
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เร่ือง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักสวัสดิการมหาวิทยาลัยพะเยา มน.นิเวศน่ ๑ และ มน.นิเวศน์ ๓

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (6-เว1ปป!ก5)

มหาวิทยาลัยพะเยา มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักสวัสดิการ 
มหาวิทยาลัยพะเยา มน.นิเวศน์ ๑ และ มน.นิเวศน์ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ-ชฬปเกร) ราคากลาง 
ของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๖๔,๐๕๓.๒๕ บาท (สามล้านหกหม่ืนส่ีพันห้าสิบสาม 
บาทยี่สิบห้าสตางค์)

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

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที,รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุขื่อไว้ในบัญชีรายขื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน 
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้ 
จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัย 

พะเยา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง 
เป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธี้หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อ 
เสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธี้และความคุ้มกันเข่นว่าน้ัน

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงใน 
วงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วย 
งานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยพะเยาเชื่อถือ ซึ่งผลงานนั้นต้องมีระยะเวลาไม,เกิน ๓ ปี นับถึงวันย่ืน 
ซองประกวดราคา จะต้องแสดงหลักฐานเอกสารรับรองผลงานหรือสัญญาจ้างที่ลงนามโดยหัวหน้าหน่วยงานที่อ้างถึง 
แสดงในวันยื่นข้อเสนอประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์



ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า'' ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน 

ตามเงื่อนไขที่กำหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วน 
คุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงาน 
ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุก 
รายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแตในกรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้มีข้อ 
ตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้า 
เสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัด 
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงาน 
ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้

ทั้งนี้ ''กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็น 
นิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (ส 601:โ0 ทเ0 
(วิ0ท6โกโก6 ท'I ?โ0(ะนโ6๓ 6ท1: : 6 - (วิ?) ของกรมบัญชีกลาง 

๑๒. ผู้เสนอราคาต้องมีบุคลากร ดังต่อไปน้ี
บุคลากรประจำบริษัทที่จะเข้าปฏิบัติงานเต็มเวลาตลอดโครงการซึ่งบุคลากรหลักอย่างน้อย

ประกอบด้วย
- วิศวกรโยธา (ระดับภาคี) จำนวน ๑ คน
- วิศวกรไฟฟ้า (ระดับภาคี) จำนวน ๑ คน
บุคลากรประจำงานที่จะเข้าปฏิบัติงานเต็มเวลาตลอดโครงการซึ่งบุคลากรหลักอย่างน้อยประกอบ 

ด้วย
- ระดับประกาศนิยบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) สาขาก่อสร้าง จำนวน ๑ คบ
บุคลากรหลักต้องมีคุณสมบัติเป็นบุคลากรประจำของผู้เสนอราคาที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมเป็นไปตามกฎหมาย (บัตรสมาขิกวิศวกร และต้องไม่หมดอายุเนื่องจากมีความเกี่ยวเนื่องกัน กล่าวคือ 
บัตรสมาขิกสภาวิศวกรรมหมดอายุใบอนุญาต การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ถือเป็นอันส้ินสุดลง) โดย 
บุคลากรหลักทั้งหมดจะต้องมัหนังสือรับรองในการควบคุมงานตลอดโครงการ

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันท่ี 
๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถืง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวนัเหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ 
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา



ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ เ า / / ผ V\/พ.(๒ลท06.บ!ว.ล(ะ.*)า หรือ 
ผผพ.3เวกว0นโ6 ทา6กปฐอปเา หรือสอบถามทางโทรสัพทหมวยเอซ ๐๕๔-๔๖๖๖๖๖ ต่อ ๑๐๓๐ ในวันและเวลา 
ราชการ

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓

--------  -(นายประฐมพงษ์ ทองรอด)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและทรัพย์สิน ปฏิบัติการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที ๑ และเอกสารส่วนที ๒) 
ในระบบ 6-2? ได้ตั้งแต่วันที่ฃอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (6-เวเ0๒1ก?)
เลขท ๖ ๕/ ๒๕๖๓

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักสวัสดิการมหาวิทยาลัยพะเยา มน.นิเวศน่ ๑ และ มน.นิเวศน์ ๓
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ลงวันที' ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓

มหาวิทยาลัยพะเยา ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัย" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 
ปรับปรุงหอพักสวัสดิการมหาวิทยาลัยพะเยา มน.นิเวศน์ ๑ และ มน.นิเวศน์ ๓ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ด้วยวิธี 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (6-510๒1ท?) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้ 

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที'กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญาจ้างก่อสร้าง
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา 
๑.๕ สูตรการปรับราคา
๑.๖ บทนิยาม

(๑) ผู้ท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที'กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๑.๘ ค่า^-ปรับปรุงหอพักสวัสดิการ มน.นิเวศน์ ๑ และ ๓
๑.๙ งวดงานและการจ่ายเงินปรับปรุงหอพักสวัสดิการ มน.นิเวศน์ ๑ และ
๑.๑๐ ราคากลางจ้างปรับปรุงหอพักสวัสดิการ มน.นิเวศน์ ๑ และ ๓

................................. ฯลๆ..................................
๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓



๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ 
ซ่ัวคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.(ะ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุซื่อไว้ในบัญชีรายข่ือผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนข่ือให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้ 
จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๒.๘ ไม,เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่

มหาวิทยาลัย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่าง 
เป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม,เป็นผู้ได้รับเอกสิทธี้หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ย่ืนข้อเสนอได้มีคำส่ังให้สละเอกสิทธิ้และความคุ้มกันเซ่นว่าน้ัน

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ปรับปรุงในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐,0๐0.๐๐ บาท (หน่ึงล้านห้าแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา 
โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกซนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ ซึ่งผลงานนั้นต้องมีระยะเวลาไม,เกิน ๓ ปี นับ 
ถึงวันยื่นซองประกวดราคา จะต้องแสดงหลักฐานเอกสารรับรองผลงานหรือสัญญาจ้างที่ลงนามโดยหัวหน้าหน่วยงาน 
ที่อ้างถึงแสดงในวันยื่นข้อเสนอประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมี 

คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการ 
ร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้ 
แสดงเป็นผลงานก่อสร้างชองกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่ 
เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไฃที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีที่กิจการ 
ร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ 
หลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทาง 
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักราย 
เดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้



ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที,
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(?160*โ๐ทเ0 (วิ0^6กาทา6ก* ?โ00นโ6 กา6ท* : 6 - (วิ?) ของกรมบัญชีกลาง 

๒.๑๒ ผู้เสนอราคาต้องมีบุคลากร ดังต่อไปน้ี
บุคลากรประจำบริษัทที่จะเข้าปฏิบัติงานเต็มเวลาตลอดโครงการซึ่งบุคลากรหลัก

อย่างน้อยประกอบด้วย
- วิศวกรโยธา (ระดับภาคี) จำนวน ๑ คน
- วิศวกรไฟฟ้า (ระดับภาคี) จำนวน ๑ คน
บุคลากรประจำงานที่จะเข้าปฏิบัติงานเต็มเวลาตลอดโครงการซึ่งบุคลากรหลักอย่าง

น้อยประกอบด้วย
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาก่อสร้าง จำนวน ๑ คน 
บุคลากรหลักต้องมีคุณสมบัติเบีนบุคลากรประจำของผู้เสนอราคาที่มีใบอนุญาตเบีน

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเป็นไปตามกฎหมาย (บัตรสมาชิกวิศวกร และต้องไม่หมดอายุเนื่องจากมีความเกี่ยวเนื่อง 
กัน กล่าวคือ บัตรสมาชิกสภาวิศวกรรมหมดอายุใบอนุญาต การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ถือเบีนอันส้ินสุด 
ลง)โดยบุคลากรหลักทั้งหมดจะต้องมี'หนังสือรับรองในการควบคุมงานตลอดโครงการ 

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง 

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.® ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด 

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาซนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด 

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย 
ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ย่ืน 
สำเนาบัตรประจำตัวประซาซนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว 
ประซาซนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนท่ีมิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนา 
ถูกต้อง



(๓) ใบกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยืนสำเนา 
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณีขย์
(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(๔.๓) สำเนาการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐในระบบ 6-6?

(๔) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ทั้งหมดที'ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด 
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗(๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ ?0 ?  ?แ 6 (?๐ปล5๒ อ00บ๓ 6ท* 
?0โ๓ฝ็บั

ทั้งนี้ เบื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบ 
ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที, ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) 
ให้โดยผู้ยืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ ? อ? ค เ6 (?0โ1:ล516 00011๓6ท1: ?0โ๓ 3ง 

๓.๒ ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที,ผู้ย่ืนข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบ 

อำนาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รันมอบอำนาจ ท้ังน้ีหาก 
ผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง 
(๓) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๓.๑) แบบรูปรายการปรับปรุงหอพักสวัสดิการ มน.นิเวศน์ ๑ และ ๓ 
(๓.๒) ค่าX-ปรับปรุงหอพักสวัสดิการ มน.นิเวศน์ ๑ และ ๓ 
(๓.๓) งวดงานและการจ่ายเงินปรับปรุงหอพักสวัสดิการ มน.นิเวศน์ ๑ และ ๓ 

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดทีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด 
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗(๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ คว? คเอ (?๐ก1:ลเว๒ 0๐(ะน๓ 6ท* 
?0โ๓ ลบั

ทั้งนี้ เบื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน 
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗(๒)ให้ 
โดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที' ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ ? อ? ?แ6 (?๐โ1;ล5เ6 00011๓6ก'เ ?0๓าลบั 

๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ท้ังส้ิน และจะต้องกรอก



ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยืนข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ 
เสนอราคาในรูปแบบ โอโ ค ๒ (โ๐โ!:ลเว๒ อ0*:บ๓ รท!: โอโ๓ ล0

๔.๒ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสาร
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ร-เวเปปเทฐ) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วนโดยไม่ต้องยื่นใบแจ้ง 
ปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้างในรูปแบบ โอโ โเ๒ (โ๐โ!ลเว๒ อออน๓ 6ก1: โอโ๓ ล!;)

