
(ร่าง) 
 

ข้อก าหนดและขอบเขตของงาน 
( Term of reference ) 

การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภมิู จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง โดยวิธีประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

................................................ 
 
                  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “มหาวิทยาลัย” มีความประสงค์ด าเนินการ 
จัดจ้างประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด    
1 หลัง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามเงื่อนไขและระเบียบปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
         

1. ความเป็นมา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด “แหล่งความรู้ตลอดชีวิต” ได้ด าเนินการเรียนการสอน มีพันธกิจ

ส าคัญได้แก่ การจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ การปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี การ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านการวิจัยสู่ชุมชนและท้องถิ่น การผลิตครูผลิตนักศึกษา
ให้ได้มาตรฐาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มุ่งเน้นการให้บริการ เพ่ือพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ สร้างบัณฑิต
ให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนส่งเสริมปรับปรุงถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งการ
วิจัยและพัฒนาเอ้ือประโยชน์ต่อท้องถิ่น มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ประกอบด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา
สาธารณสุขศาสตร์ และได้มีสาขาอ่ืนที่ร่วมใช้ครุภัณฑ์ และอาคารสถานที่ร่วมกันในการจัดการเรียนการสอน 
เช่น การใช้ห้องเรียนกายวิภาคศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันมีจ านวนนักศึกษาในสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ และสาขาอ่ืน ๆ ที่ร่วมใช้ศักยภาพรวมทั้งสิ้น 370 คน และมหาวิทยาลัย ได้รับการรับรองจากสภาการ
พยาบาลในการเปิดรับนักศึกษาเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาละ 30 คน เป็นปีการศึกษาละ 60 คน ซึ่งทาง
มหาวิทยาลัยฯ ได้เปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2560 แล้วเป็นปีการศึกษาละ 60 คน ปัจจุบันมีอาคาร
เรียน 4 ชั้น ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และจัดเป็นห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ห้องสมุดเฉพาะ
ด้าน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อีกทั้งพ้ืนที่บางส่วนได้จัดเป็นห้องพักอาจารย์ห้องปฏิบัติงานสายสนับสนุน
วิชาการยังไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องขยายห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล เพ่ือให้ได้มาตรฐาน ตามสภาวิชาชีพ
พยาบาลก าหนด จากเหตุผลดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับอนุมัติเงินจัดสรรเพ่ือด าเนินการ 
โครงการก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือเป็นอาคาร
เรียนและปฏิบัติการ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้มีความพร้อมทางด้านการศึกษาที่ได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์ของสภาวิชาชีพ และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทั้งเป็นอาคารเรียนรวมส าหรับ
นักศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านห้องปฏิบัติการให้สาขาที่เกี่ยวข้อง 
จัดบริการวิชาการด้านสุขภาพบุคลากรทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย 

จากเหต ุผลดังกล ่าวมหาวิทยาล ัยฯ จึงได้ด าเนินการก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต าบลเกาะ
แก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง เพ่ือให้สอดคล้องกับการใช้งาน และการด าเนินการประกวดราคาให้
แล้วเสร็จตามท่ีได้วางแผนไว้ 
 



2. วัตถุประสงค์     
1.) เพ่ือให้การจัดหาผู้รับจ้างในการก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ร้อยเอ็ด ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 และแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 

2.) เพ่ือให้การก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด 1 หลัง ดังกล่าว แล้วเสร็จตามแผนงานที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนดไว้ 

3.) เพ่ือให้การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-biding) เป็นไปอย่าง
กว้างขวางมีความยุติธรรมโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
 

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา 
                 3.1 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างโดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 89,100,000 บาท (แปดสิบเก้าล้านหนึ่งแสน
บาทถ้วน) สัญญาเดียว ระยะเวลาของผลงานไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันประกาศประกวดราคาจ้าง และเป็นผลงานที่
เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่
มหาวิทยาลัยเชื่อถือ 
                 3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
                 3.3 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่ นข้อเสนอราคารายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                 3.4 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                 3.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและ
ห้ามท าสัญญาตามท่ี กวพ. ก าหนด 
                 3.6 เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
                 3.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
                 3.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
                 3.9 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
        3.10 การจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้ และได้รับจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ างบประมาณ พ.ศ. 2561 จากส านักงบประมาณแล้ว ส าหรับกรณีที่ไม่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดหาในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยสามารถยกเลิกการจัดหาได้ 
 
 
 



4.  คุณลักษณะของงานจ้าง 
4.1 งานก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
4.2 งานก่อสร้างห้องปฏิบัติการ 
4.3 งานระบบสุขาภิบาล 
4.4 งานระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ 
4.5 งานติดตั้งลิฟต์โดยสาร 
4.6 งานติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม ้
4.7 งานติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า 
4.8 งานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร 
4.9 งานบริเวณพ้ืนที่ใช้สอยประกอบ 
4.10 งานงานส่วนอื่น ๆ ที่ระบุในรูปแบบรายการ 

        หมายเหตุ ระหว่างการก่อสร้างผู้รับจ้างต้องติดตั้งป้ายโครงการ 

 
5.  ระยะเวลาการด าเนินการ 

                    ก าหนดระยะด าเนินการ ภายใน 710 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  
 
 6. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน 
      ก าหนดแล้วเสร็จภายใน 710 วัน โดยแบ่งออกเป็น 35 งวด 
 

7.  วงเงินในการจัดหา 
                    วงเงินในการจัดจ้างครั้งนี้  เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 178,200,000 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดล้าน
สองแสนบาทถ้วน) 
 
