดําเนินการท่ีมีผลผูกพัน  หน่วยงาน หรือผู้แทนนิติบุคคล  พร้อมท้ังประทับตราของ
หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 ๔.๒  ผู้ท่ีนําใบรับรองผลงานของเอกชนมาใช้เป็นผลงานตามข้อ ๔.๑ นั้น จะต้องนํา
เอกสารการเสียภาษีของผลงานดังกล่าวมาแสดงด้วย 
  ๔.๓  สําเนาสัญญาก่อสร้างฉบับตัวจริง (คู่สัญญา)  ท่ีถูกต้องตรงกับหนังสือรับรอง
ผลงานพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง  ๑  ชุด  (ให้นําสําเนาคู่สัญญาฉบับจริงมาแสดงในวันยื่นข้อเสนอทางด้าน
เทคนิคด้วย) 
  (๕) บัญชีรายการก่อสร้าง  (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) 
  (๖) แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์      
  (๗)  สําเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และสถาปัตยกรรม
ควบคุม  ดังต่อไปนี้   
  ก.  วุฒิวิศวกรโยธา     จํานวน………-……….…  คน 
  ข. สามัญวิศวกรโยธา    จํานวน…………๑………  คน 
  ค. ภาคีวิศวกรโยธา จํานวน…………๑………  คน 
  ง. สามัญสถาปนิก  (สาขาสถาปัตยกรรมหลัก)  จํานวน…………๑……....  คน 
  จ. สามัญวิศวกรไฟฟ้า    จํานวน…………๑…….... คน 
  ฉ. ภาคีวิศวกรเครื่องกล จํานวน…………๑……....  คน 
  
 โดยนําหลักฐานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพดังกล่าว (หากจะใช้สําเนาหรือภาพถ่ายจากเครื่องถ่าย
เอกสาร ต้องรับรองสําเนาถูกต้องในสําเนานั้น โดยผู้รับอนุญาต) และใบรับรองการเป็นวิศวกรประจําของ     
นิติบุคคลนั้น ๆ  
 
 



๔  

   (๘) ให้ผู้เสนอราคาเสนอระบบการจัดการความปลอดภัยในการทํางานก่อสร้าง  สําหรับ
งานก่อสร้างประเภท 
      - งานอาคารขนาดใหญ่  ท่ีมีพ้ืนท่ีอาคารรวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลัง
เดียวกันเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร  หรืออาคารท่ีมีความสูงต้ังแต่  ๑๕.๐๐  เมตรข้ึนไป  และมีพ้ืนท่ีอาคาร
รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๒,๐๐๐  ตารางเมตร 
    - งานสะพานท่ีมีความยาวช่วงเกิน ๓๐.๐๐ เมตร หรืองาน 
สะพานข้ามทางแยกหรือทางยกระดับ  หรือสะพานกลับรถยนต์  หรือทางแยกต่างระดับ 
    - งานขุด  หรือซ่อมแซม  หรือรื้อถอนระบบสาธารณูปโภค   ท่ีลึกเกิน ๓.๐๐ เมตร 
    - งานอุโมงค์ หรือ ทางลอด   
เพ่ือป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุท่ีจะเกิดข้ึนตามมาตรฐานความปลอดภัยของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ
สังคมและกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง    
   (๙) บัญชีเอกสารส่วนท่ี  ๒  ท้ังหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ  ๑.๙ (๒) 
 
 ๔.  การเสนอราคา 
  ๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้  และหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ท้ังสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนรวมท้ังลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์
เสนอราคาให้ชัดเจน 
  ๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 
  ๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  …๙๐….  วัน  นับแต่วันยืนยัน
ราคาสุดท้าย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคา
ท่ีตนเสนอไว้  และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
  ๔.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้ว
เสร็จไม่เกิน  ๓๖๕ วัน  (สามร้อยหกสิบห้าวัน)  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันท่ีได้รับหนังสือแจ้ง
จากมหาวิทยาลัยให้เริ่มทํางาน 
  ๔.๕ ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู ้ประสงค์จะเสนอ
ราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ  ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาท้ังหมด
เสียก่อนท่ีจะตกลงยื่นข้อเสนอตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๔.๖ ผู ้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื ่น เอกสารประกวดราคาจ ้างด ้วยว ิธ ีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ  โดยระบุไว้ที่หน้าซอง
ว่า  “เอกสารประกวดราคา  ตามเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เลขท่ี ...../๒๕๕๗”  
ยื่นต่อคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการในวันที่  ..................................ต้ังแต่เวลา…...................น. 
ถึงเวลา…............…น.  ณ  ฝ่ายพัสดุ  ชั้น  ๑ อาคารสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
  เม่ือพ้นกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับ
เอกสารเพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด 
 
 
 
 
 



๕  

  คณะกรรมการประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่
ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน  หรือเป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ตามข้อ ๑.๘ (๑) 
ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่  พร้อมท้ังตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ ๓.๒  
และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน  ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 
หรือวิธีอ่ืนใดท่ีมีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว 

  หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ก่อนหรือในขณะท่ีมีการเสนอราคาด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา  กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๘ (๒)  คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอ
ราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคา
ดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน  

  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีไม่ผ่านการคัดเลือกเบ้ืองต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเป็นผู้
ประสงค์จะเสนอราคาท่ีไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิคอาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานท่ี
จัดหาพัสดุภายใน ๓ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของ
หัวหน้าหน่วยงานท่ีจัดหาให้ถือเป็นท่ีสุด 

  หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้อง จนไม่อาจดําเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนดไว้ คณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับ
บุคคลอ่ืน และเม่ือแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดําเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากข้ันตอนท่ีค้างอยู่ภายใน
เวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอ
ราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้
โดยง่าย หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา 
และกําหนดวัน เวลาและสถานท่ี เพ่ือเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกราย
ท่ีอยู่ในสถานท่ีนั้นทราบ 

   คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหว่างการประกวด
ราคาฯ  เพ่ือให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
  ๔.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ  ดังนี้ 