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา 
เดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง 
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น 
สำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย 
ภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดขอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับ
ถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก มหาวิทยาลัย ให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยืนข้อเสนอตามเงื่อนไขใน 
เอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๔๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ 
ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมือพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท โอโ ฅ ๒ (โ๐ห:ล!ว๒ อ๐(ะน๓ 6ท!: โ๐โ๓ ล!:) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดขอบตรวจสอบความครบถ้วน 
ถูกต้อง และขัดเจนของเอกสาร โอโ โ!๒ ก่อนทีจะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (บ)ว๒ลป) เพื่อเป็นการ 
เสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัย ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบ 
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยขน้ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๖ 
(๑) หรือไม, หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยขน์ร่วมกันกับผู้ยืนข้อเสนอรายอื่น คณะ 
กรรมการฯ จะตัดรายขื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที,มีผลประโยขน้ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะท่ี



มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งข้นอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) 
และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ 
ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และมหาวิทยาลัย จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้ง 
งาน เว้นแต่ มหาวิทยาลัย จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มิใซ่เป็นผู้!เริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ 
ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของมหาวิทยาลัย 

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังน้ี
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้

จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ท่ี

กำหนด
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที,เสนอแล้วไม่ได้
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องคักษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไว้ในเว็บไซต์ ผ 'ผ ผ .5เวโ๐0นโ6๓ 6ก*.3๐/๒ 
๔. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๔.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะ
พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๔.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ มหาวิทยาลัย จะพิจารณา

จาก ราคารวม
๔.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อ

เสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล การ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอชองผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ 
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม,ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป 
จากเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนท่ีมิใช่สาระสำคัญและ 
ความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย 
คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๔.๔ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธี้ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ใน
กรณีดังต่อไปน้ี

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายซื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา



อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายซื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัย

(๒) ไม่กรอกซื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัย มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ 
มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

๕.๖ มหาวิทยาลัยทรงไว้ซึ่งสิทธิท่ีจะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่
เสนอท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ 
ยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทาง 
ราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาดผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสีย 
หายใดๆ มิได้ รวมท้ัง มหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ 
ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ายืนข้อเสนอกระทำการโดย 
ไม่สุจริต เซ่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ขื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นด้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที'เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนิน 
งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือ มหาวิทยาลัย จะให้ผู้ย่ืนข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตาม 
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที,รับพิงได้ มหาวิทยาลัย มีสิทธิท่ีจะไม่รับข้อ 
เสนอหรือไม,รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ 
จากมหาวิทยาลัย

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญา มหาวิทยาลัย อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที,ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการดัดเลือก 
มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยืนข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอม 
กันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือล่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 

๖. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 

๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับมหาวิทยาลัย ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกัน



สัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้มหาวิทยาลัยยึดถือไว้ในขณะ 
ทำสัญญาโดยใข้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปน้ี 

๖.๑ เงินสด
๖.๒ เข็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์

น้ัน ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันน้ันไม่เกิน ๓ วันทำการ
๖.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย

กำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด
๖.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม 
รายขื่อบริษัทเงินทุนที,ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ําประกันของ 
ธนาคารที,คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ซนะการประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

มหาวิทยาลัยจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพื่ม ตลอดจนภาษีอื่น  ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง 
แล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๒ งวด ดังน้ี 
งวดท่ี ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๕ ของค่าจ้าง เมือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน๖๐ วัน 
๑ งานปรับปรุง มน.นิเวศน์ ๑ 

๑.๑ งานรื้อถอน แล้วเสร็จ 
๑.๒ งานหลังคา แล้วเสร็จ 
๑.๓ งานโครงสร้างหลังคา แล้วเสร็จ 
๑.๔ งานฝ็าเพดาน แล้วเสร็จ 
๑.๕ งานสี แล้วเสร็จ 
๑.๖ งานไฟฟ้า แล้วเสร็จ

งวดที, ๒ งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๖๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จ 
เรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายใน 
๑๒๐ วัน
๑ งานปรับปรุง มน.นิเวศน์ ๓ 

๑.๑ งานรื้อถอน แล้วเสร็จ



๑.๒ งานหลังคา แล้วเสร็จ
๑.๓ งานโครงสร้างหลังคา แล้วเสร็จ
๑.๔ งานฝืาเพดาน แล้วเสร็จ
๑.๔ งานสี แล้วเสร็จ
๑.๖ งานรางนํ้าฝนสแตนเลส แล้วเสร็จ
๑.๗ งานไฟฟ้า แล้วเสร็จ
๑.๘ จัดส่งแบบ ^ ร-เวน]แ อโลผเก? พร้อมไฟล์แก้ไขได้ 
๑.๙ งานก่อสร้างท้ังหมด แล้วเสร็จ ครบถ้วนตามสัญญา 

๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็น 

หนังสือจะกำหนด ดังนี้
๘.๑ กรณีท่ีผู้รับจ้างนำงานที'รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไมได้รับอนุญาต

จากมหาวิทยาลัย จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่า'ผินดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น
๘.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะกำหนดค่าปรับ

เป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง 
๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อ 
ตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อย 
กว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยได้รับมอบงาน โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ไข้การได้ดีดังเดิมภายใน 
๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑0 . ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๓

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจาก 
เงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๓