 
 8. ประมาณราคากลาง  
  ราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 178,200,000 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปด
ล้านสองแสนบาทถ้วน) 
 

9.  สถานที่ติดต่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม   
     สถานที่ติดต่อเพ่ือขอทราบข้อมูลเพ่ิมเติมหรือเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดย

เปิดเผยตัวได้ที่คณะกรรมการก าหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา ห้องพัสดุ ชั้น 1 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 113 หมู่ 12 ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ  
จ.ร้อยเอ็ด 45120  
หมายเลขโทรศัพท ์  0-4355-6001-8 ต่อ 1030    
หมายเลขโทรสาร     0-4355-6003           
Website   http://www.reru.ac.th 
E-mail              anun.m@reru.mail.go.th , Parinya_dakaew@hotmail.com  

 
 

 

http://www.reru.ac.th/
mailto:Saiyarod123@hotmail.com


 
 
 

(ฉบับร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูม ิจังหวัดร้อยเอ็ด 

โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
…………………………………… 

 
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  มีความประสงค์จะก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต าบล
เกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 178,200,000 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดล้านสองแสนบาทถ้วน) 
 

                    ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อ 
1. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างโดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 89,100,000 บาท (แปดสิบเก้าล้านหนึ่ง
แสนบาทถ้วน) สัญญาเดียว ระยะเวลาของผลงานไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันประกาศประกวดราคาจ้าง และเป็น
ผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
เอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ 

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

5. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคา
และห้ามท าสัญญาตามท่ี กวพ. ก าหนด 

6. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด 

7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

8. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ            
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

9. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

10. การจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้ และได้รับจัดสรร



งบประมาณรายจ่ายประจ างบประมาณ พ.ศ. 2561 จากส านักงบประมาณแล้ว ส าหรับกรณีที่ไม่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดหาในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยสามารถยกเลิกการจัดหาได้ 
                    ก าหนดดูสถานที่และรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมในวันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. 
ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 113 หมู่ 12 ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด 45120 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ไปรับฟังค าชี้แจงและดูสถานที่ก่อสร้างฯ จะต้องถือปฏิบัติตามที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดก าหนด เสมือนหนึ่งว่าเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับฟังรายละเอียดและดูสถานที่
ก่อสร้างฯ ทุกประการ 

ก าหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 
 ..................................... ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.  
 

                    ผู้สนใจสามารถซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ .......................... บาท 
ได้ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และช าระเงินผ่านทางธนาคาร ในวันที่ .............................. 
ถึงวันที ่................................... โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภาย
หลังจากช าระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการเสนอราคา ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.reru.ac.th และ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-435-556-001-8 ต่อ 1030 ในวันและ
เวลาราชการ 
 
                                        ประกาศ  ณ  วันที่  .......................................................... 
 
 
    
                                                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์) 
                                                           อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

(ฉบับร่าง) 
 

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
เลขที ่ e-bidding .../............... 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง  

โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 ลงวันที่ .................................... 
 

                  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัย" มีความประสงค์จะประกวด
ราคาจ้างก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง โดยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด
ดังต่อไปนี้ 
 

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา 
                          1.1     แบบรูปรายการละเอียด 
                          1.2     แบบใบเสนอราคาท่ีก าหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                          1.3     แบบสัญญาจ้าง 
                          1.4     แบบหนังสือค้ าประกัน 
                                    (1)   หลักประกันการเสนอราคา 
                                    (2)   หลักประกันสัญญา   
                          1.5     สูตรการปรับราคา 
                          1.6     บทนิยาม 
                                    (1)   ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                                    (2)   การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                          1.7     แบบบัญชีเอกสาร 
                                    (1)   บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
                                    (2)   บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 
                          1.8    รายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities) 
(รายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นการเปิดเผยเพ่ือให้ผู้ประสงค์จะยื่นข้อเสนอได้รู้ข้อมูลได้เท่า
เทียมกัน และเพ่ือให้ประชาชนตรวจดูได้) 
 

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
                     2.1. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างโดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 89,100,000 บาท (แปดสิบเก้าล้านหนึ่ง
แสนบาทถ้วน) สัญญาเดียว ระยะเวลาของผลงานไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันประกาศประกวดราคาจ้าง และเป็น
ผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วน



ท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
เอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ 
                      2.2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
                     2.3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                     2.4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                     2.5. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคา
และห้ามท าสัญญาตามที่ กวพ. ก าหนด 
                     2.6. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด 
                     2.7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
                     2.8. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  
                     2.9. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่
เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
                     2.10. การจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง เป็นหนังสือได้ต่อเมื่อ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้ และได้รับจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ างบประมาณ พ.ศ. 2561 จากส านักงบประมาณแล้ว ส าหรับกรณีที่ไม่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดหาในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยสามารถยกเลิกการจัดหาได้ 
 

3. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
                         ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ 
                          3.1    ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (1)    ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                           (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ออกให้โดยส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ไม่เกิน 3 เดือน  นับถึงวันยื่นซอง
เสนอราคา บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้าม)ี พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                           (ข)   บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล ที่ออกให้โดยส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ไม่เกิน 3 เดือน นับถึงวันยื่นซองเสนอราคา 
หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้น รายใหญ่พร้อม
รับรองส าเนาถูกต้อง 
                                   (2)    ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่น 
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 