(๑) ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ้างด้วย 
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ท่ีได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค  
   (๒)  ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
จะต้องเริ่มต้นท่ี  ๑๓๙,๒๒๙,๑๓๑.๗๑  บาท  (หนึ่งร้อยสามสิบเก้าล้านสองแสนสองหม่ืนเก้าพันหนึ่งร้อย
สามสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)   
   (๓) ราคาท่ีเสนอจะต้องเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
รวมค่าใช้จ่ายท้ังปวงไว้ด้วยแล้ว 
   (๔) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทน จะต้องมาลงทะเบียน เพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอ
ราคาตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด 



๖  

   (๕) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนท่ีมาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ 
   (๖) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนท่ี LOG IN แล้ว จะต้องดําเนินการเสนอราคา โดย
ราคาที่เสนอในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องตํ่ากว่าราคาสูงสุดในการประกวด
ราคาฯ  และจะต้องเสนอลดราคาข้ันตํ่า  (Minimum Bid)  ไม่น้อยกว่าครั้งละ  ๒๐๐,๐๐๐  บาท  จากราคา
สูงสุดในการประกวดราคาฯ  และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป  ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า  
๒๐๐,๐๐๐  บาท  จากราคาครั้งสุดท้ายท่ีเสนอลดแล้ว   
 (๗) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเม่ือการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้น
แล้ว จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาท่ียืนยันจะต้องตรงกับราคาท่ีเสนอ
หลังสุด 
    (๘) ผู้ มีสิทธิ เสนอราคาท่ีได้รับคัดเลือกให้ เป็นผู้ชนะราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ าย 
ในการให้บริการเสนอราคาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  
ท้ังนี้  จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา 
    (๙) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคาในวันท่ี  ................................  ต้ังแต่เวลา  
..............  น.  เป็นต้นไป  ณ....................................................ท้ังนี้  จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้งวัน เวลา และ
สถานท่ีเสนอราคา  (บก.๐๐๕) ให้ทราบต่อไป 
    (๑๐)   ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอ
ราคาของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ท่ีแสดงไว้ในเว็บไซต์  www.gprocurement.go.th  และผู้มี
สิทธิเสนอราคาต้องทําการทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนถึงกําหนดวันเสนอราคาท่ีเว็บไซต์ของผู้ให้บริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันท่ี  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๕  เป็นต้นไป 

 ๕. หลักประกันซอง 
  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค  
จํานวน  ๗,๒๕๐,๐๐๐  บาท  (เจ็ดล้านสองแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน)  โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการคํ้า
ประกันต้ังแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา  โดยหลักประกันให้ใช้
อย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้   
  ๕.๑ เงินสด 
  ๕.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัย  โดยเป็นเช็คลงวันท่ีท่ียื่นซองเอกสารทางด้าน
เทคนิค  หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  ๓  วันทําการของทางราชการ 
  ๕.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข้อ  ๑.๖ (๑) 
  ๕.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  ท่ีได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  
ซ่ึงได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุใน     
ข้อ  ๑.๖ (๑) 
              ๕.๕   พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 หลักประกันซองตามข้อนี้ มหาวิทยาลัยจะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้คํ้าประกันภายใน  
๑๕  วัน นับถัดจากวันท่ีได้พิจารณาในเบ้ืองต้นเรียบร้อยแล้ว  เว้นแต่ผู้เสนอราคารายท่ีคัดเลือกไว้ซ่ึงเสนอราคา
ตํ่าสุดจะคืนให้ต่อเม่ือได้ทําสัญญาหรือข้อตกลง  หรือเม่ือผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 
            การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย 
 
 
 



๗  

 ๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
 ๖.๑ ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสิน
ด้วย ราคารวม 
  ๖.๒ หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐาน  
การเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของ 
ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไข
ของเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญ ท้ังนี้  เฉพาะในกรณีท่ี
พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยเท่านั้น 
  ๖.๓ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน 
ในกรณีดังต่อไปนี้ 
   (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ของมหาวิทยาลัย 
   (๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไข ท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประสงค์จะ
เสนอราคารายอ่ืน 
  ๖.๔  ในการตัดสินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทําสัญญา 
คณะกรรมการประกวดราคา หรือมหาวิทยาลัยมีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ 
หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง กับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้  มหาวิทยาลัยมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาหรือไม่ทํา
สัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 
  ๖.๕ มหาวิทยาลัยทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอ
ท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา 
ท้ังนี้  เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์
จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมท้ังมหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิก
การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ท้ิงงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิ
เสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม   หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต เช่น 
การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
  ในกรณีท่ีผู้มีสิทธิเสนอราคารายท่ีเสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ดําเนินงานตามสัญญาได้  คณะกรรมการประกวดราคาหรือมหาวิทยาลัยจะให้ผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น
ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําให้เชื่อได้ว่า  ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์  หากคําชี้แจงไม่เป็นท่ีรับฟังได้   มหาวิทยาลัยมีสิทธิท่ีจะไม่รับ
ราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น 
  ๖.๖   ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับ
ผู้มีสิทธิเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ี
กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๘ มหาวิทยาลัยมีอํานาจท่ีจะตัด
รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว  และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท้ิงงาน 
 



๘  

 ๗.  การทําสัญญาจ้าง 
  ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) จะต้องทําสัญญาจ้าง
ตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๕ กับมหาวิทยาลัยภายใน...๗….วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวาง
หลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ....๕.......ของราคาค่าจ้างท่ีประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้มหาวิทยาลัยยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้  
 ๗.๑ เงินสด 
 ๗.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัย โดยเป็นเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือก่อนหน้านั้น 
ไม่เกิน  ๓  วันทําการของทางราชการ 
 ๗.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน  ดังระบุใน    
ข้อ ๑.๖ (๒) 
 ๗.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินลงทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ซ่ึงได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุใน
ข้อ ๑.๖ (๒) 
 ๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน ๑๕  วันนับถัดจากวันท่ีคู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพัน
ตามสัญญาจ้างแล้ว 
 

 ๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
  มหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น...…๑๒......งวด    โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
งวดท่ี  ๑   จะจ่ายให้ร้อยละ  ๒.๕  ของวงเงินค่าจ้าง  เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
-งานปรับพ้ืนท่ี งานทุบรื้อในส่วนท่ีไม่เก่ียวข้อง  แล้วเสร็จ  ๑๐๐% 
-งานปักวางผัง  แล้วเสร็จ  ๑๐๐% 
-งานสํานักงานชั่วคราวพร้อมอุปกรณ์ท้ังผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงาน  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๙๙% 
-งานรั่วชั่วคราว  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๙๙%   
-งานป้ายโครงการ  แล้วเสร็จ  ๑๐๐% 
-งานประตูโครงการชั่วคราว  แล้วเสร็จ  ๑๐๐% 
-ส่งเอกสารวิศวกรและสถาปนิกควบคุมงานก่อสร้างระดับสามัญ พร้อมแผนงานก่อสร้างหลัก  แล้วเสร็จ  ๑๐๐% 
-งานป้ายความปลอดภัย  แล้วเสร็จ  ๑๐๐% 
-ส่ง Shop drawing งานฐานราก งานขุดดิน งานป้องกันดินชั่วคราว งานถังน้ําใต้ดิน งานถังบําบัด งานเสา
ตอม่อ งานตอกเสาเข็ม งานระบบไฟฟ้าใต้ดิน งานฝั่งท่อใต้ดิน  แล้วเสร็จ  ๑๐๐% 
-งานตอกเสาเข็ม อาคารหลัก  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๗๕% 
-งานรักษาความปลอดภัย  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๙๙% 
-เอกสารการคํานวณการรับกําลังเสาเข็ม การใช้ตุ้มน้ําหนักตอก ระยะยกตุ้มตอก และรับรองโดย สามัญวิศวกร 
โยธา  แล้วเสรจ็  ๑๐๐% 
ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการภายใน  ๓๐  วัน  นับถัดจากลงนามในสัญญาจ้าง 
 
 
 



๙  

งวดท่ี  ๒   จะจ่ายให้ร้อยละ  ๓.๕๐  ของวงเงินค่าจ้าง  เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
-ส่ง Shop drawing งานโครงสร้าง เสา พ้ืน คาน งานผนัง คสล. ชั้น ๑  พร้อมงานไฟฟ้าหลัก งานสุขาภิบาล
หลัก ชั้น ๑  งานระบบกําจัดปลวก งานระบบป้องกันฟ้าผ่า  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๙๙%  
-งานตอก และตัดหัวเสาเข็ม อาคารหลัก  แล้วเสร็จ  ๑๐๐% 
-ประกันภัยระหว่างการก่อสร้าง  แล้วเสร็จ  ๑๐๐% 
-งานฐานราก คสล. อาคารหลัก หล่อคอนกรีต  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๗๐% 
-งานระบบกันดินชั่วคราว  แล้วเสร็จ  ๑๐๐% 
-งานทดสอบเสาเข็ม พร้อมใบรับรองจากวุฒิวิศวกร  แล้วเสร็จ  ๑๐๐% 
-งานหล่อคอนกรีตเสาตอม่ออาคารส่วนใต้ดิน  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๔๐% 
ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการภายใน  ๖๐  วัน  นับถัดจากลงนามในสัญญาจ้าง 
งวดท่ี  ๓   จะจ่ายให้ร้อยละ  ๔  ของวงเงินค่าจ้าง  เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 
-ส่ง Shop drawing งานโครงสร้าง เสา  พ้ืน  คาน  บันได งานผนัง คสล.  งานพ้ืน Post tension  ชั้น ๒-๔  
พร้อมงานไฟฟ้าหลัก งานสุขาภิบาลหลัก ชั้น  ๒-๔  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๙๙% 
-งานฐานราก คสล. อาคารหลัก  แล้วเสร็จ  ๑๐๐% 
-งานโครงสร้างพ้ืนชั้น ๑ อาคารหลัก  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๗๕% 
-งานโครงสร้าง ถังน้ําใต้ดิน คสล. แล้วเสร็จ  ๑๐๐% 
-งานผนังคสล. ชั้นใต้ดิน – ชัน้  ๒  แล้วเสร็จ  ๑๐๐% 
-งานเสา คสล. ชั้น ๑  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๕๐% 
-งานวางท่อใต้ดินในส่วนอาคาร  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๙๙% 
-งานระบบกันปลวก  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๗๕% 
ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการภายใน  ๙๑  วัน  นับถัดจากลงนามในสัญญาจ้าง 
งวดท่ี  ๔   จะจ่ายให้ร้อยละ  ๔.๕  ของวงเงินค่าจ้าง  เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 
-ส่ง Shop drawing งานโครงสร้าง เสา พ้ืน คาน บันได งานผนัง คสล.   งานพ้ืน Post tension ชั้น ๕-หลังคา 
พร้อมงานไฟฟ้าหลัก งานสุขาภิบาลหลัก ชั้น ๕ –หลังคา  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๙๙% 
-ส่ง Shop drawing  งานก่ออิฐและต้ังวงกบประตูชั้น ๑-๒  พร้อมงานไฟฟ้า งานสุขาภิบาล ชั้น ๑-๒   งาน
ระบบลิฟท์ งานประตู หน้าต่าง  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๙๙% 
งานโครงสร้างพ้ืนชั้น ๑  อาคารหลัก  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๙๙% 
งานเสา คสล. ชั้น ๑  แลว้เสรจ็  ๑๐๐%  
งานระบบกันซึม  Membrane ใต้ดิน ถังน้ํา  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๙๙% 
งานโครงสร้างพ้ืนชั้น ๒ และ ๓  พร้อมระบบพ้ืน Post tension  แล้วเสร็จ  ๑๐๐% 
งานเสา คสล. ชั้น ๒ และ ๓  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๘๐% 
งานผนัง คสล. ชั้น ๓  และ  ๔  แล้วเสร็จ  ๑๐๐% 
งานระบบกันปลวก  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๙๘% 
ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการภายใน  ๑๒๒  วัน  นบัถัดจากลงนามในสัญญาจ้าง 
งวดท่ี  ๕   จะจ่ายให้ร้อยละ  ๖  ของวงเงินค่าจ้าง  เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 
-ส่ง Shop drawing งานโครงสร้างเหล็กท้ังหมด งานก่ออิฐและติดต้ังวงกบประตูชั้น ๓-ดาดฟ้า  พร้อมงาน
ไฟฟ้า งานสุขาภิบาล ชั้น ๓-ดาดฟ้า  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๙๙% 
-ส่ง Shop drawing  งานฝ้าเพดาน งานห้องน้ํา ชั้น ๑-๓  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๙๙% 
-งานโครงสร้างพ้ืนชั้น ๔, ๕  และชั้น ๖  พร้อมระบบพ้ืน Post tension  แล้วเสร็จ  ๑๐๐% 
-งานเสา คสล. ชั้น ๓, ๔ และชั้น  ๕  แล้วเสร็จ  ๑๐๐% 
-งานผนังคสล. ท้ังหมด  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๙๙% 