๑๐.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตาม 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ 
และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที'มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมกา 
รพาณิซยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗



วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ 
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้

(๒) จัดการให้ส่ิงของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเซ่นเดียวกับเรือไทย 
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกส่ิงของน้ัน โดยเรืออ่ืนท่ีมิใซ่เรือ 
ไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเซ่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

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

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็น 
หนังสือภายในเวลาท่ีกำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออก 
หนังสือค้ําประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ขดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณา 
ให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธ้ิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือ 
ข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๔ ในกรณีที,เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน 
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของมหาวิทยาลัย คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที,สุด และผู้ย่ืนข้อเสนอไม,มี 
สิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ มหาวิทยาลัย อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะ 
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยไม่ได้

(๑) มหาวิทยาลัยไมได้รับการจัดสรรเงินท่ีจะใช้ในการจัดจ้างหรือไต้รับจัดสรรแต่ไม่ 
เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี 
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกัน 
กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย หรือ 
กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที,กำหนดในกฎกระทรวงซ่ึงออก 
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

(5)(5). การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๔ จะนำมาใช้ในกรณทีี'



ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้
ตามเง่ือนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่โซ้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี 

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

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า 10 จะต้องคงท่ีท่ีระดับท่ีกำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามท่ีกำหนดไว้ใน 
สัญญา หรือภายในระยะเวลาทีมหาวิทยาลัยได้ขยายออกไป โดยจะใฃ้สูตรของทางราชการท่ีได้ระบุในข้อ ๑.๕ 

๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เปีนผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ 

ตามหลักเกณฑ์ที,กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงาบของผู้ประกอบการ

มหาวิทยาลัย สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการ 
คัดเลือกให้เปีนผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอทีได้รับการคัดเลือกไม,ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือ 
ทำสัญญากับมหาวิทยาลัย ไว้ช่ัวคราว



แบบ บก.๐๑

ตารางแฬดงวงเงนิงบประมาณทีโ่ดร้บัจดสรรและราคากลางในงาน'รา้งกอ่ลรา้ง

๑. โครงการ ะ ปรบัปรงุหอพกสวสัดกิารมหาวทิยาลยัพะเยา มน.นเิวศน ์ ๑ และ มน.นเิวศน ์๓ 

๒. หนว่ยงานเจา้ชองโครงการ โ กองการเจา้หนา์ที ่มหาวทิยาลยัพะเยา
01. วงเงนิงบประมาณทีโ่ดรีบัลดัสรร ะ เปน็จำนวนเงินทัง้สนิ 01,00๐ ,๐ ๐ 00.๐ ๐  บาท (สามลา้นบาทลว้น)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันท่ี ๒๔ สงิหาคม ๒๕๖๓

เปน็เงิน ๓,๐๖๔,๐๔๓.๒๔บาท (สามลา้นหกหมึน่สพีนัหา้สบิสามบาทยีส่บิฟา้สตางค)์
๔. บญัแประมาณการราคากลาง 

๔.๑ แบบ ปร.๔
๔.๒ แบบ ปร.๔  
๔๓ แบบ ปร.๖

๖ . รายซอ่คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคา
๖ .๑  รองศาสตราจารย ์ดร.เสมอ ถานอ้ย ประธานกรรมการ
๖.๒ นายนฤบวร ภริมยพ์ลดั กรรมการ
๖.๓  นายฤกษด์ี แกว้มาเมอืง กรรมการ
๖ .๔  นายจงรกัโทย เปลวทอง กรรมการ
๖ .๔  นายภริมย์ศ๊โกด บญุปน กรรมการ



)

โครงการ

ปรับปรุงหอพักสวัสดิการมหาวิทยาลัยพะเยา มน.นิเวศน์ 1และ มน.นิเวศน์ 3

ราคากลาง

มห าวทิ ยาลยัพ ะเยา



\

รายการประมาณการโครงการ ปรับปรุงหอพักสวัสดิการมหาวิทยาลัยพะเยา ป่น.;ฆเวศน์ ใและ-มน.นิเวศน์ 3
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยพะเยา
ประเมินราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ประมาณราคาเมื่อวันที่ * 4 ล.ค. 2563

ลำดับที่ รายการ
ค่าก่อสร้างทั้งหมด 

รวมเป็นเงิน( บาท )
หมายเหตุ

ก รวมราคาโครงการ ปรับปรุงหอพักสวัสดิการมหาวิทยาลัยพะเยา มน.นิเวศน์ 1และ มน.นิเวศน์ 3
ตัวอักษร ( สามล้านหกหมื่นสี่พันห้าสิบสามมาทยี่สิบห้าสตางค์ ไ

3,064,053.25

.................................... ..............