                                   (3)    ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่น
ส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด
เป็นบุคคลธรรมดา ที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่น
เอกสาร ตามท่ีระบุไว้ใน (1) 
                                   (4)    เอกสารเพิ่มเติมอ่ืน ๆ 
                                           (4.1)   ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) 
                                   (5)    บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ 1.7 (1) 
                          3.2    ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (1)    หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคา
มอบอ านาจ ให้บุคคลอ่ืนลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของ ผู้เสนอราคาในการเสนอ
ราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แทน 
                                   (2)    หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ 5 
                                   (3)    ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                   (4)    บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการ
วัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งก าไรไว้ด้วย   
                                   (5)    บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ 1.7 (2) 
 

4. การเสนอราคา 
                          4.1     ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างนี้  โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก
ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคา โดยไม่ต้อง
แนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          4.2     ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคา ในบัญชีรายการก่อสร้างให้
ครบถ้วน 
                          ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอ
ราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง โดยคิด
ราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 
                                   ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 180 วัน นับแต่วันเสนอราคา 
โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
                          4.3     ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 710 วัน 
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง 
                          4.4     ก่อนเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ  
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไข 
ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ 
                          4.5     ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ...................................  ตั้งแต่เวลา 08.30 น.  ถึง 16.30 น. 
                          เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอใด ๆ โดยเด็ดขาด 



                          คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  จะด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนตามข้อ 
1.6 (1) ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม่ 
                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือใน
ขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้เสนอราคารายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมตามข้อ 1.6 (2) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และมหาวิทยาลัยจะ
พิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้น
เป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่ม ให้มีการกระท า
ดังกล่าว 
                          ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคา ที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็น ผู้เสนอ
ราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อ
ปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากส่วนราชการ การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือ
เป็นที่สุด 
                          ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์และเห็นว่าการ
ยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง            
ให้ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวได้ 
                          4.6     ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
                                   (1)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (2)    ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
                                   (3)    ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน 
เวลา ที่ก าหนด 
                                   (4)    ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา 
                                   (5)    ผู้เสนอราคาสามารถศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอ
ราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
 

5. หลักประกันการเสนอราคา 
                          ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  จ านวน  8,910,000  
บาท (แปดล้านเก้าแสนหนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 
                          5.1    หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือ ค้ า
ประกัน ดังระบุในข้อ 1.4 (1) 
                          5.2     เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นการเสนอราคาทางระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันท าการของทางธนาคาร 
                          5.3     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          กรณีที่ผู้ เสนอราคาน าเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย  มาวางเป็น
หลักประกันการเสนอราคา ผู้เสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ส่วนราชการตรวจสอบความ

http://www.gprocurement.go.th/


ถูกต้อง ในวันที่ .............................. ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. 
 
                          หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ มหาวิทยาลัยจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ าประกัน
ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ 3 
ล าดับแรก จะคืนให้ต่อเม่ือได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว  
                          การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
 

6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
                          6.1 ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ มหาวิทยาลัย
จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคาต่ าสุด และจะพิจารณาจาก ราคารวม   
                          6.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือ
ผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่
สาระส าคัญ ทั้งนี ้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยเท่านั้น 
                          6.3 มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน ใน
กรณีดังต่อไปนี้ 
                                   (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้ รับเ อกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์  หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย 
                                   (2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่งอย่างใด หรือ
ทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 
                          6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัย มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ 
ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา 
หรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
                          6.5 มหาวิทยาลัยทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้  สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งมหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และ
ลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้
ว่าการยื่นข้อเสนอกระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติ
บุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
                               ในกรณีที่ผู้เสนอราคารายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด าเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัยจะให้ ผู้
เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามประกวดราคาจ้าง



อิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับ
ราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 
                          6.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผู้เสนอราคาที่มี
สิทธิ ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคา ที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
ตามข้อ 1.6มหาวิทยาลัยมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกรายดังกล่าวออก และมหาวิทยาลัย
จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
                               ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอ
ราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการพิจารณา
ผลการเสนอราคาดังกล่าวได้ 
 

7. การท าสัญญาจ้าง 
                               ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุ
ในข้อ 1.3 กับมหาวิทยาลัย ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็น
จ านวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้มหาวิทยาลัยยึดถือไว้ในขณะ
ท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
                            7.1    เงินสด 
                             7.2     เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญา หรือก่อนหน้านั้น  
ไม่เกิน 3 วัน ท าการของทางราชการ 
                            7.3   หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุ
ในข้อ 1.4 (2) 
                            7.4   หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัท
เงินทุน หรือ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบ
ธุรกิจค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว 
โดยอนุโลมให้ใช้ ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ 1.4 (2) 
                          7.5   พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
 

8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน     
     มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จะจ่ายค่าจ้างโดยแบ่งออกเป็น 35 งวด  ดังนี้ 
งวดที่ 1   จะจ่ายให้ 0.25  % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการหรือก่อสร้างดังนี้ 

- งานรื้อถอนต้นไม้ ปรับพื้นที่วางผังอาคารที่จะก่อสร้าง ป้ายโครงการ อาคารส านักงานชั่วคราว รั้ว
แสดงขอบเขตพ้ืนที่ก่อสร้างและ ที่พักคนงานชั่วคราว  ทั้งหมดแล้วเสร็จ 

- งานเจาะส ารวจดินงานก่อสร้าง ส่งพร้อมรายงานทดสอบทั้งหมดแล้วเสร็จ (หากมี)  
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจ างวดและแผนงานในงวดถัดไป 
- ผู้รับจ้างได้ด าเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งาน

ส าหรับ 2 งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ 
แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา 20 วัน นับตั้งแต่วันที่ก าหนดให้เริ่มลงมือท างานในสัญญาจ้าง 