๑๐  

-งานโครงสร้างบันได คสล. ชั้น ๑-๓ ในตัวอาคาร  แล้วเสร็จ  ๑๐๐% 
-งานก่ออิฐ  ติดต้ังวงกบประตูหน้าต่าง ชั้น ๑-๒  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๘๐% 
-งานเดินท่อระบบน้ําดี น้ําเสีย ท่ออากาศ ท่อดับเพลิง ชั้น ๑-๒  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๖๕% 
ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการภายใน  ๑๕๓  วัน  นบัถัดจากลงนามในสัญญาจ้าง 

งวดท่ี  ๖   จะจ่ายให้ร้อยละ  ๗  ของวงเงินค่าจ้าง  เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 
-ส่ง Shop drawing งาน Sky light  งานห้องน้ําชั้น ๔-๖  งานปูกระเบ้ืองพ้ืน ๑-๓ งานฝ้าเพดานชั้น ๔ - ดาดฟ้า 
งานทาสี  งานลิฟท์  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๙๙% 
-ส่ง Shop drawing งานโครง Aluminium cladding  งานระแนงไม้ งานพัดลม งานระบบปรับอากาศ      
ชั้น ๑-๔  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๙๙% 
-งานโครงสร้างเหล็ก Truss ดาดฟ้า งานโครงสร้าง Sky light  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๓๐% 
-งานโครงสร้างเสา  คาน  พ้ืน  หลังคาคลุมบันได  แล้วเสร็จ  ๑๐๐% 
-งานโครงสร้างบันได คสล. ชั้น ๔ – ดาดฟ้า  แล้วเสร็จ  ๑๐๐% 
-งานก่ออิฐ  ติดต้ังวงกบประตูหน้าต่าง ชั้น ๑-๒  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๙๙% 
-งานก่ออิฐ  ติดต้ังวงกบประตูหน้าต่าง ชั้น ๓-๕  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๗๕% 
-งานโครงสร้างเสา  คาน  พ้ืน  หลังคาคลุมบันได ช่องลิฟท์  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๙๙% 
-งานโครงสร้างพ้ืนชั้นดาดฟ้า พร้อมระบบพ้ืน Post tension แล้วเสร็จ  ๑๐๐% 
-งานฉาบปูนภายในอาคาร ชั้น ๑-๒  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๘๐% 
-งานปูกระเบ้ืองห้องน้ํา ชั้น  ๑-๒  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๖๕% 
-งานโครงสร้างบันได คสล. ชั้น ๔ - ดาดฟ้า ในตัวอาคาร  แล้วเสร็จ  ๑๐๐% 
งานโครงสร้างเหล็กบันไดหนีไฟ และราวกันตก  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๓๐% 
งานเดินท่อ ระบบน้ําดี น้ําเสีย ท่ออากาศ ท่อดับเพลิง ชั้น  ๑-๒  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๙๐% 
งานเดินท่อระบบน้ําดี น้ําเสีย ท่ออากาศ ท่อดับเพลิง ชั้น ๓-๕  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๖๐% 
ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการภายใน  ๑๘๔  วัน  นบัถัดจากลงนามในสัญญาจ้าง 
งวดท่ี  ๗   จะจ่ายให้ร้อยละ  ๘  ของวงเงินค่าจ้าง  เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 
-ส่ง Shop drawing งานระบบปรับอากาศ ชั้น ๕-๖  งานถังน้ําดาดฟ้า พร้อมระบบป๊ัม งานราวกันตกบันได 
งานตกแต่งบันได  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๙๙% 
-ส่ง Shop drawing งานฉาบปูนผนังภายนอก งาน Aluminium Cladding งานปูกระเบ้ืองพ้ืนชั้น  ๔-๖  แล้ว
เสร็จไม่น้อยกว่า  ๙๙% 
-งานโครงสร้างเหล็ก Truss ดาดฟ้า งานโครงสร้างSky light 
-งานติดต้ังโครงฝ้าเพดาน ชั้น ๑-๒  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๘๐% 
-งานปูกระเบ้ืองห้องน้ํา ชั้น ๑-๒  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๙๙% 
-ติดต้ังสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ ชั้น ๑-๒  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๘๐% 
-งานก่ออิฐ ติดต้ังวงกบประตูหน้าต่าง ชั้น ๓-๕  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๙๙% 
-งานก่ออิฐ  ติดต้ังวงกบประตูหน้าต่างชั้น ๖  ดาดฟ้า  หลังคาคลุมบันไดห้องเครื่อง  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๖๐% 
-งานฉาบปูนภายในอาคาร ชั้น ๑-๒  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๙๙% 
-งานฉาบปูนภายในอาคาร ชั้น ๓-๕  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๓๐% 
-งานปูกระเบ้ืองห้องน้ํา ชั้น ๓-๕  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๑๕% 
-งานติดต้ังบานประตู  หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ ชั้น ๑-๒  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๘๐% 
-งานระบบลิฟท์  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๑๕% 
-งานติดต้ังระแนงไม้ ชั้น ๒-๕  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๓๐% 