หมายเหตุ รายละเอียดราคากลางนี้ เป็นเพียงสมมติฐานในการคิดราคาเท่านั้น ไม่สามารถนำปริมาณวัสดุที่ปรากฏและราคาต่อหน่วย มาเป็นมาตรฐานในการกำหนดราคาที่แท้จริงได้ 
และไม่ถือเป็นเอกสารชี้แจงเพ่ิมเติม

คณะกรรมการฌํเห^ดราคากลาง

V
ลงซ่ือ..................... ................................ ประธานกรรมการ

(รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย)

ลงซัอ........ . - ? 2โไโไ........................... กรรมการ
(นายนฤบวร ภิรมย์พลัด)

 ̂ ^ ะ ? ว ั^ลงซอ..........วั*..ไโ..!..:....... .กรรมการ ลงซ่ือ.................... .ไ?....... ไ'ไ.ไ...............กรรมการ
(นายจงรักไทย เปลวทอง) (นายภิรมย์ศักดึ๋ บุญปีน)



ปร. 5
สรุปผลการประมาณราคาคา่กอ่สรา้ง 

มหาวทิยาลยั พะเยา
ประ๓ท ปรับปรุงหอพักสวัสดิการมหาวิทยาลัยพะเยา มน.นิเวศน์ นเละ มน.นิเวศน์ 3
เจ้าของโครงการ 
สถานท่ีก่อสร้าง

มหาวิทยาลยัพะเยา
มหาวิทยาลยัพะเยา

ประเมนิราคาโดย คณะกรุรมการกำหนดราคากลาง
แบบเลขท ................................
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4
ประมาณราคาเม่ือ 2 เ  ส.ค. 2563

จำนวน 5 แผ่น

ลำดับท่ี รายการ คา่วัสดแุละคา่แรงงาน 
รวมเปน็เงิน ( บาท ) โ:ล(ะบวโ ^ 7  70/0 ค่าก่อสร้างท้ังหมด 

รวมเปน็เงิน (บาท ) หมายเหตุ

ก ปรับปรุงหอพกัสวัสดกิารมหาวิทยาลยัพะเยา มน.นเิวศน ์ นเละ มน.นเิวศน์
1 ปรับปรุงหอพกัสวัสดกิารมหาวิทยาลยัพะเยา 2,354,570.00 1.3013 - 3,064,053.25

คิดเป็นเงินประมาณ 3 ,0 6 4 ,0 5 3 .®
ตัวอักษร ( สามล้านหกหม่ืนส่ีพนัห้าสิบสามบาทย่ีสิบหา้สตางค์



โครงการ่ ปรับปรุงหอพักสวัสดิการม่หาวิทยาลัยพะเยา มน.นิเวศน์ 1และ มน.นิเวศน์ 3
สถานท่ีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยพะเยา
ปร่ะเมินราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย ค่าวัสดุ (บาท) ค่าแรงงาน(บาท) ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ
หน่วยละ รวมค่าวัสดุ หน่วยละ รวมค่าแรงงาน รวมเป็น (เงินบาท)

ปรับปรุงหอพักสวัสดิการมหาวิทยาลัยพะเยา มน.นิเวศน์ 1และ มน.นิเวศน์ 3
1 มน.นิเวศน์ 1 1 รายการ - - - 8 4 3 , 251 .00

2 มน.นิเวศน์ 3 1 รายการ - - - - 1,511,319.00

111®
'

โ ใ ̂ } *
? 'เ  1■ แ !̂

รวมราคา
. แ— ^

/ ) เ /  2,354,570.00

ปร.4  - 1



โครงการ ปรับปรุงหอพักสวัสดิการมหาวิทยาลัยพะเยา มน.นิเวศน์ 1และ มน.นิเวศน์ 3
สถานท่ีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยพะเยา
ประเมินราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย ค่าวัสดุ (บาท) ค่าแรงงาน(บาท) ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ
หน่วยละ รวมค่าวัสดุ หน่วยละ รวมค่าแรงงาน รวมเป็น (เงินบาท)

ก ปรับปรุงหอพักสวัสดิการมหาวิทยาลัยพะเยา มน.นิเวศน์ 1และ มน.นิเวศน์ 3
1 มน.นิเวศน์ 1

งานร้ือถอน
- งานร้ือถอนหลังคากระเบ้ืองลอนคู่(เดิม) 700.00 ตร.ม. - - 25.00 17,500.00 17,500.00
- งานร้ือถอนครอบข้าง ครอบลัน คสล. 2.00 ลบ.ม. - - 600.00 ' 1,200.00 1,200.00
- งานร้ือถอนฝืาเพดานยิบซ่ัม ฉาบเรียบ 899.00 ตร.ม. - - 25.00 22,475.00 22,475.00
- งานร้ือถอนชุดโคม!ฟติดเพดานแบบซาลาเปา(ห้องน้ํา) 32.00 ชุด - - 30.00 960.00 960.00
- งานร้ือถอนชุดโคมฟลูออเรสเซนต์ 22.00 ชุด - ' 30.00 660.00 660.00

งานหลังคา
- หลังคาเหล็กเคลือบสี 1ฬ61ลเ 5เา661 หนา 0.4 มม. 700.00 ตร.ม. 198.00 138,600.00 70.00 49,000.00 187,600.00

พร้อมฉนวน 88 หนา 5 มม.
- โ1/4รแเผธ 132.00 ม. 100.00 13,200.00 50.00 6,600.00 19,800.00