 
 
งวดที่ 2   จะจ่ายให้  2.00  % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการหรือก่อสร้างดังนี้ 

- งานเข็มเจาะ ทั้งหมดส่งพร้อมรายงานทดสอบเข็มเจาะทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจ างวดและแผนงานในงวดถัดไป 
- ผู้รับจ้างได้ด าเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งาน

ส าหรับ 2 งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ 
แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ก าหนดให้เริ่มลงมือท างานในสัญญาจ้าง 

 
งวดที ่3   จะจ่ายให้ 2.75 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการหรือก่อสร้างดังนี้ 

- งานเทฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานระบบก าจัดปลวก การก่อสร้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจ างวดและแผนงานในงวดถัดไป 
- ผู้รับจ้างได้ด าเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งาน

ส าหรับ 2 งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ 
แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ก าหนดให้เริ่มลงมือท างานในสัญญาจ้าง 
 
งวดที่ 4  จะจ่ายเงินให้ 2.75 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการหรือก่อสร้างดังนี้ 

- งานเสา คาน ชั้น 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ  
- งานพ้ืน ชั้น 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจ างวดและแผนงานในงวดถัดไป 
- ผู้รับจ้างได้ด าเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งาน

ส าหรับ 2 งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ 
แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ก าหนดให้เริ่มลงมือท างานในสัญญาจ้าง 
 
งวดที่ 5  จะจ่ายเงินให้ 2.75 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการหรือก่อสร้างดังนี้ 

-  งานเสา คาน ชั้น 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานพ้ืน ชั้น 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานบันไดชั้น 1 ขึ้นชั้น 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจ างวดและแผนงานในงวดถัดไป 
- ผู้รับจ้างได้ด าเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งาน

ส าหรับ 2 งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ 
แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา 150 วัน นับตั้งแต่วันที่ก าหนดให้เริ่มลงมือท างานในสัญญาจ้าง 
 
งวดที่ 6  จะจ่ายเงินให้ 2.75 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการหรือก่อสร้างดังนี้ 

- งานเสา คาน ชั้น 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานพ้ืน ชั้น 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานบันไดชั้น 2 ขึ้นชั้น 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 



- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจ างวดและแผนงานในงวดถัดไป 
- ผู้รับจ้างได้ด าเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งาน

ส าหรับ 2 งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ 
แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา 180 วัน นับตั้งแต่วันที่ก าหนดให้เริ่มลงมือท างานในสัญญาจ้าง 
 
งวดที่ 7  จะจ่ายเงินให้ 3.50 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการหรือก่อสร้างดังนี้ 

- งานเสา คาน ชั้น 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานพ้ืน ชั้น 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานบันไดชั้น 3 ขึ้นชั้น 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานก่อฉาบภายในผนัง ชั้น 1  และผนังชั้น 2  ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจ างวดและแผนงานในงวดถัดไป 
- ผู้รับจ้างได้ด าเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งาน

ส าหรับ 2 งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ 
แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา 210 วัน นับตั้งแต่วันที่ก าหนดให้เริ่มลงมือท างานในสัญญาจ้าง 
 
งวดที่ 8  จะจ่ายเงินให้ 2.75 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการหรือก่อสร้างดังนี้ 

- งานเสา คาน ชั้น 5 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานพ้ืน ชั้น 5 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานบันไดชั้น 4 ขึ้นชั้น 5 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจ างวดและแผนงานในงวดถัดไป 
- ผู้รับจ้างได้ด าเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งาน

ส าหรับ 2 งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ 
แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา 240 วัน นับตั้งแต่วันที่ก าหนดให้เริ่มลงมือท างานในสัญญาจ้าง 
 
งวดที่ 9  จะจ่ายเงินให้ 3.25 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการหรือก่อสร้างดังนี้ 

- งานเสา คาน ชั้น 6 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานพ้ืน ชั้น 6 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานบันไดชั้น 5 ขึ้นชั้น 6 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานก่อฉาบภายในผนังชั้น 3  ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจ างวดและแผนงานในงวดถัดไป 
- ผู้รับจ้างได้ด าเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งาน

ส าหรับ 2 งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ 
แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา 270 วัน นับตั้งแต่วันที่ก าหนดให้เริ่มลงมือท างานในสัญญาจ้าง 
งวดที่ 10  จะจ่ายเงินให้ 3.25 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการหรือก่อสร้างดังนี้ 

- งานเสา คาน ชั้น 7 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานพ้ืน ชั้น 7 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานบันไดชั้น 6 ขึ้นชั้น 7 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 



- งานก่อฉาบภายในผนังชั้น 4  ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจ างวดและแผนงานในงวดถัดไป 
- ผู้รับจ้างได้ด าเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งาน

ส าหรับ 2 งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ 
แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา 300 วัน นับตั้งแต่วันที่ก าหนดให้เริ่มลงมือท างานในสัญญาจ้าง 
 
งวดที่ 11  จะจ่ายเงินให้ 3.25 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการหรือก่อสร้างดังนี้ 

- งานเสา คาน ชั้น 8 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานพ้ืน ชั้น 8 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานบันไดชั้น 7 ขึ้นชั้น 8 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งวงกบประตู-หน้างต่าง ชั้น 1 ,ชั้น 2 และชั้น 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจ างวดและแผนงานในงวดถัดไป 
- ผู้รับจ้างได้ด าเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งาน

ส าหรับ 2 งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ 
แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา 330 วัน นับตั้งแต่วันที่ก าหนดให้เริ่มลงมือท างานในสัญญาจ้าง 
 