๑๑  

-งานติดต้ังระบบปรับอากาศ ชั้น ๑-๒  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๒๕% 
-งานกันซึมภายในถังน้ําใต้ดิน  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๙๙% 
-งานโครงสร้างเหล็กบันไดหนีไฟ และราวกันตก  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๙๙% 
-งานเดินท่อ ระบบน้ําดี น้ําเสีย ท่ออากาศ ท่อดับเพลิง ชั้น ๓-๕  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๙๐% 
-งานเดินท่อ ระบบน้ําดี น้ําเสีย ท่ออากาศ ท่อดับเพลิง ชั้น  ๖  ดาดฟ้า  หลังคา  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๕๐% 
ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการภายใน  ๒๑๕  วัน  นบัถัดจากลงนามในสัญญาจ้าง 
งวดท่ี  ๘   จะจ่ายให้ร้อยละ  ๙  ของวงเงินค่าจ้าง  เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 
-ส่ง Shop drawing งานระแนงเหล็ก งานทาสีภายนอก งานโครงสร้างกําแพงกันดิน งานวางถังบําบัด งานแผง 
บังตา  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๙๙% 
-ส่ง Shop drawing งาน CCTV  งานAccess Control  งานระบบTV ดาวเทียมสื่อสาร  แลว้เสร็จไม่น้อยกว่า  ๙๙% 
-งานโครงสร้างเหล็ก Truss  ดาดฟ้า งานโครงสร้าง Sky light 
-งานติดต้ังโครงฝ้าเพดาน ชั้น ๑-๒  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๙๙% 
-ติดต้ังสุขภัณฑ์ กระจกเงา และอุปกรณ์ ผนังสําเร็จรูป ชั้น ๑-๒  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๙๙% 
-งานก่ออิฐ  ติดต้ังวงกบประตูหน้าต่าง ชั้น ๖  ดาดฟ้า หลังคาคลุมบันได  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๙๙% 
-งานฉาบปูนภายในอาคาร ชั้น ๓-๕  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๙๙% 
-งานฉาบปูนภายในอาคาร ชั้น  ๖ ดาดฟ้า หลังคาคลุมบันไดห้องเครื่อง  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๓๐% 
-งานปูกระเบ้ืองห้องน้ํา ชั้น ๓-๕  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๘๐% 
-งานปูกระเบ้ืองห้องน้ํา ชั้น  ๖  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๕๐% 
-งานติดต้ังบานประตู หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ ชั้น ๓-๕  แลว้เสร็จไม่น้อยกว่า  ๘๐% 
-งานปูกระเบ้ืองห้องน้ํา ชั้น ๓-๕  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๗๕% 
-งานฉาบปูนผนังภายนอกอาคาร ด้านหน้าถนนนางลิ้นจี่  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๙๙% 
-งานฉาบปูนผนังภายนอกอาคาร ด้านหน้าซอยสถานฑูต  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๙๙% 
-งานติดต้ังโครงฝ้าเพดาน ชั้น  ๓-๕  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๗๐% 
-งานฝ้าเพดาน ชั้น  ๑-๒  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๙๙% 
-งานทาสีรองพ้ืนฝ้าเพดาน และผนังภายใน ชั้น  ๑-๒  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๙๙%   
-งานติดต้ังราวกันตก บันได  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๓๐% 
-งานปูกระเบ้ืองพ้ืน ชั้น  ๒-๕  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๕๐% 
-งานระบบลิฟท์  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๓๐% 
-งานติดต้ังระแนงไม้ ชั้น  ๒-๖  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๖๐% 
-งานติดต้ังระบบปรับอากาศ ชั้น  ๑-๒  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๘๐% 
-งานติดต้ังระบบปรับอากาศ ชั้น  ๓-๕  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๒๕% 
-งานถังน้ํา Stainless ดาดฟ้า พร้อมระบบ  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๓๐% 
-งานระบบพัดลมโคจร ชั้น  ๑-๓  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๓๐% 
-งานไฟฟ้า ติดต้ังโคม Switch Plug ชั้น  ๑-๓  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๘๐% 
-งานเดินท่อ ระบบน้ําดี น้ําเสีย ท่ออากาศ ท่อดับเพลิง ท้ังอาคาร  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๙๗% 
-งานทาสีตกแต่ง บันไดเหล็กหนีไฟ  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๕๐% 
-งานฝาบ่อถังน้ําใต้ดิน  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๙๙% 
-งานตู้ MDB และระบบไฟฟ้าหลัก  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๗๐% 
ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการภายใน  ๒๔๕  วัน  นบัถัดจากลงนามในสัญญาจ้าง 
 
 



๑๒  

งวดท่ี  ๙   จะจ่ายให้ร้อยละ  ๑๐  ของวงเงินค่าจ้าง  เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 
-ส่ง Shop drawing งานราวกันตกระเบียง ชั้น ๒-๖ งานโครงสร้างพ้ืนระเบียงชั้น ๑ นอกอาคาร งานระบายน้ํา
รอบอาคาร  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๙๙% 
- งาน Sky light แล้วเสร็จ  ๑๐๐% 
-งานติดต้ังโครงฝ้าเพดาน ชั้น ๓-๖  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๙๙% 
-งานฝ้าเพดาน ชั้น ๓-๕  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๙๙% 
-ติดต้ังสุขภัณฑ์ กระจกเงา และอุปกรณ์ ชั้น ๓-๖  แล้วเสรจ็ไม่น้อยกว่า  ๙๙% 
-งานฉาบปูนภายในอาคาร ชั้น ๖ ดาดฟ้า หลังคาคลุมบันไดห้องเครื่อง  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๙๙% 
-งานปูกระเบ้ืองห้องน้ํา ชั้น ๓-๖  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๙๙%   
-งานติดต้ังบานประตู  หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ ชั้น ๑-ดาดฟ้า  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๙๙% 
-งานฉาบปูนผนังภายนอกอาคารท้ังหมด  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๙๙% 
-งานติดต้ังราวกันตก บันได  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๙๙% 
-งานทาสีรองพ้ืนภายใน ชั้น ๓-๖  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๙๙% 
-งานทาสีผนังและฝ้า ภายใน ชั้น ๑-๒  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๙๙% 
-งานทําสีประตู หน้าต่าง ชั้น ๑-๓  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๙๙% 
-งานตกแต่งบันไดภายในอาคารท้ังหมด  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๕๐% 
-งานทาสีรองพ้ืนภายนอกอาคาร  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๕๐% 
-งานปูกระเบ้ืองพ้ืน ชั้น ๒-๕  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๙๙% 
-งานปูกระเบ้ืองพ้ืน ชั้น ๑ กับชั้น  ๖  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๕๐% 
-งานระบบลิฟท์  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๕๐% 
-งานติดต้ังโครง Aluminium Cladding  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๖๐% 
-งานตอกเข็มสั้น ทํากําแพงกันดิน ระเบียงหน้าอาคาร  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๙๙% 
-งานขุดดิน พร้อมตอกเข็มถังบําบัด  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๗๐% 
-งานติดต้ังระแนงไม้ชั้น ๒-๖  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๙๐% 
-งานติดต้ังระบบปรับอากาศชั้น ๓-๕  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๘๐% 
-งานติดต้ังระบบปรับอากาศชั้น ๖  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๑๕% 
-งานถังน้ํา Stainless ดาดฟ้า พร้อมระบบ  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๘๐% 
-งานระบบพัดลมโคจรชั้น ๑-๓  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๙๘% 
-งานติดต้ังระแนง และแผงบังตาชั้น ๑  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๕๐% 
-งานระบบกันซึมดาดฟ้า  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๗๐% 
-งานแผงบังตา  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๘๐% 
-งานไฟฟ้า  ติดต้ังโคม Switch Plug ชั้น ๑-๓  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๙๙% 
-งานไฟฟ้า  ติดต้ังโคม Switch Plug ชั้น ๔-๖  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๗๐% 
-งานทาสีตกแต่ง บันไดเหล็ก หนีไฟ  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๙๙% 
-งานตู้ MDB และระบบไฟฟ้าหลัก  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๘๕% 
-งานติดต้ังระแนงเหล็กชั้น ๒-๖  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๒๕% 
ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการภายใน  ๒๗๕  วัน  นบัถัดจากลงนามในสัญญาจ้าง 
 
 
 
 



๑๓  

งวดท่ี  ๑๐   จะจ่ายให้ร้อยละ  ๑๔  ของวงเงินค่าจ้าง  เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 
-ส่ง Shop drawing งานสถาปัตยกรรมระเบียงชั้น ๑  นอกอาคาร  งานป้าย งานระบบรอบอาคาร และ
ระเบียงชั้น  ๑  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๙๙% 
-งานติดต้ังโครง Aluminium Cladding  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๙๙% 
-งานติดต้ังแผ่น Aluminium Cladding  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๗๐% 
-งานตกแต่งบันไดในอาคาร  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๙๙% 
-งานทาสีรองพ้ืนภายนอกอาคาร  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๙๙% 
-งานปูกระเบ้ืองพ้ืน ชั้น  ๖  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๙๙%  
-งานทาสี ภายนอกอาคาร  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๗๕% 
-งานตอกเข็มสั้น ทําพ้ืนระเบียงหน้าอาคาร  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๙๙% 
-งานกําแพงกันดิน ระเบียงหน้าอาคาร  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๙๙% 
-งานเทฐาน พร้อมวางกลบถังบําบัด  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๘๐% 
-งานติดต้ังราวกันตก Stainless  โถง  ระเบียง ชั้น  ๒-๖  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๙๙%  
-งานโครงสร้างพ้ืน คสล. ระเบียง ชั้น ๑  ด้านหน้า  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๕๐% 
-งานติดต้ังระแนงไม้ ชั้น ๒-๖ พร้อม ทาสี  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๙๙% 
-งานปูกระเบ้ืองพ้ืน ชั้น ๑ ภายในตัวอาคาร  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๙๙% 
-งานระบบลิฟท์  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๗๐% 
-งานติดต้ังระแนงเหล็ก ชั้น ๒-๖ พร้อมทาสี  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๙๙% 
-งานติดต้ังระบบปรับอากาศท้ังอาคาร  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๘๕% 
-งานติดต้ังระบบเครื่องทําน้ําอุ่น  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๒๐% 
-งานติดต้ังระแนง และแผงบังตา ชั้น ๑  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๙๙% 
-งานระบบกันซึมดาดฟ้า  แล้วเสร็จ  ๑๐๐% 
-งานระบบพัดลมโคจร ชั้น  ๔-๖  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๗๕% 
-งานโครงสร้างบันได คสล. ชั้น  ๑  นอกอาคาร  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๙๙% 
-งานก่ออิฐ ฉาบปูน โครงป้ายโครงการด้านหน้า  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๙๙% 
-งานรั้วระเบียงชั้น ๑  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๘๐% 
-งานทําสีประตู หน้าต่าง ชั้น ๔-๖  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๙๙% 
-งานไฟฟ้า ติดต้ังโคม Switch Plug ชั้น ๔-ดาดฟ้า  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๙๙% 
-งานระบบระบายน้ํารอบอาคาร  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๓๐% 
ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการภายใน  ๓๐๕  วัน  นบัถัดจากลงนามในสัญญาจ้าง 
งวดท่ี  ๑๑   จะจ่ายให้ร้อยละ  ๑๔.๕  ของวงเงินค่าจ้าง  เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 
-ส่งแผนงานกําหนดการทดสอบระบบท้ังหมด  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๙๙% 
-งานติดต้ัง ระแนงเหล็ก ชั้น ๒-๖  พร้อมทาสี  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๙๙% 
-งานติดต้ัง Aluminium Cladding  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๙๙% 
-งานตกแต่งบันได ท้ังหมด  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๙๙% 
-งานปูกระเบ้ืองพ้ืน ชั้น ๑  กับชั้น  ๖  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๙๙%   
-งานทาสีภายนอกอาคาร  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๙๕%   
-งานโครงสร้างพ้ืน คสล. ระเบียง ชั้น ๑ ด้านหน้า  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๙๙% 
-งานตกแต่งพ้ืนระเบียงหน้าอาคาร ชั้น ๑  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๙๙% 
-งานตกแต่งกําแพงกันดิน ระเบียงหน้าอาคาร  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๙๙% 
-งานเทฐาน พร้อมวางถังบําบัด พร้อมกลบ  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๙๙% 



๑๔  

-งานติดต้ังระแนงไม้ ชั้น ๒-๖ พร้อมทาสี  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๙๙% 
-งานป้ายตัวอักษรด้านระแนงเหล็ก  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๙๐% 
-งานระบบ CCTV  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๘๐% 
-งานระบบ Access control  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๘๐% 
-งานระบบลิฟท์  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๘๕% 
-งานติดต้ัง ระบบปรับอากาศ ท้ังอาคาร  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๙๘% 
-งานติดต้ังระบบเครื่องทําน้ําอุ่น  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๙๘% 
-งานระบบพัดลมโคจรท้ังหมด  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๙๙% 
-งานรั้วระเบียงชั้น ๑  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๙๐% 
-งานป้ายโครงการด้านหน้า  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๙๙% 
-งานระบบระบายน้ํารอบอาคาร  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  ๙๕% 
ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการภายใน  ๓๓๕  วัน  นบัถัดจากลงนามในสัญญาจ้าง 
งวดท่ี  ๑๒  (งวดสุดท้าย)   จะจ่ายให้ร้อยละ  ๑๗  ของวงเงินค่าจ้าง  เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 
-ส่ง Asbuild DWG. ท้ังแบบ ขนาด A0 พร้อม AutoCad File จํานวน ๓ ชุด  พร้อมวิศวกรและสถาปนิก 
ระดับสามัญ รับรอง  แล้วเสร็จ  ๑๐๐% 
-งานทดสอบระบบท้ังหมด Full Load อย่างน้อย ๑ สัปดาห์ ท้ังวัน ท้ังคืน และรับรองโดยสามัญวิศวกรไฟฟ้า
และเครื่องกล  แล้วเสร็จ  ๑๐๐% 
-งานป้ายตัวอักษรด้านหน้า  แล้วเสร็จ  ๑๐๐% 
-งานป้ายตัวอักษร ด้านระแนงเหล็ก  แล้วเสร็จ  ๑๐๐% 
-งานระบบลิฟท์  แล้วเสร็จ  ๑๐๐%  
-งานระบบไฟฟ้า  แล้วเสร็จ  ๑๐๐% 
-งานระบบสุขาภิบาล  แล้วเสร็จ  ๑๐๐% 
-งานทําความสะอาดพร้อมส่งมอบ  แล้วเสร็จ  ๑๐๐% 
-งานก่อสร้างท้ังหมด  แล้วเสร็จ  ๑๐๐% 
-งานระบบ CCTV  แล้วเสร็จ  ๑๐๐% 
-งานระบบ Access control 
-งานระบบปรับอากาศ  แล้วเสร็จ  ๑๐๐% 
-งานระบบเครื่องทําน้ําอุ่น  แล้วเสร็จ  ๑๐๐% 
ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการภายใน  ๓๖๕  วัน  นบัถัดจากลงนามในสัญญาจ้าง 

 ๙.  อัตราค่าปรับ 
      ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๕ จะกําหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐  ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 
   
 ๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
   ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทํา
สัญญาจ้าง ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๕  แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างท่ีเกิดข้ึน
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า……๒……ปี……-….. เดือน นับถัดจากวันท่ีมหาวิทยาลัยได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้าง
ต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน……๓๐..….วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความชํารุด
บกพร่อง 
         
 



๑๕  

 ๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
          ๑๑.๑ เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครั้งนี้   ได้มาจากเงินรายได้สะสม เงินกู้จาก……-..…..และเงิน
ช่วยเหลือจาก…………-…………….. 
  การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเม่ือ มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติเ งินค่าก่อสร้างจาก 
เงินรายได้สะสม   เงินกู้จาก……………-……………….และเงินช่วยเหลือจาก……-……………....แล้วเท่านั้น 
  ราคากลางของงานก่อสร้างหอพักนักศึกษา  ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  เป็นเงินท้ังส้ิน   ๑๓๙,๒๒๙,๑๓๑.๗๑  บาท  (หนึ่งร้อยสามสิบเก้าล้านสองแสนสอง
หม่ืนเก้าพันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)  
     ๑๑.๒ เม่ือมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง
ตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องาน
จ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และ
สามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็น 
ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 
   (๑)  แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่าภายใน      
๗ วัน นับต้ังแต่วันท่ีผู้รับจ้างสั่ง หรือซ้ือขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
   (๒)  จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือ
ไทย ซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออ่ืน 
   (๓)  ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
  ๑๑.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซ่ึงได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อ
มหาวิทยาลัยแล้วจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ  มิได้ และเม่ือได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอ
ราคาแล้วต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดใน ข้อ ๔.๗ (๔) (๕) (๖)  
และ (๗)  มิฉะนั้น   มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันซองจํานวนร้อยละ  ๒.๕  ของวงเงินท่ีจัดหาทันที และอาจ
พิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมท้ังอาจพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
  ๑๑.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาซ่ึงมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทําสัญญา หรือข้อตกลงภายใน
เวลาท่ีทางราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ  ๗  มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือ
คํ้าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมท้ังจะพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงาน 
ตามระเบียบของทางราชการ 
   ๑๑.๕ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือข้อกําหนดในแบบสัญญาให้เป็นไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 



๑๖  

 ๑๒. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
    การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๗  จะนํามาใช้ในกรณีท่ีค่า
งานก่อสร้างลดลงหรือเพ่ิมข้ึน โดยวิธีการต่อไปนี้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงท่ีท่ีระดับท่ีกําหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามท่ีกําหนดไว้ใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการท่ีได้ระบุในข้อ ๑.๗ 
 
 ๑๓. มาตรฐานฝีมือช่าง 
    เม่ือมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้มสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้าง 
ตามประกาศนี้แล้ว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้มีสิทธิเสนอราคา
จะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกรมแรงงาน   หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ 
ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ  ๑๐      
ของแต่ละสาขาช่าง   แต่จะต้องมีช่างจํานวนอย่างน้อย  ๑   คน  ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้  
  ๑๓.๑  ช่างก่อสร้าง /โยธา   
  ๑๓.๒   ช่างท่อและสุขภัณฑ์   
  ๑๓.๓   ช่างฉาบปูน    
  ๑๓.๔   ช่างสี    
  ๑๓.๕   ช่างไฟฟ้า 
  ๑๓.๖ ช่างก่ออิฐ 
  ๑๓.๗  ช่างเหล็กเสริมคอนกรีต 
  ๑๓.๘  ช่างติดต้ังและเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 
  ๑๓.๙ ช่างสํารวจ 
  ๑๓.๑๐ ช่างไม้ 

 ผู้รับจ้างจะต้องเสนอรายชื่อผู้ท่ีมีมาตรฐานฝีมือช่างดังกล่าวก่อนท่ีจะเริ่มปฏิบัติงานในแต่ละส่วนงาน 
 ๑๔. จัดทํา และติดตั้งแผ่นป้าย 
   ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการดําเนินการจัดทํา และติดต้ังแผ่นป้ายขนาดไม่ต่ํากว่า  ๒.๔๐x 
๓.๖๐ เมตร พร้อมโครงท่ีแข็งแรง  อย่างน้อย ๑ จุด แสดงรายละเอียดเก่ียวกับงานก่อสร้างไว้  ณ บริเวณ
สถานท่ีก่อสร้าง  โดยมีรายละเอียดในการประกาศ  ดังนี้  คือ 
 (๑)  ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ  สถานท่ีติดต่อ  และหมายเลขโทรศัพท์พร้อมดวงตราหน่วยงาน
เจ้าของโครงการ 
 (๒)  ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง 
 (๓)  ปริมาณงานก่อสร้าง 
 (๔)  ชื่อ ท่ีอยู่ ผู้รับจ้าง หรือหน่วยงานท่ีก่อสร้างพร้อมหมายเลขโทรศัพท์   
 (๕)  ระยะเวลาท่ีเริ่มต้นและระยะเวลาสิ้นสุดของงานหรือโครงการ 
 (๖)  วงเงินค่าก่อสร้าง 
 (๗)  ชื่อเจ้าหน้าท่ีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ผู้ควบคุมงานพร้อมหมายเลข
โทรศัพท์ 
 (๘)  กําลังก่อสร้างด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
 ท้ังนี้จะต้องเสนอแบบป้ายให้ผู้ว่าจ้างให้ความเห็นชอบก่อน 



๑๗  

 ๑๕. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

  ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้
กําหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
   …….../...เมษายน...../...๒๕๕๗...... 

 
(........................................................) 
       หวัหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 

 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ท่ีเข้ารับการคัดเลือกจากหน่วยงานท่ีจะจัดหา
พัสดุ เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา  ผู้มีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกจาก
หน่วยงานท่ีจะจัดหาพัสดุ ให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 การนับระยะเวลาคํ้าประกันซองตามข้อ ๕  ให้หน่วยงานท่ีจัดหาพัสดุนับเป็น ๒ ช่วงเวลาติดต่อกัน 
คือ  ช่วงแรกต้ังแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดท้าย (วันเสนอราคา) และนับ
ต่อเนื่องกันในช่วงท่ีสอง คือ ต้ังแต่วันถัดจากวันยืนยันราคาสุดท้ายจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา ตัวอย่างเช่น 
กําหนดวันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค วันท่ี  ………………………………………กําหนดวันเสนอราคาวันท่ี  
…………………………………….… และกําหนดยืนราคา ๙๐ วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย การนับระยะเวลาคํ้า
ประกันซองคือ วันท่ี ……………………………..……..  จนถึงวันท่ี  ………………………………  และนับต่อเนื่องในช่วงท่ี
สองให้เริ่มนับต้ังแต่......................................... จนถึงวันท่ี ......................................  (รวม ๙๐ วัน) ดังนั้น 
ระยะเวลาการนับหลักประกันซอง คือ ต้ังแต่วันท่ี .........................  จนถึงวันท่ี .................................. 
 



๑๘  

 การเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ให้หน่วยงานท่ีจะจัดหาพัสดุคํานวณวงเงินการเสนอลด
ราคาข้ันตํ่าแต่ละครั้งในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
หากคํานวณแล้วมีเศษของหลักหน่วยนับใดๆ ให้ปัดเศษดังกล่าวเป็นหน่วยนับนั้น โดยไม่ต้องมีเศษของแต่ละ
หน่วยนับ เพ่ือความชัดเจน และป้องกันความผิดพลาดในการเสนอลดราคาข้ันตํ่าแต่ละครั้ง เช่น กรณีราคา
สูงสุดของการประกวดราคาฯ ๑๕๕,๖๕๗,๐๐๐ บาท คํานวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๓๑๑,๓๑๔ บาท ให้
กําหนดการเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการ
ประกวดราคาฯ ๔๔,๕๖๗,๕๐๐ บาท คํานวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๘๙,๑๓๕ บาท ให้กําหนดการเสนอลด
ราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๘๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ 
๗,๗๘๙,๐๐๐ บาท คํานวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๑๕,๕๗๘ บาท ให้กําหนดการเสนอลดราคาข้ันตํ่า 
(Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท ท้ังนี้ ผู้เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาข้ันตํ่าสูงกว่าราคา
ข้ันตํ่าท่ีกําหนดได้ เช่น กรณีกําหนดการเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท  
ผู้เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาได้ครั้งละมากกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท ได้ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป 
ต้องเสนอลดราคาตามท่ีกําหนดจากราคาครั้งสุดท้ายท่ีเสนอลดแล้ว สําหรับกรณีการจัดหาพัสดุท่ีหน่วยงานท่ีจะ
จัดหาพัสดุกําหนดให้เสนอราคาในลักษณะการเสนอราคาต่อหน่วย เห็นควรให้หน่วยงานกําหนดให้เสนอราคา
และพิจารณาในลักษณะการเสนอราคารวม เพ่ือให้สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นได้ 
 