งานฝ็าเพดาน
- ฝ็าเพดานยิบซ่ัมบอร์ดหนา 9 มม. ธรรมดา มีอลูมิเนียม'ฟอยล์ ฉาบรอยต่อ 567.00 ดร.ม. 142.00 80,514.00 75.00 42,525.00 123,039.00
- ฝ็าเพดานยิบซ่ัมบอร์ดหนา 9 มม. ธรรมดา มีอลูมิเนียมฟอยล์ ฉาบรอยต่อ(ชนิดกันช้ืน) 132.00 ตร.ม. 150.00 19,800.00 75.00 9,900.00 29,700.00
- ฝืาเพดานแผนเรียบ6 มม.แบบระบายอากาศ พร้อมโครงเคร่าเหล็กอาบลังกะสี 200.00 ตร.ม. 187.00 37,400.00 94.00 18,800:00 56,200.00
- เซิงชายไม้ลังเคราะห์ 6" 190.00 ม. 68.00 12,920.00 73.00 13,870.00 26, - ^
- เซิงชายไม้ลังเคราะห์ 8" 190.00 ม. 91.00 17,290.00 73.00 13,870.00 31,160เ® ) 1 ไ *'1®

งานสี ไ ไ ' 1 1 1 1 ( ใ
- งานทาสีน้ําพลาสติกท้องพ้ืน 454.00 ตร.ม. 33.00 14,982.00 30.00 13,620.00* /  / ^ V  ^

ปร.4 - 2



โครงการ ปรับปรุงหอพักสวัสดิการมหาวิทยาลัยพะเยา มน.นิเวศน์ 1และ มน.นิเวศน์ 3
สถานท่ีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยพะเยา
ประเมินราคาโดย คะนะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย ค่าวัสดุ (บาท) ค่าแรงงาน(บาท) ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ
หน่วยละ รวมค่าวัสดุ หน่วยละ รวมค่าแรงงาน รวมเป็น (เงินบาท)

- งานทาสีน้ําพลาสติก(ฝืาเพดาน) 899.00 ตร.ม. 33.00 29,667.00 30.00 26,970.00 56,637.00
- งานทาสีน้ําพลาสติก (ผนัง) 2,800.00 ตร.ม. 33.00 92,400.00 30.00 84,000.00 176,400.00
- งานทาสีน้ํามันราวจับ ราวบันได 13.00 ตร.ม. 41.00 533.00 35.00 455.00 988.00
- งานทาสีบ้ํามันกันเปีอน 77.00 ตร.ม. 41.00 3,157.00 35.00 2,695.00 5,852.00
- งานทาสีน้ํามันประตู 260.00 ตร.ม. 41.00 10,660.00 35.00 9,100.00 19,760.00
- งาบทาสีน้ํามันวงกบหน้าต่าง 18.00 ตร.ม. 41.00 738.00 35.00 630.00 1,368.00
- งานทาสีน้ํามันบานหน้าจ่ัว 60.00 ดร.ม. 41.00 2,460.00 35.00 2,100.00 4,560.00

งานไฟฟ้า
- โคมดาวน์ไลท์ 4 " พร้อมหลอด 15อ. 1x11พ. 24.00 ขุด 250.00 6,000.00 115.00 2,760.00 8,760.00
■ โคมดาวน์ไลท์ 4 " พร้อมหลอด 1[ะ อ. 1x18พ. 56.00 ขุด 300.00 16,800.00 115.00 6,440.00 23,240.00

รวมราคางานปรับปรุงมน.นิเวศน์ 1 497,121.00 346,130.00 843,251.00



โครงการ ปรับปรุงหอพักสวัสดิการมหาวิทยาลัยพะพา มน.นิเวศน์ 1และ มน.นิเวศน์ 3
สถานท่ีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยพะเยา
ประเมินราคาโดย คผะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย ค่าวัสดุ (บาท) ค่าแรงงาน(บาท) ค่าวัสดุและแรงงาน
หมายเหตุ

หน่วยละ รวมค่าวัสดุ หน่วยละ รวมค่าแรงงาน รวมเป็น (เงินบาท)
ก ปรับปรุงหอพักสวัสดิการมหาวิทยาลัยพะเยา มน.นิเวศน์ 1และ มน.นิเวศน์ 3
2 มน.นิเวศน์ 3

งาบร้ือถอน
- งานร้ือถอนหลังคากระเบ้ืองลอนคู่(เดิม) 1,400.00 ตร.ม. - - 25.00 35,000.00 35,000.00
- งาบร้ือถอนครอบข้าง ครอบลัน คสล. 5.00 ลบ.ม. - - 600.00 3,000.00 3,000.00
- งาน'ร้ือถอนฝืาเพดานยิบ1ซ่ัม ฉาบเรียบ 1,419.00 ตร.ม. - - . 25.00 35,475.00 35,475.00
- งานร้ือถอนชุดโคมไฟติดเพดานแบบซาลาเปา(ห้องน้ํา) 86.00 ชุด - - 30.00 2,580.00 2,580.00

งานหลังคา
- หลังคาเหล็กเคลีอบสิ เหอเลเ. รเา661: หนา 0.4 มม. 1,400.00 ตร.ม. 198.00 277,200.00 70.00 98,000.00 375,200.00

พร้อมฉนวน โบ หนา 5 มม.
- โบ/เรเ-แผด 270.00 ม. 100.00 27,000.00 50.00 13,500.00 40,500.00