งวดที่ 12  จะจ่ายเงินให้ 3.50 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการหรือก่อสร้างดังนี้ 

- งานเสา คาน ชั้น 9 ทัง้หมดแล้วเสร็จ 
- งานพ้ืน ชั้น 9 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานบันได ชั้น 8 ขึ้นชั้น 9 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานก่อฉาบภายในผนัง ชั้น 5  ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานผนัง ปูกระเบื้อง ชั้น 1 ,ชั้น 2 และชั้น 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานเดินท่อประปาสุขาภิบาลภายในอาคาร  ชั้น 1 และชั้น 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจ างวดและแผนงานในงวดถัดไป 
- ผู้รับจ้างได้ด าเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งาน

ส าหรับ 2 งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ 
แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา 360 วัน นับตั้งแต่วันที่ก าหนดให้เริ่มลงมือท างานในสัญญาจ้าง 
 
งวดที่ 13  จะจ่ายเงินให้ 2.75 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการหรือก่อสร้างดังนี้ 

- งานเสา คาน ชั้น 10 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานพ้ืน ชั้น 10 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานบันได ชั้น 9 ขึ้นชั้น 10 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจ างวดและแผนงานในงวดถัดไป 
- ผู้รับจ้างได้ด าเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งาน

ส าหรับ 2 งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ 
แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา 390 วัน นับตั้งแต่วันที่ก าหนดให้เริ่มลงมือท างานในสัญญาจ้าง 
 



 
งวดที่ 14  จะจ่ายเงินให้ 2.00 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการหรือก่อสร้างดังนี้ 

- งานเสา คาน ชั้นวางถังน้ า และชั้นดาดฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานพ้ืน ชั้นวางถังน้ า และชั้นดาดฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานบันได ชั้นวางถังน้ า และชั้นดาดฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานก่อฉาบภายในผนัง ชั้น 6  ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานเดินท่อประปาสุขาภิบาลภายในอาคาร  ชั้น 3 และชั้น 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจ างวดและแผนงานในงวดถัดไป 
- ผู้รับจ้างได้ด าเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งาน

ส าหรับ 2 งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ 
แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา 420 วัน นับตั้งแต่วันที่ก าหนดให้เริ่มลงมือท างานในสัญญาจ้าง 
 
งวดที่ 15  จะจ่ายเงินให้ 1.00 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการหรือก่อสร้างดังนี้ 

- งานก่อฉาบภายในผนัง ชั้น 7  ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานผิวพ้ืน ชั้น 1 และชั้น 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานเดินท่อประปาสุขาภิบาลภายในอาคาร  ชั้น 3 และชั้น 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจ างวดและแผนงานในงวดถัดไป 
- ผู้รับจ้างได้ด าเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งาน

ส าหรับ 2 งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ 
แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา 440 วัน นับตั้งแต่วันที่ก าหนดให้เริ่มลงมือท างานในสัญญาจ้าง 
 
งวดที่ 16  จะจ่ายเงินให้ 1.25 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการหรือก่อสร้างดังนี้ 

- งานก่อฉาบภายในผนัง ชั้น 8  ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง ชั้น 4 ,ชั้น 5 ,ชั้น 6 และชั้น 7 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานเดินท่อประปาสุขาภิบาลภายในอาคาร ชั้น 5 และชั้น 6 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจ างวดและแผนงานในงวดถัดไป 
- ผู้รับจ้างได้ด าเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งาน

ส าหรับ 2 งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ 
แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา 460 วัน นับตั้งแต่วันที่ก าหนดให้เริ่มลงมือท างานในสัญญาจ้าง 
 
งวดที่ 17  จะจ่ายเงินให้ 2.25 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการหรือก่อสร้างดังนี้ 

- งานก่อฉาบภายในผนัง ชั้น 9  ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานผิวพ้ืน ชั้น 3 และชั้น 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานเดินสายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟ ชั้น 1  และชั้น 2  ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานเดินท่อระบบดับเพลิง ชั้น 1  และชั้น 2  ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจ างวดและแผนงานในงวดถัดไป 
- ผู้รับจ้างได้ด าเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งาน

ส าหรับ 2 งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ 



แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา 480 วัน นับตั้งแต่วันที่ก าหนดให้เริ่มลงมือท างานในสัญญาจ้าง 
 
งวดที่ 18  จะจ่ายเงินให้ 2.50 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการหรือก่อสร้างดังนี้ 

- งานก่อฉาบผนัง ชั้น 10 ,ชั้นวางถังน้ า และชั้นดาดฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานผนัง ปูกระเบื้อง ชั้น 4 ,ชั้น 5 และชั้น 6 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งวงกบประตู-หน้างต่าง ชั้น 8 ,ชั้น 9 ,ชั้น 10  ,ชั้นวางถังน้ า และชั้นดาดฟ้า ทั้งหมดแล้ว

เสร็จ 
- งานเดินสายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟ ชั้น 3  ,ชั้น 4 และชั้น 5  ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานเดินท่อประปาสุขาภิบาลภายในอาคาร  ชั้น 7 และชั้น 8 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานเดินท่อระบบดับเพลิง ชั้น 3  และชั้น 4  ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจ างวดและแผนงานในงวดถัดไป 
- ผู้รับจ้างได้ด าเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งาน

ส าหรับ 2 งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ 
แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา 495 วัน นับตั้งแต่วันที่ก าหนดให้เริ่มลงมือท างานในสัญญาจ้าง 
 
งวดที่ 19  จะจ่ายเงินให้ 1.75 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการหรือก่อสร้างดังนี้ 

- งานติดตั้งโครงหลังคา  ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานเดินสายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟ ชั้น 6  ,ชั้น 7 และชั้น 8  ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานเดินท่อระบบดับเพลิง ชั้น 5  และชั้น 6  ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจ างวดและแผนงานในงวดถัดไป 
- ผู้รับจ้างได้ด าเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งาน

ส าหรับ 2 งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ 
แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา 510 วัน นับตั้งแต่วันที่ก าหนดให้เริ่มลงมือท างานในสัญญาจ้าง 
 
งวดที่ 20  จะจ่ายเงินให้ 3.50 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการหรือก่อสร้างดังนี้ 

- งานมุงหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานเดินสายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟ ชั้น9  ,ชั้น 10 ,ชั้นวางถังน้ า และชั้นดาดฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานผิวพ้ืน ชั้น 5 และชั้น 6 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานเดินท่อประปาสุขาภิบาลภายในอาคาร ชั้น 9  ,ชั้น 10 ,ชั้นวางถังน้ า และชั้นดาดฟ้า ทั้ง

หมดแล้วเสร็จ 
- งานเดินท่อระบบดับเพลิง ชั้น 7  และชั้น 8  ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งบานประตูหน้าต่าง  ชั้น 1 ,ชั้น 2 และชั้น 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจ างวดและแผนงานในงวดถัดไป 
- ผู้รับจ้างได้ด าเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งาน

ส าหรับ 2 งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ 
แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา 525 วัน นับตั้งแต่วันที่ก าหนดให้เริ่มลงมือท างานในสัญญาจ้าง 
 
 



งวดที่ 21  จะจ่ายเงินให้ 0.75 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการหรือก่อสร้างดังนี้ 
- งานผนัง ปูกระเบื้อง ชั้น 7  ,ชั้น 8  ,ชั้น 9 และชั้น 10 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานเดินท่อระบบดับเพลิง ชั้น 9  ,ชั้น 10 และชั้นวางถังน้ า ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้น 1 และชั้น 2  ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานกันซึมหลังคา ค.ส.ล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจ างวดและแผนงานในงวดถัดไป 
- ผู้รับจ้างได้ด าเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งาน

ส าหรับ 2 งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ 
แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา 540 วัน นับตั้งแต่วันที่ก าหนดให้เริ่มลงมือท างานในสัญญาจ้าง 
 
งวดที่ 22  จะจ่ายเงินให้ 1.75 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการหรือก่อสร้างดังนี้ 

- งานฝ้าเพดาน ชั้น 1 และชั้น 2  ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานผิวพ้ืน ชั้น 7 ,ชั้น 8  และชั้น 9 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้น 3 ,ชั้น 4  ,ชั้น 5 และชั้น 6  ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งบานประตูหน้าต่าง  ชั้น 4 ,ชั้น 5  ,ชั้น 6 และชั้น 7  ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งราวบันได ชั้น 1 ,ชั้น 2 และชั้น 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจ างวดและแผนงานในงวดถัดไป 
- ผู้รับจ้างได้ด าเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งาน

ส าหรับ 2 งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ 
แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา 555 วัน นับตั้งแต่วันที่ก าหนดให้เริ่มลงมือท างานในสัญญาจ้าง 
 
งวดที่ 23  จะจ่ายเงินให้ 1.00 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการหรือก่อสร้างดังนี้ 

- งานฝ้าเพดาน ชั้น 3 ,ชั้น 4  ,ชั้น 5 และชั้น 6  ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานผิวพ้ืน ชั้น 10 ,ชั้นวางถังน้ า และชั้นดาดฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้น 7  ,ชั้น 8  ,ชั้น 9 และชั้น 10 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งบานประตูหน้าต่าง  ชั้น 4 ,ชั้น 5  ,ชั้น 6 และชั้น 7  ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งราวบันได ชั้น 4 ,ชั้น 5 ,ชั้น 6 และชั้น 7  ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจ างวดและแผนงานในงวดถัดไป 
- ผู้รับจ้างได้ด าเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งาน

ส าหรับ 2 งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ 
แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา 570 วัน นับตั้งแต่วันที่ก าหนดให้เริ่มลงมือท างานในสัญญาจ้าง 
 
งวดที่ 24  จะจ่ายเงินให้ 1.75 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการหรือก่อสร้างดังนี้ 

- งานฝ้าเพดาน ชั้น 7  ,ชั้น 8  ,ชั้น 9 และชั้น 10 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งราวบันได ชั้น 8  ,ชั้น 9 ,ชั้น 10 ,ชั้นวางถังน้ า และชั้นดาดฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้น 7  ,ชั้น 8  ,ชั้น 9 และชั้น 10 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งบานประตูหน้าต่าง  ชั้น 8  ,ชั้น 9 ,ชั้น 10 ,ชั้นวางถังน้ า และชั้นดาดฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจ างวดและแผนงานในงวดถัดไป 



- ผู้รับจ้างได้ด าเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งาน
ส าหรับ 2 งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ 

แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา 585 วัน นับตั้งแต่วันที่ก าหนดให้เริ่มลงมือท างานในสัญญาจ้าง 
 
งวดที่ 25  จะจ่ายเงินให้ 2.00 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการหรือก่อสร้างดังนี้ 

- งานทาสีภายในอาคาร  แล้วเสร็จ 50% 
- งานติดตั้งดวงโคม ,สวิตช์ ,เต้ารับ ,ป้ายทางออกฉุกเฉิน,ไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และพัดลม ชั้น 1 ,

ชั้น 2 และชั้น 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งถังเก็บน้ าใต้ดิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งถังบ าบัดน้ าเสีย ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจ างวดและแผนงานในงวดถัดไป 
- ผู้รับจ้างได้ด าเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งาน

ส าหรับ 2 งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ 
แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา 600 วัน นับตั้งแต่วันที่ก าหนดให้เริ่มลงมือท างานในสัญญาจ้าง 
 
งวดที่ 26  จะจ่ายเงินให้ 2.75 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการหรือก่อสร้างดังนี้ 

- งานติดตั้งดวงโคม ,สวิตช์ ,เต้ารับ ,ป้ายทางออกฉุกเฉิน,ไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และพัดลม ชั้น 4 ,
ชั้น 5 ,ชั้น 6 ,ชั้น 7  ,ชั้น  8  ,ชั้น 9 ,ชั้น 10 ,ชั้นวางถังน้ า และชั้นดาดฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ 

- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจ างวดและแผนงานในงวดถัดไป 
- ผู้รับจ้างได้ด าเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งาน

ส าหรับ 2 งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ 
แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา 615 วัน นับตั้งแต่วันที่ก าหนดให้เริ่มลงมือท างานในสัญญาจ้าง 
 
งวดที่ 27  จะจ่ายเงินให้ 5.00 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการหรือก่อสร้างดังนี้ 

- งานติดตั้งครุภัณฑ์ LAB ชั้น 3 ,ชั้น 4 ,ชั้น 5 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจ างวดและแผนงานในงวดถัดไป 
- ผู้รับจ้างได้ด าเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งาน

ส าหรับ 2 งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ 
แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา 625 วัน นับตั้งแต่วันที่ก าหนดให้เริ่มลงมือท างานในสัญญาจ้าง 
 
งวดที่ 28  จะจ่ายเงินให้ 7.50 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการหรือก่อสร้างดังนี้ 

- งานติดตั้งครุภัณฑ์ LAB ชั้น 6 ,ชั้น 7 ,ชั้น 8 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งลิฟต์โดยสาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งตู้  MDB, LOAD CENTER ภายในอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจ างวดและแผนงานในงวดถัดไป 
- ผู้รับจ้างได้ด าเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งาน

ส าหรับ 2 งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ 



แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา 635 วัน นับตั้งแต่วันที่ก าหนดให้เริ่มลงมือท างานในสัญญาจ้าง 
 
งวดที่ 29  จะจ่ายเงินให้ 3.50 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการหรือก่อสร้างดังนี้ 

- งานติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งถังเก็บน้ าสแตนเลส อุปกรณ์ประกอบ เครื่องสูบน้ าประปา CWP1. CWP2  เครื่อง 

PACKAGE BOOSTER PUMP ประตูน้ า ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจ างวดและแผนงานในงวดถัดไป 
- ผู้รับจ้างได้ด าเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งาน

ส าหรับ 2 งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ 
แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา 645 วัน นับตั้งแต่วันที่ก าหนดให้เริ่มลงมือท างานในสัญญาจ้าง 
 
งวดที่ 30  จะจ่ายเงินให้ 3.50 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการหรือก่อสร้างดังนี้ 

- งานติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งถังเก็บน้ าสเตนเลส อุปกรณ์ประกอบ เครื่องสูบน้ าประปา CWP1. CWP2  เครื่อง 

PACKAGE BOOSTER PUMP ประตูน้ า ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจ างวดและแผนงานในงวดถัดไป 
- ผู้รับจ้างได้ด าเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งาน

ส าหรับ 2 งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ 
แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา 655 วัน นับตั้งแต่วันที่ก าหนดให้เริ่มลงมือท างานในสัญญาจ้าง 
 
งวดที่ 31  จะจ่ายเงินให้ 2.50 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการหรือก่อสร้างดังนี้ 

- งานติดตั้งหม้อแปลง 1,600 KVA ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานเดินสายไฟหลักเข้าอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจ างวดและแผนงานในงวดถัดไป 
- ผู้รับจ้างได้ด าเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งาน

ส าหรับ 2 งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ 
แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา 670 วัน นับตั้งแต่วันที่ก าหนดให้เริ่มลงมือท างานในสัญญาจ้าง 
 
งวดที่ 32  จะจ่ายเงินให้ 3.25 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการหรือก่อสร้างดังนี้ 

- ด าเนินการหมวดงานระบบสาธารณูปโภคและทางเดินเท้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- ด าเนินการหมวดงานถนน ค.ส.ล. และที่จอดรถ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- ด าเนินการหมวดงานทางเดินหน้าอาคาร (GS) ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- ด าเนินการหมวดงานไฟจราจร และไฟถนน ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจ างวดและแผนงานในงวดถัดไป 
- ผู้รับจ้างได้ด าเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งาน

ส าหรับ 2 งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ 



แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา 680 วัน นับตั้งแต่วันที่ก าหนดให้เริ่มลงมือท างานในสัญญาจ้าง 
 
งวดที่ 33  จะจ่ายเงินให้ 3.00 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการหรือก่อสร้างดังนี้ 

- งานทาสีภายใน-ภายนอกอาคาร  แล้วเสร็จ 90% 
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจ างวดและแผนงานในงวดถัดไป 
- ผู้รับจ้างได้ด าเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งาน

ส าหรับ 2 งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ 
แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา 690 วัน นับตั้งแต่วันที่ก าหนดให้เริ่มลงมือท างานในสัญญาจ้าง 
 
งวดที่ 34  จะจ่ายเงินให้ 4.00 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการหรือก่อสร้างดังนี้ 

- ด าเนินการหมวดงานรายการครุภัณฑ์ห้องบรรยาย ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจ างวดและแผนงานในงวดถัดไป 
- ผู้รับจ้างได้ด าเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งาน

ส าหรับงวดงานถัดไปแล้วเสร็จ 
แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา 700 วัน นับตั้งแต่วันที่ก าหนดให้เริ่มลงมือท างานในสัญญาจ้าง 
 
งวดที่ 35  จะจ่ายเงินให้ 8.00 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการหรือก่อสร้างดังนี้ 

- ด าเนินการหมวดงานรายการครุภัณฑ์ประกอบอื่น ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจ างวด 
- แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา 710 วัน นับตั้งแต่วันที่ก าหนดให้เริ่มลงมือท างาน

ในสัญญาจ้าง 
 
หมายเหตุ  แบ่งงวดงานออกเป็น 35 รายการ รายการทั้งหมดก าหนดเวลาแล้วเสร็จทั้งหมด 710 วัน  ผู้รับจ้าง
สามารถส่งมอบงานงวดใดก่อน หรือหลังได้ หรือจะส่งพร้อมกันทีละหลายงวดก็ได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ
ก่อสร้างงานนั้นแล้วเสร็จ เรียบร้อยครบถ้วน ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแต่ละงวดงาน โดยในงวดแรกของการ
ส่งงาน ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

๑. ส่งเอกสารรับรองควบคุมงานของวิศวกรโยธาโยธาและสถาปนิก ที่มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ และเอกสารมาตรฐานฝีมือช่าง 

๒. วางแผนงานหลัก (Master Schedule) S-Curve วางแผนการใช้งานบุคลากร  
และแรงงานและการส่งงานงวดสุดท้ายให้ด าเนินการ  ดังนี้ 
1. ส่ง  AS-BUILT DRAWING  ต้นฉบับ  1  ชุด  และส าเนา  3  ชุด  พร้อม  CD จ านวน  1 ชุด  

โดยมีวิศวกรหรือสถาปนิกของผู้รับจ้างลงลายมือชื่อ 
2. งานทดสอบระบบและงานส่วนอื่น ๆ ที่เหลือตามแบบรูปรายการ 
3. งานท าความสะอาดบริเวณก่อสร้างทั้งหมด 

      
 
 
 



9. อัตราค่าปรับ 
                          ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 17 จะก าหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญา
ต่อวัน และผู้รับจ้างต้องจ่ายเงินค่าควบคุมงานให้แก่กรรมการควบคุมงานตามระเบียบก าหนด 
 

10.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้าง 
ตามแบบ ดังระบุในข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซม
แก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
 

11.  ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอ่ืน ๆ 
                          11.1   เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561 
และเงินรายได้มหาวิทยาลัย 
                                การลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ างบประมาณ 
พ.ศ. 2561 จากส านักงบประมาณแล้ว เท่านั้น 
                               ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 178,200,000 บาท 
(หนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดล้านสองแสนบาทถ้วน) 
                          11.2   เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง
ตามที่ได้ประกวดราคาโดยการยื่นข้อเสนอทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ือ
งานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่  และ
สามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็น ผู้รับ
จ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
                                   (1)    แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า 
ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                                   (2)    จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรือ
อ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                   (3)    ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
                          11.3   ผู้เสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญา หรือข้อตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้
ออกหนังสือค้ าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้ง
จะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ 
                          11.4   มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 
 



 
12.  การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 

                          การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ 1.5 จะน ามาใช้ในกรณี
ที ่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพ่ิมข้ึน โดยวิธีการต่อไปนี้ 
                          ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีค านวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  22 สิงหาคม 2532 เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง          
ตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที ่นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 
                          สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่ก าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่
ก าหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้
ระบุในข้อ 1.5 
 

13.  มาตรฐานฝีมือช่าง 
                          เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตาม
ประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการ
ทดสอบ มาตรฐานฝีมือช่างจาก สถาบันของทางราชการอ่ืน หรือสถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตร
ระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 10 ของแต่ละ สาขาช่างแต่จะต้องมีจ านวนช่างอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้ 
 
                          13.1    ช่างโยธา 
                          13.2    ช่างระบบไฟฟ้า เครือ่งกล สุขาภิบาล และระบบที่เกี่ยวข้อง 
                          13.3    ช่างเทคนิค 
 

14.  ผู้เสนอราคาจะต้องจัดท าเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็ก 
ทรอนิกส์ เกี่ยวกับ “ระบบการจัดการความปลอดภัยในการท างานก่อสร้าง”  และเมื่อได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้
ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  จะต้องจัดท าแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยใน
การท างานอย่างละเอียดและชัดเจน  ให้สอดคล้องกับระบบการจัดการความปลอดภัยในการท างานก่อสร้าง  
ยื่นต่อมหาวิทยาลัยก่อนด าเนินการก่อสร้างภายใน 30 วัน นับแต่วันท าสัญญา 
 

15.  ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และได้ลงนามในสัญญากับ 
มหาวิทยาลัยแล้ว จะต้องท าป้ายแสดงรายละเอียดการก่อสร้างติดตั้งหน้าเขตการก่อสร้างนั้น   
 

16.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                          ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและ
ระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 

17.  ในการก่อสร้างครั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องมีวิศวกรอย่างน้อย 1 คน ประจ าหน้างานและไม่อนุญาตให้
ผู้รับจ้างน าแรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเข้ามาปฏิบัติงาน 

 
 
 



 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

/กันยายน/2560 
 
 
 

  หากท่านต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็น
เป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว ตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น 
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