งานฝ็าเพดาน
- ฝ็าเพดานยิบ'ซ่ัมบอร์ดหนา 9 มม. ธรรมดา มีอลูมิเนียมฟอยส์ ฉาบรอยต่อ 918.00 ตร.ม. 142.00 130,356.00 75.00 68,850.00 199,206.00
- ฝืาเพดานยิบซ่ัมบอร์ดหนา 9 มม. ธรรมดา มิอลูมิเนียมฟอยส์ ฉาบรอยต่อ(ชนิดกันซ้ีน 246.00 ตร.ม. 150.00 36,900.00 75.00 18,450.00 55,350.00
- ฝืาเพดานแผ่นเรียบ6 มม.แบบระบายอากาศ พร้อมโครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี 255.00 ตร.ม. 187.00 47,685.00 94.00 23,970.00 71,655.00
- เชิงชายไม้ลังเคราะห้ 6" 340.00 ม. 68.00 23,120.00 73.00 24,820.00 47,940.0*1
- เชิงชายไม้ลังเคราะห้ 8" 340.00 ม. 91.00 30,940.00 73.00 24,820.00 55,760. ® ! ? 1

งาบสิ โ ' ! ^ .  .} 1 ก แ  ๆ
- งานทาสีน้ําพลาสติกห้องพ้ืน 392.00 ตร.ม. 33.00 12,936.00 30.00 11,760.00 2 4 ,6 ^
- งานทาสีน้ําพลาสติก(ฝืาเพดาน) 1,419.00 ตร.ม. 33.00 46,827.00 30.00 42,5/^.01 8 9 ,3 9 7 ^

ปร.4 - 4



โครงการ ปรับปรุงหอพักสวัสดิการมหาวิทยาลัยพะเยา มน.นิเวศบ 1และ มน.นิเวศนิ 3
สถานท่ีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยพะเยา
ประเมินราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย ค่าวัสดุ (บาท) ค่าแรงงาน(บาท) ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ
หน่วยละ รวมค่าวัสดุ หน่วยละ รวมค่าแรงงาบ รวมเป็น (เงินบาท)

- งานทาสีน้ําพลาสติก (ผนัง) 3,300.00 ดร.ม. 33.00 108,900.00 30.00 99,000.00 207,900.00
- งานทาสีน้ํามันราวจับ ราวบันได 26.00 ตร.ม. 41.00 1,066.00 35.00 910.00 1,976.00
- งานทาสีน้ํามันกันเฟ้อน 172.00 ตร.ม. 41.00 7,052.00 35.00 6,020.00 13,072.00
- งานทาสีน้ํามันประตู 144.00 ดร.ม. 41.00 5,904.00 35.00 5,040.00 10,944.00
- งานทาสีวงกบน้ํามันหน้าต่าง 21.00 ตร.ม. 41.00 861.00 35.00 735.00 1,596.00
- งานทาสีน้ํามันบานหน้าจ่ัว 80.00 ดร.ม. 41.00 3,280.00 35.00 2,800.00 6,080.00

งานโครงสร้างหลังคา
- เหล็กกล่อง 6" หนา 3.2 ๓.๓. 58.00 กก. 27.00 1,566.00 12.00 696.00 2,262.00
- 0 150x50x20x3.2๓๓. 120.00 กก. 27.00 3,240.00 12.00 1,440.00 4,680.00
- ^  100x50x20x3.2๓๓. 420.00 กก. 26.00 10,920.00 12.00 5,040.00 15,960.00
- 57551 51)475 0.20x0.20x9 ๓๓.พร้อมพุกเหล็กชุบฃิงค์สี 1/2" 4 ชุด 23.00 ชุด 350.00 8,050.00 - - 8,050.00

งานอ่ืนๆ
- รางน้ําฝนสแตนเลส 304 กว้าง 70 ซม. สูง 8 ซม. 70.00 ม. 1,800.00 126,000.00 - - 126,000.00

พร้อมติดต้ังตะแกรงลวดกันแมลง ตาห่างลวด 15 มม.ด้านบน
งานไฟฟ้า
- โคมดาว้น์ใลนิ 4 "พร้อมหลอด 550. 1x11พ. 86.00 ชุด 250.00 21,500.00 115.00 9,890.00 31,390.00
- โคมดาวน่ไลนิ 4 " พร้อมหลอด 150. 1x1รพ. 110.00 ชุด 300.00 33,000.00 115.00 12,650.00 45,650.00| เ .̂

รวมราคางานปรับปรุงมน.นิเวศนิ 3 964,303.00 547,016.00 1,511,319.*! 1

ปร.4 - 5

















































































งวดงานและการจ่ายเงิน

งานงวดท่ี 1
1

1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

งานงวดที่ 2
1

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8 
1.9

ปรับปรุงหอพักลวัลดิการมหาวิทยาลัยพะเยา มน.นิเวศน์ ไและ มน.นิเวศน์ 5

จ่ายเงินจำนวนร้อยละ 35 ของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงานต่อโปนี้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน
งานปรับปรุง มน.นิเวศน์ 1
งานรื้อถอน แล้วเสร็จ
งานหลังคา แล้วเสร็จ
งานโครงสร้างหลังคา แล้วเสร็จ
งานฝัาเพดาน แล้วเสร็จ
งานสิ แล้วเสร็จ
งานโฟฟ้า แล้วเสร็จ
จ่ายเงินจำนวนร้อยละ 65 ของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงานต่อใปนี้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน
งานปรับปรุง มน.นิเวศน์ 3
งานรื้อถอน แล้วเสร็จ
งานหลังคา แล้วเสร็จ
งานโครงสร้างหลังคา แล้วเสร็จ
งานฝัาเพดาน แล้วเสร็จ
งานสิ แล้วเสร็จ
งานรางนํ้าฝนสแตนเลส แล้วเสร็จ 
งานโฟฟ้'า แล้วเสร็จ
จัดส่งแบบ /\ร-เวน!แ วโฉพเกสู พร้อมใฟล์แก้โขได้ 
งานก่อสร้างทั้งหมด แล้วเสร็จ ครบถ้วนตามสัญญา



เงื่อนไข หล ักเกณ ฑ ์ ประเภทงานก่อสร้าง 
สูตรแสะวิธ ีการคำนวณที่ใช ้ก ับส ัญญาแบบปรับราคาได ้ 

โครงการ ปรับปรุงหอพ้กสวัสดิการมหาวิทยาสัยพะเยา มน.นิเวศน์ นเละ มน.นิเวศน์ 5
1. สัญญาแบบปรับราคา ได้นี้ให้!ซ้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแชมขึ้ง 

เบิกจายค่างานในลักษณะ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิงกอสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่าย 
อื่นที่เบิกจายในลักษณะค่าที่ดินและสิงกอสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่ได้กำหนดนี้

2. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดคางานจากค่างานเดิมตาม 
สัญญา เมื่อดัชนีราคา ขึ้งจัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณีชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น หรือลดลงจากเดิม 
ขณะเมื่อวันเปิดชองประกวดราคา สำหรับกรณีที่จัดจ้างโดยวิธีอื่น ให้ใช้วันเปิดชองราคาแทน

3. การนำสัญญาแบบปรับราคาโดไปใช้นั้นผู้วาจ้างต้องแจ้ง และประกาศให้ผู้รับจ้าง 
ทราบ เซ่น ในประกาศประกวดราคาฯ และต้องระบุในสัญญาจ้างด้วยว่างานจ้างเหมานั้น ทุ จะใช้ 
สัญญาแบบปรับราคาได้ พร้อมทั้งกำหนดประเภทของงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณ ท่ีให้มีการ 
ปรับเพิ่มหรือลดค่างานไว้ให้ชัดเจน ในกรณีที่ม ีงานกอสร้างหลายประเภทโนงานจ้างคราวเดียวกัน 
จะต้องแยกประเภทงานกอสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานก่อสร้างนั้น ทุ และให้ 
สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้

4. การขอเงินเพ ิ่มค ่างานกอสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได ้น ี้ เป็นหน้าที่ของผู้ 
รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด 90 วัน นับตั้งแตวันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หาก 
พ้นกำหนดนี้ไปแล้วผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้ถึกต่อไป และ 
ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้วาจ้างที่เป็นคูสัญญารีบเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง 
โดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญา แล้วแดกรณี
5. การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจาก ผู้รับจ้างตามเงื่อนไข 
ของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณและให้ถือ 
การพิจารณาวินิจฉัยของสำนักงบประมาณเป็นที่สินสุด

ข. ประเภทงานกอสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ 
ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาคาจ้างเหมากอสร้าง ให้คำนวณตามสูตรดังนี้ 

?  ะ: (โ5(ว) X (0
กำหนดให้ ? = ราคาค่างานตอหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง
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ระบุโวไนสัญญาแล้วแต่กรณี
14 ะะ โร04*โ/\710โ1 โ/น'อ& ท่ีหักด้วย 40/อ เมื่อต้องเพิ่มคางานหรือบวก 

เพ่ิม 4^0 เมื่อต้องเรียกคางานคืน

โร04*โ/นา0โ1 โ/ปะ7017 14 หาโต้จากสูตร ช้งแบ่งตามประเภทและสักษณะงาน ดังนี้
หมวดที่ 1 งานอาคาร

ใช้สูตร 14 :: 0.25 + 0.15 เ!/เอ + 0.1001/00 + 0.40 /น!//ฬ0 + 0.10 ร!/รอ

ดัชน ีราคาท ี่ใช ้คำนวณตามสูตรท ี่ใช ้ก ับส ัญญาแบบปรับราคาโต ้ จ ัดทำขึ้นโดยกระหรวงพาณิชย์
14 = โร0^โ/\7เ0ผ โ/\070โ
I! ะ: ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วโปของประเทศ ในเดือนที่ล้งงานแต่ละงวด 

เ0 = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วโปของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
0! = ดัชนีราคา!แมนต์ โนเดือนที่ฬ่งงานแต่ละงวด
00 = ดัชนีราคา!แมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
/น! ^ ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและ!?เมนต์) โนเดือนที่ล่งงานแต่ละ

งวด
/ น อ

ประกวดราคา
ร!
ร0

ะ ด ัชน ีราคาวัสด ุก ่อสร้าง (โม่รวมเหล็กและ!?เมนต์) ในเดือนที่เป ิดซอง

ะ: ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ล่งงานแต่ละงวด 
ะ ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา


