. 5*

\
ขอบเขตของงาน (?6โโฑร 0^

ก06 ะ 101?)

โครงการก่อ ส ร้า งลาน จอดรถยน ต์ กลุม่ อาคารวิท ย่า ศาส ตร์ส ขุ ภาพ
ด้ว ยว ิ# ป ระกวดราคาอิเส กิ ท รอฉกลั (8เ60{โ0กเ0 8!ช๘เก9 ะ 6-เวเชชเกภู)

1. ความเป น็ มา
ตามพื่ มห าวิท ยาลัย พ ะเยาได้จ ดั ท ำแผน การจัด ชัอ่ จัด จ้า งป ร่ ะจำป งี บ ป ระมาณ พ .ศ. 2563
เป็น ค่าจ้างเหมาก่อ สร้า งลานจอดรถยนต์ กลุม่ อาคารวิท ยาศาสตร์ส ขุ ภาพ เป็น เงิน ทัง้ สิน 1,294,400 บาท
(หส่ง ล้า นสองแสนเก้า หมืน่ สืพ น้ สุ ร์ อ้ ยบาทถ้ว น) เส่อ งจาก สถานส่จ อํ ดรถยนต์ใ ฝเพ ยี งพอต่อ ความ
ต้อ งการของบุค ลากรมหาวิท ยาลัย่ และผูม้ าติด ต่อ ราชการ ส่งผลทำให้ม กี ารจอดรถยนต์’ กีด ขวางการจราจร
และไฝเป็น ระเบียบ และเพือ่ ให้ส ถานพืจ่ อดรถยนต์เพีย งพอต่อ ความต้อ งการและเป็น การจัด ระเบีย บจราจร
ภ าย ใน มหาวิท ยาลัย จึง ได้ก อ่ สร้า งลานจอดรถยนต์ กลุม่ อาคารวิท ?!าศาสตร์ส ขุ ภาพ ให้ก บั บุค ลากร
มหาวิท ยาลัย พะเยา
2. วัต สุป ระสงค์
เพือ่ ก่อ สร้า งลานจอดรถยนต์ กลุม่ อาคารวิท ยาศาสตร์ส ขุ ภ,า พ ให้เพีย งพอต่อ ความต้อ งการ
และเป็น การจัด ระเบีย บจราจรภา'ย่ใ นมหาวิท ยาลัย
3. คุณ สมบ?!ของผูเ้ สนอราคา
‘
3.1 มีด วามสามารถตามกฎหมาย
3 .2 ไม่เป็น บุค คลล้ม ละลาย
. 3.3 ไม่อ ยู'่ ระหว่างเสิก กีจ การ
3 .4 ไม่เป็น บุค คลชัง่ อยูร่ ะห ว่า งถูก ระงับ การยึน่ ข้อ เสนอห รือ ทำลัญ ญ ากับ ห น่ว ยุง านของรัฐ
ไว้ช ว่ั คราว เส่อ งจากเป็น ผูพ้ ไ่ื ม่ผ ว่ นฺ เกณทํก ารประเมีน ผลการปฏบัต งิ ๆนของผูป้ ระกอบการตามระเบีย บ
พืร่ ฐมนตรี1ว า่ การกระทรวงการคลัง กำหนด ตามส่ป ระกาศเผยแพร่ใ นระบบเครือ ข่า ยสารสนเทศของ
กรมบญ#'กลาง
3 .5 ไฝเป็น บุค คลชัง่ ถูก ระบุช อ่ั ไว้ในบัญ #รายชัอ่ ผูท้ ง้ิ งานและได้แ จ้ง เรีย นชัอ่ ให้เป็น ผูท้ ง้ิ งานของ
หน่ว ยงานของรัฐ ในระบบเครือ ข่า ยสารสนเทศของกรม1บ ญ #กลางชัง่ รวมกีง ฉติบ คุ คลพืผ่ ทู้ ง้ิ งานุเป็น ุ
หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ วิห าร ผูม้ อี ำนาจในการดำเฉนง'านในกีจการของฉติบ คุ คลนัน้ ด้ว ย
3.6 มีค ณ
ุ สมบติแ ละไฝมีล กั ษณะต้อ งห้ามตามพืค่ ณะกรรมการนโยบายการจัด ชัอ่ จัด จ้างและการฺ
บรืห ารพสดุภ าครัฐ กำหนดในราชกีจ จานุเบกษา
1)
'
'

3.7 เป็นฉติบุคคล...

-2 3.7 เป็น นิส บี คุ คล ผูม้ อี าธีพ รับ จ้า งงานทีป่ ระกวดราคา!เล็ก ทรุย่ นิก ส์ล งั กล่า ว
3 .8 ไม่เป็น ผูม้ ผี ลประโยฟ้ร ว่ มกัน กับ ผูเ้ สนอราคารายอีน ทีเ่ ข้าทีน่ ขุ อ้ เสนอให้แ ล่ม หาวิท ยาลัย พะเยา
ณ รัน ประกาศประกวดราคา!เล็ก ทรอนิก ส์ห ธีอ ไม่เป็น ผูก้ ระทำการลัน เป็น กุา รขัด ข1ว างภารแข่งขัน ราคา
อย่างเป็น ธรรม ในการประกวดราคา!เล็ก ทรอนิก ส์ค รัง้ นี้
3 .9 ไม่เป็น ผูไ้ ด้'รับ เอกสิ,ท ชัห้ รึอ ความคุม้ กัน ชัง้ อาจปฐเสธไม่ย อมชัน้ ศาลไทย เว้น แต่ร ฐั บาล
ของผูอ้ นี ข้อ เสนอ่ได้ม คี ำสัง่ ให้ส ละเอกสิท ชัแ้ ละความคุม้ กัน เช่น ว่านัน้
3.10 ผูเ้ สนอราคาห้อ งลงทะเบีย นในระบบจ้ด ชัอ้ จ้ด จ้างภาครัฐ ด้ว ย!เล็ก ทรอนิก ส์ (6-0076กาเาก©ก!
?โ00นโ6โก©กเ: 6 -0 ?) ของกรมบัญ ขัก ลาง
3.11 ผู!้ )นเสนอราคาต้อ งมีผ ลงานล่อ สร้า งประเภทเสีย วกัน กัป งานทีป่ ระดวดราคาจ้า งล่อ สร้า ง
ในวงเวิน ไม้น อ้ ยกว่า 640,000 บาท (หกแสนส์ห มืน่ บาทถ้วน) ชัง้ ผลง;ไนนัน้ ห้อ งมีร ะยะเวลาไม่เกิน 3 บี
นับ ถึง รัน ที!่ )นชองประกวดราคา และเป็น ผลงาน ทีเ่ ป็น คูล่ ญ
ั ญ าโดยตรงกับ ห น ว่ ยงาน ของรัฐ หธีอ
หน่วยงานเอกชนทีม่ หาวิท ยาลัยเชัอ้ ถึอ จะห้อ งแสดงหลัก ฐานเอกสารรับ รองผลงานหรึอ ลัญ ญาจ้าง ทีล่ งนาม
โดยหัว หน้าหน่ว ยงานทีอ่ า้ งถึง แสดงในรัน !เนเสนอประกวดราคาด้ว ยวิธ ?ี กรทาง!เล็ก ทรอนิก ส์
3.12 ผูเ้ สนอราคาห้อ งมีบ คุ ลากร ลังต่อไปนี้
บุค ลากรประจำของหน่ว ยงานผูเ้ สนอราคาทีจ่ ะเข้าปฏบัต งาน โดยบุค ลากรหลัก อย่างน้อ ย่
ปเระกอบด้วย
(1)วิศ วกรโยธา(ระลับ ภาสี) จำน วน 1 ค น .
;
.
(2) นายขัางโยธา
จำนวน 1 คน
บุค ลากรหลัก ต้อ งมีค ณ
ุ สมบัส เี ป็น บุค ลากรประจำของผูเ้ สนอราคา โดยวิศ วกรโยธา
ต้องมีใบอนุญาตํเป็นผูป้ ระกอบวิชาธีพวิศวกรรมเป็นโปตามกฎหมาย(บัตรสมาช่กสภาวิศวกรและต้องไม่หมดอายุ
เนีอ้ งจากมีค วามเทีย่ วเนึอ่ งกัน 1'ล่า วสีอ บัต รสมาขัก สภาวิศ วกรรมหมดอายุใ บอนุญ าต การประกอบ
วิช าธีพ วิศ วกรรมควบคุม ถึอ เป็น ลัน สิน สุด ลง) และนายช่างโย่ธ า ห้อ งมีห นังสือ รับ รองคุณ จุล เั การสีก ษา
ระลับประกาศมียบัตรวิช าธีพ ชัน้ สูง สาขาวิช าช่างล่อ สร้าง หธีอสาขาวิชาช่างโยธา ทัง้ นีบ้ คุ ลากรหลัก ทัง้ หมด
จะต้อ งมีห นังสือ รับ รองในการควปคุม งานตลอดโครงการ
;
^
3.13 ผูเ้ สนอราคาต้อ งแนบเอกสาร ลังนี้
(1) แบบรูป รายการก่อ สร้างทีเ่ สนอฺร าคา
(2) ส่อนไข หลัก ,เกณฟ้ ประเภทงานก่อ สร้าง สูต รและวิธ กี ารคำนวณทีใ่ ข้ก บั สัญ ญาแบบ
ปรับ ราคาได้ (ค่า X)
(3) หนังสือรับรอ,งผลงาน สำเนาคูล่ ญ
ั ญา บัญ ธีแ สดงปริม าณงานรัส ดุแ ละราคาค่าก่อ สร้าง
ทีแ่ นบสัญ ญา
,
(4) งวดงานและก่ารจ่ายเวิน

4. รายละเอียด...
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-3 4. รายละเอีย ดป ระกอบ
4.1 แบบรูป รายการ
4.2 ราคากลาง
;
'
4.3 ส่อนโข หลกเกณฑ์ สูต รและวิธ กี ารคำนวณทีใ่ ข้ก บั สัญ ญาแบบปรับ ราคาโต้ (ค่า!0
4.4 งวดงานและการจ่ายเวิน
5. กำหนดการส่ง มอบงาน/การรับ ประกัน /กำหนดการอีน ราคา/ลถานทีส่ ง่ มอบ
ใ#เว ล า 60 วัน น บั กัด จากวัน ท ล่ี งน าม ใน ส ญ
ั ญ าจ้า งห รือ โต้ร บั ห น งั ส อี จากม ห าวิท ยาส ยั
ให้เรืม ทำงานแบ่งการส่งมอบงานออกเป็น 2 งวดงาน โดยมืข อ้ กำหนด คงที่
5.1 กำหนดส่งมอบงาน 60 วัน
5.2 รับ ประกัน ความชำรุด บกพร่อ งของงานระยะเวลา 2 ปี
5.3 กำหนดยึน ราคา 90 วัน
5.4 สถานทีส่ ง่ มอบ โครงการ ะ มหาวิท ยาสัย พะเยา
6. วงเงิน ,ใ นการจัด หา
งบ ป ระมาณ 1,294,400บาท (หที'่ งล้า นสองแลนเก้า หทีน่ ทีพ,่ น ส รี อ้ ยบ าท ถ้ว น )ราคากลาง
1,307,085.70 บาท (หทีง่ ล้านสามแสนเจัด พัน แปดสิบ ห้าบาทเจ้ด สิบ สตฺางคํ) ทีง่ เป็น ราคาทีร่ วมค่า วัส ดุ
ค่าแรงงาน ค่า ครุภ ณฟ้ ค่า คำเปีน การ ค่ากำโร และค่า ภาปีม ลู ค่า เทีม่ 7^0 โว้ด ว้ ยแล้ว
7. ห น่ว ยงานผูร้ บั ฝ็ด ซอบดำเนิน การ
กองอาคารสถานที่ มหาวิท ยาสัย พะเยา
8. ข้อ เสนอแนะวิจ ารถ่& หรือ แสงความคิด เห็น โดยเปีด เผยตัว โด้ท ่ี
ทางโปรษณีย ส์ ง่ !)ง
'
กองคสัง งานพัส ดุ มหาวิท ยาสัย พะเยา
19 หมู่ 2 ตำบลแม่ก า อำเภอเมือ งพะเยา
จัง หวัด พะเยา 56000
ทางโหรสาร
หมายเลข ะ 0 5446 6690
;
หวง. 6-๓ ๗
?V0 [วโ^นโ&)าา&กเ®บเว■ ว(ะ.ชา
ติด ต่อ เพีอ่ ขอทราบข้อ มูล เพีม่ เติม
หมายเลขโทรตั/!ทํ ะ 0 5446 666 ต่อ 1060
เว็บโชค เาแก://พพพ■ ากIX)(ะบโ0กา0กบ00.เ}า

9. สินสุดวันเสนอ...

-4 9. สิน สุด วัน เสนอแนะรืจ ารณ หรือ แสดงความคิด เห็น โดยเป็ด เผยตัว
วันห็........2 7 .3 4 * ® ...........................................

ลฬ่อ
ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกร ชมภูรตั น์)
4.
0 & /1
ลงซอ................................................. กรรมการ
(ดร.อคิชาต บัวกลา)

ล ฬ อ่ .......‘โ.โ};.'?.!โ^.................. กรรมการ
(นายวรจ้กร จันทร์แว่น)

^
ลง^อ......^6. . : โ........./......................กรรมการ
(นายคิตคิธชั อาจทะตัน)

ลง!เอ............. (โ!โโ .................. กรรมการ
(นางสาวเกศสุดา มหาวงศ์)

ประกาศมหาวิท ยาลัยพะเยา
เรือ่ ง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถรถยนต์ กลุม่ อาคารวิท ยาศาสตร์ส ขุ ภาพ ด้วยวิ!)ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ร-เวฬฟ[ทฐ)
มหาวิท ยาลัยพะเยา มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถรถยนต์ กลุม่ อาคาร
วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ ด้วยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (6-เวเป6 เกฐ) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวด
ราคาครัง้ นีเ้ ป็นเงินทัง้ สิน ๑1๓๐๗,๐๘๔.๗๐ บาท (หนึง่ ล้านสามแสนเจ็ดพันแปดสิบห้าบาทเจ็ดสิบสตางค์)
ผูย้ น่ื ข้อเสนอจะด้องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
1 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยูร่ ะหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลนึง่ อยูร่ ะหว่างถูกระงับการยืน่ ข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไวัซว่ั คราว
เนือ่ งจากเป็นผูท้ !่ี ม่ฝานเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูป้ ระกอบการตามระเบียบทีร่ ฐั มนตรีวา่ การกระทรวง
การคลังกำหนดตามทีป่ ระกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๔. ไม่เป็นบุคคลนึง่ ถูกระบุซอ่ื ไว้ในบัญชีรายซือ่ ผูท้ ง้ิ งานและได้แจ้งเวียนซือ่ ให้เป็นผูท้ ง้ิ งานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญขีกลาง นึง่ รวมถึงนิตบิ คุ คลทีผ่ ทู้ ง้ิ งานเป็นหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ กรรมการผู้
จัดการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ อี ำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิตบิ คุ คลนัน้ ด้วย
๖. มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามทีค่ ณะกรรมการนโยบายการจัดซือ่ จัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราซกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิตบิ คุ คลผูม้ อี าชีพรับจ้างงานทีป่ ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
๘. ไม่เป็นผูม้ ผี ลประโยขน่รว่ มกันกับผูย้ น่ื ข้อเสนอราคารายอืน่ ทีเ่ ข้ายืน่ ข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัย
พะเยา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ ระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี้
๙. ไม่เป็นผูไ้ ด้รบั เอกสิทธหรือความคุม้ กัน นึง่ อาจปฏิเสธไม่ยอมขนศาลไทย เวันแต่รฐั บาลของผูย้ น่ื ข้อ
เสนอได้มคี ำสัง่ ให้สละเอกสิทธและความคุม้ กันเข่นว่านัน้
๑๐. ผูย้ น่ื ข้อเสนอด้องมีผลงานก่อส่รา้ งประเภทเดียวกันกับงานทีป่ ระกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่
น้อยกว่า ๖๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสีห่ มืน่ บาทถ้วน) นึง่ ผลงานนัน้ ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปี นับถึงวันทีย่ น่ื ซอง
ประกวดราคา และเป็นผลงานทีเ่ ป็นคูส่ ญ
ั ญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกซนทีม่ หาวิทยาลัยพะเยา
เซือ่ ถึอ จะต้องแสดงหลักฐานเอกสารรับรองผลงานหรือสัญญาจ้าง ทีล่ งนามโดยหัวหน้าหน่วยงานทีอ่ า้ งถึงแสดงในวัน
ทีย่ น่ื เสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ผูย้ น่ื ข้อเสนอทีเ่ สนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี้
(๑) กรณีทก่ี จิ การร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิตบิ คุ คลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วน

ตามเงือ่ นไขทีก่ ำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม ''กจิ การร่วมค้า,’ ส่วน
คุณสมบัตคิ า้ นผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผูเ้ ข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงาน
ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าทีเ่ ข้าประกวดราคาไค้
(๒) กรณีทก่ี จิ การร่วมค้าไมใค้จดทะเบียนเป็นนิตบิ คุ คลใหม่ นิตบิ คุ คลแต่ละนิตบิ คุ คลทีเ่ ข้าร่วมค้าทุก
รายจะต้องมีคณ
ุ สมบีตครบถ้วนตามเงือ่ นไขทีก่ ำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีทก่ี จิ การร่วมค้าไค้มี
ข้อตกลงระหว่างผูเ้ ข้าร่วมค้าเป็นล่ ายลักษณ์อกั ษรกำหนดให้ผเู้ ข้าร่วมค้ารายใดรายหนึง่ เป็นผูร้ บั ผิดขอบหลักในการเข้า
เสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยืน่ ข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซือ้ จัด
จัางภาครัฐค้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านัน้ สามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผูเ้ ข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงาน
ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าทีย่ น่ื ข้อเสนอไค้
ทัง้ นี้ "กิจการร่วมค้าทีจ่ ดทะเบียนเป็นนิตบิ คุ คลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าทีจ่ ดทะเบียนเป็น
นิตบิ คุ คลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง1พาณิขย์
๑๑. ผูย้ น่ื ข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ([ะ๒(ะ!:!'0 ท๒
(วิ0ห6โกโฑ6ก1 ?เ■ ๐(ะนโรกา6ท{ : 6 - 6?) ของกรมบัญชีกลาง
๑๒. ผูเ้ สนอราคาต้องมีบคุ ลากร ดังต่อไปนี้
บุคลากรประจำของหน่วยงาบผูเ้ สนอราคาทีจ่ ะเข้าปฏบีตงิ าบ โดยบุคลากรหลัก อย่างน้อย
ประกอบด้วย
(๑) ว้ศวกรโยธา (ระดับภาคี)
จำนวน ๑ คน
(๒) นายช่างโยธา
จำนวน ๑ คน
บุคลากรหลักต้องมีคณ
ุ สมบีตเิ ป็นบุคลากรประจำของผูเ้ สนอราคา โดยวิศวกรโยธา ต้องมีใบ
อนุญาตเป็นผูป้ ระกอบวิขาซีพวิศวกรรมเป็นไปตามกฎหมาย (บัตรสมาขิกสภาวิศวกร และต้องไม,หมดอายุเนือ่ งจากมี
ความเกีย่ วเนองกัน กล่าวคือบัตรสมาซิกสภาวิศวกรรมหมดอายุใบอนุญาต การประกอบวิฃาชีพวิศวกรรมควบคุมถือ
เป็นอันสิน้ สุดลง) และนายช่างโยธา ต้องมีหนังสือรับรองคุณวุฒกิ ารสืกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง สาขา
วิชาช่างก่อสร้าง หรือสาขาวิชาช่างโยธา ทัง้ นีบ้ คุ ลากรหลักทัง้ หมดจะต้องมีหนังสือรับรองในการควบคุมงานตลอด
โครงการ
ผูย้ น่ื ข้อเสนอต้องยืน่ ข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่
....................... ระหว่างเวลา..........................น. ถ งึ ......................... น.
ผูส้ นใจสามารถขอรัชเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซือ้
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตง้ั แต่วนั ทีป่ ระกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผูส้ นใจสามารถดูรายละเอียดไค้ทเ่ี ว็บไซต์ เาแ[ว://ผพผ.ลทลท๐ร.น{ว.30■ ขา หรือ
พพฬ.ฐเวโ๐๐นโรการท!:.ฐ๐.'ปา หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๔๖๖๖๖๖ ต่อ ๑๐๓๐ ในวันและเวลา
ราชการ

ประกาศ ณ วันที่

สิงหาคม พ.ศ. เอ ๕๖๓

(นายประฐัมพังษ"ทองรอติ)
รักษาการแทนรองอธิการบดฝ่ายกฎหมายและทรัพย์สนิ ปฏิบตั กิ ารแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

หมายเหตุ ผูป้ ระกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเลนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒)
ในระบบ 6-6? ได้ตง้ั แต่วนั ทีข่ อรัชเอกสารจนถงวันเสนอราคา

-รางเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ-เวเปชเทฐ)
เลขที่ .........................
การจ้างก่อสร้างลานจอดรถรถยนส์ กลุม่ อาคารวิท ยาศาสตร์ส ขุ ภาพ
ตามประกาศ มหาวิท ยาลัยพะเยา
ลงวิ'นที่
สิงหาคม ๒๕๖๓
มหาวิท ยาลัยพะเยา ซึง่ ต่อไปนีเ้ รียกว่า ' มหาวิทยาลัย" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ลานจอดรถรถยนต์ กลุม่ อาคารวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ด้วยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(6-เวเก่กเ่ กฐ) โดยมีขอ้ แนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคาทีก
่ ำหนดไว้ในระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาคร้ฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญาจ้างก่อสร้าง
๑.๔ แบบหนังสือคํา้ ประสัน
(๑) หลักประสันสัญญา
๑.(ะ สูตรการปรับราคา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผูท้ ม่ี ผี ลประโยชน์รว่ มสัน
(๒) การขัดขวางการแข่งข้นอย่างเป็นธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสารทีก่ ำหนดไว้ในระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๑.๘ ราคากลางก่อสร้างลานจอดรถยนต์ กลุม่ มอาคารวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
๑.๙ งวดงานก่อสร้างลานจอดรถยนต์ กลุม่ มอาคารวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
๑.๑๐ เงือ่ นไข หลักเกณ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธกี ารคำนวณทีใ่ ข้สบั สัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า!0
.................................ๆลๆ.................................
๒. คุณ สมบัตขิ องผูย้ น่ื ข้อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๓ ไม่อยูร่ ะหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึง่ อยูร่ ะหว่างถูกระงับการยืน่ ข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ซัว่ คราว เนือ่ งจากเป็นผูท้ ไ่ี ม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูป้ ระกอบการตามระเบียบทีร่ ฐั นนตรืวา่ การ
กระทรวงการคลังกำหนดตามทีป่ ระกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไมไป็นบุคคลซึง่ ถูกระบุซอ่ื ไว้!นบัญชีรายซือ่ ผูท้ ง้ิ งานและได้แจ้งเวียนซือ่ ให้เป็นผูท้ ง้ิ งาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึง่ รวมถึงนิตบิ คุ คลทีผ่ ทู้ ง้ิ งานเป็นห้นส่วนผู้
จัดการ กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริหาร ผูม้ อี ำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิตบิ คุ คลนัน้ ด้วย
๒.๖ มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตานทีค่ ณะกรรมการนโยบายการจัดซือ้ จัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราซกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป็นนิตบิ คุ คลผูม้ อี าชีพรับจ้างงานทีป่ ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดง้ กล่าว
๒.๘ ไม่เป็นผูม้ ผี ลประโยชน์รว่ มกันกับผูย้ น่ื ข้อเสนอรายอืน่ ทีเ่ ข้ายืน่ ข้อเสนอให้แก่
มหาวีทยาลัย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ ระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี้
๒.๙ ไม่เป็นผูI้ 'ดร้ บั เอกสิหธึห๋ รือความคุม้ กัน ซึง่ อาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ ศาลไทย เว้นแต่รฐั บาล
ของผูย้ น่ื ข้อเสนอได้มดี ำสัง่ ให้สละเอกสิทธึแ๋ ละความคุม้ กันเข่นว่านัน้
๒.๑๐ ผูย้ น่ื ข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานทีป่ ระกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ในวงเงินไม่นอ้ ยกว่า ๖๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนลีห่ มืน่ บาทถ้วน) ซึง่ ผลงาบนัน้ ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปี นับถึง
วันทีย่ น่ื ซองประกวดราคา และเป็นผลงานทีเ่ ป็นคูส่ ญ
ั ญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่
มหาวีทยาลัยเชือ่ ถือ จะต้องแสดงหลักฐานเอกสารรับรองผลงานหรือสัญญาจ้าง ทีล่ งนามโดยห้วหน้าหน่วยงานทีอ่ า้ ง
ถึงแสดงในวันทีย่ น่ื เสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ผูย้ น่ื ข้อเสนอทีเ่ สนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า” ต้องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี้
(๑) กรณีทก่ี จิ การร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิตบิ คุ คลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมี
คุณสมบัตคิ รบถ้วนตามเงือ่ นไขทีก่ ำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการ
ร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัตดิ า้ นผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผูเ้ ข้าร่วมค้ามาใช้
แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าทีเ่ ข้าประกวดราคาไต้
(๒) กรณีทก่ี จิ การร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิตบิ คุ คลใหม่ นิตบิ คุ คลแต่ละนิตบิ คุ คลที่
เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามเงือ่ นไขทีก่ ำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีทก่ี จิ การ
ร่วมค้าได้มขี อ้ ตกลงระหว่างผูเ้ ข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อกั ษรกำหนดให้ผเู้ ข้าร่วมค้ารายใดรายหนึง่ เป็นผูร้ บั ผิดชอบ
หลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยืน่ ข้อเสนอประกวดราคาทาง
ระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านัน้ สามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผูเ้ ข้าร่วมค้าหลักราย
เดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าทีย่ น่ื เสนอราคาได้

ทัง้ นี้ "กิจการร่วมค้าทีจ่ ดทะเบียนเป็นนิตบิ คุ คลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่
จดทะเบียนเป็นนิตบิ คุ คลต่อกรมพัฒนาซุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
๒.๑๑ ผูย้ น่ื ข้อเสนอค้องลงทะเบียนในระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(ฮ.60*โ0๗0 (3076โก๓ 6กไ: ?โ00นโ6๓ 601 ะ6 - 6?) ของกรมบัญชีกลาง
๒.๑๒ ผูเ้ สนอราคาต้องมีบคุ ลากร ดังต่อไปนี้
บุคลากรประจำของหน่วยงานผูเ้ สนอราคาทีจ่ ะเข้าปฏิบต้ งาน โดยบุคลากรหลัก อย่าง
น้อยประกอบดัวย
(๑) วิศวกรโยธา (ระดับภาคี)
จำนวน ๑ คน
(๒) นายช่างโยธา
จำนวน ๑ คน
บุคลากรหลักค้องมีคณ
ุ สมบัตเิ ป็นบุคลากรประจำของผูเ้ สนอราคา โดยวิศวกรโยธา
ค้องมีใบอนุญาตเป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมเป็นไปตามกฎหมาย (บัตรสมาซกสภาวิศวกร และต้อง!ม1หมดอายุ
เนือ่ งจากมความเกีย่ วเนือ่ งกัน กล่าวคือบัตรสมาชิกสภาวิศวกรรมหมดอายุใบอนุญาต การประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมถือเป็นอันสินสุดลง) และนายช่างโยธา ต้องมีหนังสือรับรองคุณวฒิการคีกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้ สูงสาขาวิชาช่างก่อสร้าง หรือสาขาวิชาช่างโยธา ทัง้ นีบ้ คุ ลากรหลกทังหมดจะต้องมีหนังสือรับรองในการควบคุม
งานตลอดโครงการ
๓. หลักฐานการยืน่ ข้อเสนอ
ผูย้ น่ื ข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยืน่ มาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซือ้ จัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผยู้ น่ื ข้อเสนอเป็นนิตบิ คุ คล
(ก) ห้างหุน้ ส่วนสามัญหรือห้างหนส่วนจำกัดให้ยน่ื สำเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิตบิ คุ คล บัญชีรายซือ่ หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ ผูม้ อี ำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทัง้ รับรองสำเนาถูกต้อง
(ข) บริษทั จำกัดหรือบริษทั มหาชนจำกัดให้ยน่ื สำเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิตบิ คุ คล หนังสือบริคณห้สนธิ บัญชีรายซือ่ กรรมการผูจ้ ดั การ ผูม้ อี ำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผถู้ อื หุน้
รายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทัง้ รับรองสำเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผยู้ น่ื ข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลทีม่ ใิ ช่นติ บิ คุ คล ให้ยน่ื
สำเนาบัตรประจำตัวประซาชนของผูน้ น้ั สำเนาข้อตกลงทีแ่ สดงถืงการเข้าเป็นหุน้ ส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว
ประขาชนของผูเ้ ป็นหุน้ ส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางชองผูเ้ ป็นหุน้ ส่วนทีม่ ไิ ต้ถอื สัญชาติไทย พร้อมทัง้ รับรองสำเนา
ถูกต้อง
(๓) ในกรณีผยู้ น่ื ข้อเสนอเป็นผูย้ น่ื ข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผูร้ ว่ มค้าให้ยน่ื สำเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามทีร่ ะบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผูร้ ว่ มค้า แล้วแต่กรณี
(๔) เอกสารเพิม่ เติมอืน่ ๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์
(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่
(๔.๓) สำเนาการลงทะเบียนผูค้ า้ กับภาครัฐในระบบ 6-6?
(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทัง้ หมดทีไ่ ด้ยน่ื พร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซือ้
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ดอ้ งแนบในรูปแบบ
เฯ๒ (?0โ*ลผ©
อ0(:นกา6ก1: โ๐ทากล!:)
ทัง้ นี้ เมือ่ ผูย้ น่ื ข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบ
ล้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑)
ให้โดยผูย้ น่ื ข้อเสนอไม่ดอ้ งแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ ?0? ค ๒ (?๐โ*ลเว1.6 0(ว(:นกา&ท* ^อโกาล*)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณิทผ่ี ยู้ น่ื ข้อเสนอมอบอำนาจให้บคุ คลอืน่ กระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบ
อำนาจซึง่ ติดอากรแสตมบีตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนชองผูม้ อบอำนาจและผูร้ บั มอบอำนาจ ทัง้ นีห้ าก
ผูร้ บั มอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผูท้ บ่ี รรลุนติ ภิ าวะตามกฎหมายแล้วเท่านัน้
(๒) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทัง้ รับรองสำเนาถูกต้อง
(๓) เอกสารเพิม่ เติมอืน่ ๆ
(๓.๑) แบบรูปรายการก่อสร้างลานจจอดรถยนต์ กลุม่ อาคารวิทยาคาสตร์
สุขภาพ
(๓.๒) เงือ่ นไช หลักเกณ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธกี ารคำนวณทีใ่ ข้กบั
สัญญาแบบปรับราคาไต้ (ค่า!0
(๓.๓) งวดงานและการจ่ายเงิน
(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทัง้ หมดทีโ่ ต้ยน่ื พร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซือ้ จัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗(๒) โดยไม่ดอ้ งแนบในรูปแบบ โ3อ!1 ค ๒ (?0โ*ลเว๒ เว0(ะน๓ 6ก!
^๐โกาล*)
ทัง้ นี้ เมือ่ ผูย้ น่ื ข้อเสนอคำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบล้วน
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗(๒) ให้
โดยผูย้ น่ื ข้อเสนอไม่ดอ้ งแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ 90^ ค*6 (?0ฟ:3เวเ6 อ00นทา6ก* 1=0โกาล0
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูย้ น่ื ข้อเสนอต้องยืน่ ข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามทีก่ ำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี โดยไม่มเี งือ่ นไขใดๆ ทัง้ สัน และจะต้องกรอก

๗1.

ข้อความให้ถกู ต้องครบถ้วน พร้อมทัง้ หลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผูย้ น่ื ข้อเสนอโดยไม่ตอ้ งแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ 9วI1 1=116 (?0โไ:31ว๒ อ00น๓ 6กไ: 1=0โ๓ลไ:)
๔.๒ ให้ผยู้ น่ื ข้อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสาร
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(6-เวเปปเกฐ) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วนโดยไม่ตอ้ งยืน่ ใบแจ้ง
ปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้างในรูปแบบ ?0โ ฅเ.6 (ไ3๐โ*ลเวเร อ0(:น๓ 6ก* โ๐โ๓ลไ:)
ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพยงครัง้ เดียวและราคา
เดียว โดยเสนอราคารวน หริอราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้ทา้ ยใบเสนอราคาให้ถกู ต้อง
ทัง้ นี้ ราคารวมทีเ่ สนอจะต้องตรงกันทัง้ ตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถอื ตัวหนังสือเป็น
สำคัญ โดยคิดราคารวมทัง้ สันซีง่ รวมค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีอากรอืน่ และค่าไข้จา่ ยทัง้ ปวงไว้แล้ว
ราคาทีเ่ สนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่นอ้ ยกว่า ๙๐ วัน ตัง้ แต่วนั เสนอราคาโดย
ภายในกำหนดยืนราคา ผูย้ น่ื ข้อเสนอต้องรับผิดขอบราคาทีต่ นได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผูย้ น่ื ข้อเสนอจะด้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกน ๖๐ วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันทีไ่ ด้รบั หนังสือแจ้งจาก มหาวิทยาลัย ให้เริม่ ทำงาน
๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผูย้ น่ื ข้อเสนอควรตรวจดูรา่ งสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ
ให้ถถ่ี ว้ นและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทง้ั หมดเสืยก่อนทีจ่ ะตกลงยืน่ ข้อเสนอตามเงือ่ นไขใน
เอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์
๔.๔ ผูย้ น่ื ข้อเสนอจะต้องยืน่ ข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที.่ ....................... ระหว่างเวลา........................น. ถ งึ ......................... น. และเวลาในการเสนอ
ราคาให้ถอื ตามเวลาของระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
เมือ่ พ้นกำหนดเวลายืน่ ข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รบั เอกสารการยืน่ ข้อเสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๖ ผูย้ น่ื ข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ใบการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท 9อ9 ค ๒ (?0โ*ลไวเอ 0๐0น๓ 6ท* โอโ๓ล*)โดยผูย้ น่ื ข้อเสนอต้องเป็นผูร้ บั ผิดขอบตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้อง และซัดเจนของเอกสาร 909 เฯ๒ ก่อนทีจ่ ะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (บ}ว๒ลป) เพิอ่ เป็นการ
เสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัย ผ่านทางระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๔๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัตขิ องผูย้ น่ื ข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผูย้ น่ื ข้อเสนอทีม่ ผี ลประโยซน้รว่ มกันกับผูย้ น่ื ข้อเสนอรายอืน่ ตามข้อ ๑.๖
(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผูย้ น่ื ข้อเสนอรายใดเป็นผูย้ น่ื ข้อเสนอทีม่ ผลประโยฃน่รว่ มกันกับผูย้ น่ื ข้อเสนอรายอืน่ คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายยือ่ ผูย้ น่ื ข้อเสนอราคาทีม่ ผิ ลประโยขน้รว่ มกันนัน้ ออกจากการเป็นผูย้ น่ื ข้อเสนอ
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์วา่ ก่อนหรือในขณะ

มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผยู้ น่ื ข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งข้นอย่างเป็นธรรมตานข้อ ๑.๖ (๒)
และคณะกรรมการฯ เซือ่ ว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายซือ่
ผูย้ น่ื ข้อเสนอรายนัน้ ออกจากการเป็นผูย้ น่ื ข้อเสนอ และมหาวิทยาลัย จะพิจารณาลงโทษผูย้ น่ื ข้อเสนอตังกล่าวเป็นผูท้ ง้ิ
งาน เว้นแต่ มหาวิทยาลัย จะพิจารณาเห็นว่าผูย้ น่ื ข้อเสนอรายนัน้ มีใซ่เป็นผู!้ เริม่ ให้มกี ารกระทำตังกล่าวและได้ให้
ความร่วมมีอเป็นประโยซน์ตอ่ การพิจารณาของมหาวิทยาลัย
๔.๘ ผูย้ น่ื ข้อเสนอจะต้องปฏิบตั ิ ตังนี้
(๑) ปฏิบตั ตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาทีเ่ สนอจะต้องเป็นราคาทีร่ วมภาษี;เ]ลค่าเพิม่ และภาษีอน่ื ๆ (ถ้ามี) รวมค่าไข้
จ่ายทิง้ ปวงไว้ดว้ ยแถ้ว
(๓) ผูย้ น่ื ข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพือ่ เข้าสูก่ ระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
กำหนด
(๔) ผูย้ น่ื ข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาทีเ่ สนอแล้วไม่ไต้
(๔) ผูย้ น่ื ข้อเสนอต้องสีกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธกี ารเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางทีแ่ สดงไว้!นเว็บไซต์ ผผผ.ฐเวโ00นโ6๓ 6ฬ.ฐ๐ .^
๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
๔.๑ การพิจารณาผลการยืน่ ข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี้ มหาวิทยาลัยจะ
พิจารณาตัดสินโดยใข้หลักเกณฑ์ ราคา
๔.๒ การพิจารณาผูซ้ นะการยืน่ ข้อเสนอ
กรณีใข้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผูช้ นะการยืน่ ข้อเสนอ มหาวิทยาลัย จะพิจารณา
จาก ราคารวม
๔.๓ หากผูย้ น่ื ข้อเสนอรายใดมีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ถกู ต้องตามข้อ ๒ หรือยืน่ หลักฐานการยืน่ ข้อ
เสนอไม่ถกู ต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยืน่ ข้อเสนอไม่ถกู ต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล การ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม'รบั พิจารณาข้อเสนอของผูย้ น่ื ข้อเสนอรายนัน้ เว้นแต่ผยู้ น่ื ข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุทจ่ี ะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป
จากเงือ่ นไขทีม่ หาวิทยาลัยกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนทีม่ ใิ ช่สาระสำคัญและ
ความแตกต่างนัน้ ไม่มผี ลทำให้เกิดการได้เปรียบเสืยเปรียบต่อผูย้ น่ื ข้อเสนอรายอืน่ หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย
คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผยู้ น่ื ข้อเสนอรายนัน้
๔.๔ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธไม่พจิ ารณาข้อเสนอของผูย้ น่ึ ข้อเสนอโดยไม่มกี ารผ่อนผัน ใน
กรณีตงั ต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏซือ่ ผูย้ น่ื ข้อเสนอรายนัน้ ในบัญชีรายซือ่ ผูร้ บั เอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซือ้ จัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชือ่ ผูซ้ อ้ื เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซือ้ จัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัย
(๒) ไม่กรอกชือ่ ผูย้ น่ื ข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซือ้ จัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอิยดแตกต่างไปจากเงือ่ นไขทีก่ ำหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทเ่ี ป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผยู้ น่ื ข้อเสนอรายอืน่
๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัย มีสทิ ธิให้ผยู้ น่ื ข้อเสนอซืแ้ จงข้อเท็จจริงเพิม่ เติมได้
มหาวิทยาลัยมีสทิ ธิทจ่ี ะไม1รับข้อเสนอ ไม'รบั ราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงตังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถกู ต้อง
๕.๖ มหาวิทยาลัยทรงไว้ซง่ึ สิทธิทจ่ี ะไม่รบั ราคาตํา่ สุด หรือราคาหนึง่ ราคาใด หรือราคาที่
เสนอทัง้ หมดกิได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึง่ รายการใด หรืออาจจะ
ยกเสิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พจิ ารณาจัดจ้างเลยกัใด้ สุดแต่จะพิจารณา ทัง้ นี้ เพือ่ ประโยซน์ฃองทาง
ราชการเป็นสำคัญ และให้ถอื ว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาดผูย้ น่ื ข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จา่ ย หรือค่าเสีย
หายใดๆ มิได้ รวมทัง้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผูย้ น่ื ข้อเสนอเป็นผู้
ทิง้ งาน ไม่วา่ จะเป็นผูย้ น่ื ข้อเสนอทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกหรือไม่กติ าม หากมีเหตุทเ่ี ชือ่ ถือได้วา่ ยืน่ ข้อเสนอกระทำการโดย
ไม่สจุ ริต เซ่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใข้ชอ่ื บุคคลธรรมดา หรือนิตบิ คุ คลอืน่ มาเสนอราคาแทน เป็นด้น
ในกรณีทผ่ี ยู้ น่ื ข้อเสนอรายทีเ่ สนอราคาตํา่ สุด เสนอราคาตํา่ จนคาดหมายได้วา่ ไม่อาจดำเนิน
งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหา
วิทยาลัย จะให้ผยู้ น่ื ข้อเสนอนัน้ ซืแ้ จงและแสดงหลักฐานทีท่ ำให้เชือ่ ได้วา่ ผูย้ น่ื ข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชีแ้ จงไม่เป็นทีร่ บั พิงได้ มหาวิทยาลัย มีสทิ ธิทจ่ี ะไม่รบั ข้อเสนอหรือ
ไม่รบั ราคาของผูย้ น่ื ข้อเสนอรายนัน้ ทัง้ นีผ้ ยู้ น่ื ข้อเสนอดังกล่าวไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องค่าใข้จา่ ยหรือค่าเสียหายใดๆ จากมหา
วิทยาลัย
๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญา มหาวิทยาลัย อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำทีเ่ ข้าลักษณะผูย้ น่ื ข้อเสนอทีช่ นะการประกวดราคาหรือทีไ่ ด้รบั การคัดเลือก
มีผลประโยชน์รว่ มกัน หรือมีสว่ นได้เสียกับผูย้ น่ื ข้อเสนอรายอืน่ หรือขัดขวางการแช่งข้นอย่างเป็นธรรม หรือสมยอม
กันกับผูย้ น่ื ข้อเสนอรายอืน่ หรือเจ้าหน้าทีใ่ นการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอืน่ ใดในการเสนอราคา
๖. การทำสัญ ญาจ้างก่อสร้าง
ผูซ้ นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ
๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังลือกับมหาวิทยาลัย ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันทีไ่ ด้รบ
ั แจ้ง และจะด้องวางหลักประกัน

สัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างทีป่ ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้มหาวิทยาลัยยึดถือไว้ในขณะ
ทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึง่ อย่างใด ดังต่อไปนี้
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คหรือดราฟทํทธ่ี นาคารเช็นสัง่ จ่าย ซึง่ เป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันทีท่ ใ่ี ฃัเช็คหรือดราฟทํ
นัน้ ช้าระต่อเจ้าหน้าทีใ่ นวันทำสัญญา หรือก่อนวันนัน้ ไม่เกิน ๓ วันทำการ
๖.๓ หนังสือคํา้ ประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างทีค่ ณะกรรมการนโยบาย
กำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือคํา้ ประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธกี ารทีก่ รมบัญช็กลางกำหนด
๖.๔ หนังสือคํา้ ประกันของบริษทั เงินทุน หรือบริษทั เงินทุนหลักทรัพย์ทไ่ี ด้รบั อนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเทีอ่ การพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํา้ ประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
รายขือ่ บริษทั เงินทุนทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํา้ ประกันของ
ธนาคารทีค่ ณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
๖.๔ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนีจ้ ะคืนให้ โดยไมมดอกเบีย้ ภายใน ๑๔ วันนับลัดจากวันทีผ่ ซู้ นะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผูร้ บั จ้าง) พันจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
มหาวิทยาลัยจะจ่ายค่าจ้างซึง่ ได้รวมภาษี;แลค่าเพ,ม ตลอดจนภาษีอน่ื ๆ และค่าใช้จา่ ยทัง้ ปวง
แล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๒ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔๐ ของค่าจ้าง เมือ่ ผูร้ บั จ้างได้ปฏิบตั งิ านให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓๐ วัน
- งานปรับพืน้ ที่ แล้วเสร็จ
- งานวางท่อระบายนํา้ แล้วเสร็จ
- งานเทคอนกรีตลานจอดรถยนต์ แล้วเสร็จไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๔๐
งวดที่ ๒ งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔๐ ของค่าจ้าง เมือ่ ผูร้ บั จ้างได้ปฏิบตั งิ าน
ทัง้ หมด ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน เรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ
- งานเทคอนกรีตลานจอดรถยนต์ แล้วเสร็จ
- งานตีเส้นจราจร แล้วเสร็จ
- งานติดตัง้ หมอนนัน้ ล้อ แล้วเสร็จ
งานอืน่ ๆ
- ส่งแบบ /\5 8บ1แา~ อ เ^พ เผ ธ (ไฟล์แก้ไขได้) แล้วเสร็จ

- งานเก็บกวาดทำความสะอาด บริเวณ แล้วเสร็จ
- ก่อสร้างงานอืน่ ๆ แล้วเสร็จ ครบล้วนตามสัญญา
๘. อตราค่า,ชรับ
ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบฟ้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี หรือข้อตกลงจ้างเป็น
หนังสือจะกำหนด ดังนี้
๘.๑ กรณีทผ่ี รู้ บั จ้างนำงานทีร่ บั จ้างไปจ้างช่วงให้ผอู้ น่ื ทำอีกทอดหนึง่ โดยไม่ได้รบั อนุญาต
จากมหาวิทยาลัย จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่า!]นดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนัน้
๘.๒ กรณีทผ่ี รู้ บั จ้างปฏิบตั ผิ ดิ สัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะกำหนดค่าปรับ
เป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายดัวในอัตราร้อยละ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง
๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
ผูฃ้ นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซง่ึ ได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ
ข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างทีเ่ กิดขึน้ ภายในระยะเวลา
ไม่นอ้ ยกว่า ๒ ปี นับกัดจากวันทีม่ หาวิทยาลัยได้รบั มอบงาน โดยต้องรืบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้[ข้การได้ดดี งั เดิม
ภายใน ๑๔ วัน นับถัดจากวันทีใ่ ด้รบั แจ้งความชำรุดบกพร่อง
๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการยืน่ ข้อเสนอและอืน่ ๆ
๑๐.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครัง้ นีไ้ ด้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๓
การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ตอ่ เมือ่ มหาวิทยาลัยได้รบั อนุมตั เิ งินค่าก่อสร้างจาก
เงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๓
๑๐.๒ เมือ่ มหาวิทยาลัยได้ดดั เลือกผูย้ น่ื ข้อเสนอรายใดให้เป็นผูร้ บั จ้าง และได้ตกลงจ้าง ตาม
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ล้าผูร้ บั จ้างจะต้องสัง่ หรือนำสิง่ ของมาเพือ่ งานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ
และจองนัน้ ต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางทีม่ เี รือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามทีร่ ฐั มนตรีวา่ การ
กระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผูย้ น่ื ข้อเสนอซึง่ เป็นผูร้ บั จ้างจะต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมกา
รพาณิขยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสัง่ หรือนำสิง่ ของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗
วัน นับตัง้ แต่วนั ทีผ่ รู้ บั จ้างสัง่ หรือซือ้ ของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของทีร่ ฐั มนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออืน่ ได้
(๒) จัดการให้สง่ิ ของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือทีม่ สี ทิ ธิเซ่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิง่ ของนัน้ โดยเรืออืน่ ทีน่ ใิ ช่เรือ
ไทย ซึง่ จะต้องไต้รบั อนุญาตเข่นนัน้ ก่อนบรรทุกของลงเรืออืน่ หรือเป็นของทีร่ ฐั มนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออืน่

(๓) ในกรณีทไ่ี ม่ปฏิบตั ติ าม (๑) หรือ (๒) ผูร้ บั จ้างจะต้องรัฆผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณีซยนาวี
๑๐.๓ ผูย้ น่ื จ้อเสนอซึง่ มหาวิทยาลัยได้คดั เลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็น
หนังสือภายในเวลาทีก่ ำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันการยืน่ ข้อเสนอ หรือเรืยกร้องจากผูอ้ อก
หนังสือคํา้ ประกัน การยืน่ ข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้'ชดใข้ความเสียหายอืน่ (ถ้ามี) รวมทัง้ จะพิจารณา
ให้เป็นผูท้ ง้ิ งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๐.๔ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธทีจ่ ะแก้ไขเพิม่ เติมเงือ่ นไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อ
ตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑๐.๔ ในกรณีทเ่ี อกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี มีความขัดหรือแย้งกัน
ผูย้ น่ื ข้อเสนอจะต้องปฏิบตั ติ ามคำวินจิ ฉัยของมหาวิทยาลัย คำวินจิ ฉัยดังกล่าวให้ถอื เป็นทีส่ ดุ และผูย้ น่ื ข้อเสนอไม่มี
สิทธิเรียกร้องค่าใช้จา่ ยใดๆ เพิม่ เติม
๑๐.๖ มหาวิทยาลัย อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีตอ่ ไปนีไ๋ ด้โดยทีผ่ ยู้ น่ื ข้อเสนอจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยไมได้
(๑) มหาวิทยาลัยไม่ได้รบั การจัดสรรเงินทีจ่ ะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รบั จัดสรรแต่ไม่
เพียงพอทีจ่ ะทำการจัดจ้างครัง้ นีต้ อ่ ไป
(๒) มีการกระทำทีเ่ ข้าลักษณะผูย้ น่ื ข้อเสนอทีข่ นะการจัดจ้างหรือที!่ ด้รบั การคัดเลือกมี
ผลประโยชน์รว่ มกัน หรือมีสว่ นได้เสียกับผูย้ น่ื ข้อเสนอรายอืน่ หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกัน
กับผูย้ น่ื ข้อเสนอรายอืน่ หรือเจ้าหน้าทีใ่ นการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอืน่ ใดในการเสนอราคา
(๓) การทำการจัดจ้างครัง้ นีต้ อ่ ไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก1มหาวิทยาลัย หรือ
กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
(๔) กรณีอน่ื ในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามทีก่ ำหนดในกฎกระทรวงซึง่ ออก
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
การปรับ ราคาค่างานก่อสร้าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๔ จะนำมาใช้ในกรณีท่ี ค่า
งานก่อสร้างลดลงหรือเพิม่ ขึน้ โดยวิธกี ารต่อไปนี้
ตามเงือ่ นไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธคี ำนวณทีใ่ ข้กบั สัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมือ่ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๔๓๒ เรือ่ ง การพิจารณาข่วยเหลอผูป้ ระกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๔๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า เง) จะต้องคงทีท่ ร่ี ะดับทีก่ ำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามทีก่ ำหนดไว้ใน
สัญญา หรือภายใบระยะเวลาทีม่ หาวิทยาลัยได้ขยายออกไป โดยจะใช้สตู รของทางราซการทีไ่ ด้ระบุในข้อ ๑.๔

๑๒. การปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผูย้ น่ื ข้อเสนอที!่ ต้รบั การคัดเสือกให้เบีนผูร้ บั จ้างต้องปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์ทก่ี ฎหมายและระเบียบไต้กำหนดไว้!ดยเคร่งครัด
๑๓. การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูป้ ระกอบการ
มหาวิทยาลัย สามารถนำผลการปฏิบตั งิ านแล้วเสร็จตามสัญญาของผูย้ น่ื ข้อเสนอทีไ่ ต้รบั การคัด
เลือกให้เบีนผูร้ บั จ้างเพือ่ นำมาประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูป้ ระกอบการ
ทัง้ นี้ หากผูย้ น่ื ข้อเสนอทีไ่ ต้รบั การคัดเลือกไม่ผา่ นเกณฑ์ทก่ี ำหนดจะถูกระงับการยืน่ ข้อเสนอหรือ
ทำสัญญากับมหาวิทยาลัย ไว้ชว่ั คราว
มหาวิทยาลิยพะเยา
สิงหาคม ๒๔๖๓

งวดงานและงวดการจ่ายเงิน
โครงการ ก่อสร้างลานจอดรถยนต์ กล่มอาคารวิทยาศาสตรีสขุ ภาพ
งวดงานแบ่งออกเป็น 2 งวด ดังนี้ กำหนดแล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับจากวันลงนามหำสัญญา

จ่ายเงินจำนวนร้อยละ
50.00 ของสัญญา เมือ่ ผูร้ บั จ้างดำเนินงานต่อไปนี[่ แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
- งานปรันพืน้ ที่ แล้วเสร็จ
- งานวางท่อระบายนํา้ แล้วเสร็จ
- งานเทคอนกรีตลาบจอดรถยนต์ แล้วเสร็จไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50
' - 50.00 ของสัญญา เมือ่ ผูร้ บั จ้างดำเนินงานต่อไปนีแ้ ล้วเสร็จภายโน 60 วัน
เงา1นง'รดที่ 2 - จ่ายเงินจำนวนร้อยละ
- งานเทคอนกรีตลานจอดรถยนต์ แล้วเสร็จ
- งานตีเส้นจราจร แล้วเสร็จ
- งานติดตัง้ หมอนกัน้ ล้อ แล้วเสร็จ
งานอืน่ ๆ
- ส่งแบบ 811117 อเ^พเแ(3 (ไฟล์แก้ไขได้) แล้วเสร็จ
- งาบเก็บกวาดท่าความสะอาด บริเวณ แล้วเสร็จ
- ก่อสร้างงานอืน่ ๆ แล้วเสร็จ ครบล้วนตามสัญญา

!งานงวดที่ 1

เงือ่ นโข หลัก เกณ ฑ์ ประเภทงานก่อ สร้าง
สูด รูแสะร# การูค ำนวณทีใ่ ช้ล บั สัญ ญาแนบปรูบ รูาคา?คู้
โค รูงการู ก่อ สร้างสานจอดรูก ยนต์ กสุม่ 'อาคารวิท ยาศาสตร์ส ขุ ภาพ เงือ่ นโขและหลักเกณฑ์
1. สัญ ญาแบบปรับ ราคาได้ท ใ่ี ห้ใ ช้ล บั งานก่อ สร้า งทุก ประเภท รวมสืง งานปรับ ปรุง
และซ่อ มแซมอืง่ เบิก จ่ายค่า งานในลัก ษณะ หมวดค่า ครุภ ณ ฑ์ ทีส่ นิ และสิงก่อ สร้าง หมวดเงิน อุด หนุน
และหมวดรายจ่ายอืน่ ทีเ่ บิก จ่ายในลัก ษณะค่าทีด่ นิ และสิงก่อ สร้าง ทีอ่ ยูใ่ นเงือ่ นโขและหลัก เกณฑ์ต ามที่
ได้ก ำหนดนี้
2. สัญ ญ าแบบปรับ ราคาได้น ใ้ี ห้ใ ช้ท ง้ั ในกรณ เี พิม หรอลดค่า งานจากค่า งานเดิม ตาม
ลัญ ญ า เทีอ่ ลัช นีร าคา อืง่ จดทำอืน่ โดยกระทรวงพาณีซ ย์ ฝ็ก ารเปลีย่ นแปลงสูง อืน่ หรึอ ลดลงจากเดิม
ขณะเทีอ่ รัน เบิด ซองประกวดราคา สำหรับ กรณีท จ่ี คั จ้างโดยร#อืน่ ให้ใช้รนั เบิด ซองราคาแทน
3. การนำสัญ ญาแบบปรับ ราคาโต้ไ ปใช้น น้ั ผูว้ า่ จ้างต้อ งแจ้ง และประกาศให้ผ รู้ บั จ้าง
ทราบ เซ่น ในประกาศประกวดราคาฯ และต้อ งระบุใ นลัญ ญ าจ้า งด้ว ยว่า งานจ้า งเหมานัน้ ๆ จะใช้
ลัญ ญ'าแบบปรับ ,ราคา'โต้ พร้อ มทัง้ กำหนดประ๓ ทของงานก่อ สร้าง สูต รและวิธ กี ารคำนวณ ทีใ่ ห้ม ก่ าร
ปรับ เทีม่ หรอลดค่างานไว้ใ ห้ซ ดั เจน ในกรณ ที ม่ี ง่ านก่อ สร้า งหลายประเภทในงานจ้า งคราวเดีย วลัน
จะต้อ งแยกประเภทงานก่อ สร้า งแต่ล ะประเภทให้ซ ดั เจนตามลัก ษณ ะของงานก่อ สร้า งนัน้ ๆ และให้
สอดคล้อ งลับ สูต รทีก่ ำหนดไว้
4. การขอเงิน เท ม่ี ค่า งาน ก่อ ส ร้า งตาม ลัญ ญ าแบ บ ป รับ ราคาได้น ้ี เป็น หน้า ทีข่ องผู้
รับ จ้า งทีจ่ ะต้อ งเรีย กร้อ งภายในกำหนด 90 รัน นับ ตัง้ แต่ร นั ทีผ่ รู้ บั จ้างโด้ส งํ มอบงานงวดสุด ท้าย หาก
พ้น กำหนดทีไ่ ปแล้ว ผูร้ บั จ้างไม่ฝ สึ ทิ ธีท จ่ี ะเรยกร้อ งเงิน เพิม ค่างานก่อ สร้างจากผูว้ า่ จ้างได้!!กต่อ ไป และ
ในกรณีท ผ่ี วู้ า่ จ้า งจะต้อ งเรีย กเงิน คืน จากผู้รบ
ั จ้า งให้ผ วู้ า่ จ้า งทีเ่ ป็น คูส่ ญั ญ า รบ เรีย กเงิน คืน จากผูร้ บั จ้า ง
โดยเร์ว หรอให้ห กั ค่างานของงวดต่อ ไป หรอให้ห กั เงิน จากหลัก ประลัน ลัญ ญา แล้ว แต่ก รณี
5. การพิจ ารณ าคำนวณ เงิน เพิม หรอลด และการจ่า ยเงิน เทีม่ หรอเรีย กเงิน คืน จาก ผูร้ บั จ้างตามเงือ่ นไข
ของสัญ ญาแบบปรับ ราคาได้ ต้อ งโต้ร บั การตรวจสอบและเห้น ชอบจากสำนัก งบประมาณและให้ส อื
การพิจ ารณาวิบ จิ ฉยของสำนัก งบประมาณเป็น ทีส่ นิ สุด
ข. ประนาทงานก่อ สร้างและสูต รทีใ่ ช้ล บั สัญ ญาแบบปรับ ราคาได้
ในการพิจ ารณ าเพิม หรอลดราคาค่า จ้า งเห มา ก่อสร้าง ให้ค ำนวณตามสูต รลัง นี้
?
9 ( ? 0 ) X (0
?
^ ราคาค่า งานต่อ หน่ว ยหรอราคาค่างานเป็น งวดทีจ่ ะต้อ งจ่า ยให้ผ รู้ บั จ้า ง
กำหนดให้

ระบุโ ว้ในสัญ ญาแล้ว แต่ก รถ!
ะ 35041-4710ผ 34703 ทีห่ กั ด้ว ย 4^0 เมือ่ ต้อ งเทีม่ ค่างานห1 อบวก
เทีม่ 4^0 เมือ่ ต้อ งเ1ยกค่า งานด้น

^

3504เ-4710แ 1=40703

^

หาโต้จ ากสูต ร ซ่งแบ่งตามประเภทและสัก ษณะงาน ดังทั่

หมูรดที่ 1 งานอาคาร
ใ^สูต ร

^ = 0.25 + 0.15 แ/เ0 + 0.1001/00 + 0.40 /ฬ//ฬอ + 0.10 51/50

ดัช นีร าคาทีโ่ ^คำนรณดามสูต รทีใ่ ^กับ สัญ ญาแบบปรับ ราดาโด้ จัด หำขึน โดยกระหรางพาณิช ย'
II
เ0
01
00
/ฬ!

^
=
=
=
^
=

350414710ผ 340703
ดัช นีราคาผูบ้ รโภคทัว่ โปของประเทศ ในเดือ นทีส่ ง่ งานแต่ล ะงวด
ดัช นีราคาผูบ้ รโภคทัว่ ไปของประเทศ ในเดือ นทีเ่ จตชองประกวดราคา
ดัช นีร าคา^เมนต์ ในเดือ นทีส่ ง่ งานแต่ล ะงวด
ดัช นีร าคา^เมนต์ ในเดือ นทีเ่ ปีด ซองประกวดราคา
ดัชนี1ร าคา1ว ฬคุก อ่ ล,ร า้ ง {โม่รวมเหล็กและ*เแมนต์) ในเดือ นทีส่ ง่ งานแต่ล ะ

/ฬ0

^ ดัช นี'ราคา'ว้ส ค่ กุ อ่ สร้า ง (โม่ร วมเห ล็ก และ^เมน ต์) ใน เดือ น ทีเ่ จคซอง

51
50

= ดัช นีร าคาเหล้ก ในเดือ นทีส่ ง่ งานแต่ล ะงวด
= ดัช นีร าคาเหล็ก ในเดือ นทีเ่ ปิด ชองประกวดราคา

งวด
ประกวดราคา

~2~

1.1

แบบ บก.01

ตารางแสดงวงเงิน งบประมาณส์ใด้ร ับ จัด สรรและว'ได'ไกลวง,?บง'ใบจ้วงก่อสร้าง 1
1: 1.ทีอ่ โครงการ งานก่อ สร้างลานจอดรถยนต์ กลุม่ อาคารรทยาศาสตร์ส ขุ ภาพ ด้ว ยวิ!!ประกวดราคา
สิเลกทรอนิก ส์ (©-เวเปกํเกสู)......:........................................................................................................................
1 2. หน่ว ยงานเจ้าของโครงการ...................กองอาคารสถานที่ มหาวิท ยาสัย พะเยา........... ................................
] 3. วงเงิน งบประมาณทีโ่ ด้ร บั จัด สรร............1,294,400.............. บาท...{หนิงล้านสองแสนเก้าหฝ็น ทีพ่ นั ทีร่ อ้ ย
บาทถ้วน)............................................ .....]............................................................. .....................................................
' 4. สัก ษณะงาน
.
โดยสังเขป .....................งานลาน'จอดรถยนต์แ ละ,ท างเด้น เที'่ อม......................................................................
- ...........................................งานรางระบายนา......................................... 1;-............................................................
5. ราคากลางคำนวณ ณ รัน ที.่ !. 24 กรกฎาคม 256 3 ............เป็น เงิน ..........1,307,085.70 บาท
(หนิงล้านเจ็ด พัน แปดสิบ ห้าบาทเจ็ด สิบ สตางต์)
: 6. บ้ญ !!ประมาณ การราคากลาง
6.1 ....คณะกรรมการราคากลางกำหนดตามแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคากลาง ปร.4, ปร.ธ, ปร.ธ...,.....

6 .2 ................................ .1...,.......................
6 .3 ................................................................
6 .4 ........................................ *.........................
7. รายทีอ่ คณะกรรมการกำหน:ด ราคากลาง
7.1 รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกร ซมภูรตั น่
7.2 ดร.อสิซ าต
บวกล้า
7.3 นายวรจัก ร
จันทร์แว่น
7.4 นายสิต ติธ ช้
อาจทะตัน
7.5 นางสาวเกศสุด า มหาวงต์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการุ
กรรมการุ
, กรรมการุแ ละเลขานุก าร

ก่อสร้างลานจอดรถยนต์ กลุ่มอาคารวิทยาคาสตร้สุฃภาพ

ราคากลาง
มหาวิทยาลัยพะเยา

รายการประมาณการโครงการ ก่อลร้างลานจอดรถยบค์ ภตุ่มอาคารวิทยาคาลดร์สุขภาพ
สถานที่ก่อสร้าง^
มหาวทยาลัยพะเยา
ฝ่ายประเมินราคา
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ประมาณราคาเมี่อวันที่

2 (| ก.ก. 2563

1
ตัวอักษร

ค่าจ้างหงหมด
รวมเป็นเงิน ( บาท )

รายการ

ลำดับที่

1,307,085.70

รวมราคา ก่อสร้างลานจอดรถยบต กตุ่มอาคารวิทยาคาสตร์สุขภาพ
(

หนี่งลำนสามแสนเจ็ดพันแปดสิบฟ้าบาทเจ็ดสิบสตางค์

)

หมายเหตุ รายละเอียดราคากลางนี้เป็นเพียงลมมติฐานในการคดราคาเท่านี้บไม่สามารถนำปรมาผวัสดุที่ปรากฏ
และราคาต่อหน่วย มาเป็นมาตรฐานในการกำหนดราคาที่แทัจริงได้ และไม่ถือเป็นเอกสารขี้แจงเพิ่มเติม

( รองศาสตราจารฟ้ ดร.ธนกร ซมภูรตน์)
สงขี้อ

กรรมการ
(...ดร.อ/เซาต บัว กล้า ....)

สฬ่อ .........2 .51 ^ . .
กรรมการ
{...นายวรจักร จัน ทร์แ ว่น ..)
กรรมการ
ลฬ อ....... . ^ 3 ะ ^ :
{...นาย{ไตติวัช อาจทะตัน ..)
.กรรมการและเลขานุการ
{...นางสาวเกศสุดา มหาวงด้..)

หมายเหตุ

*'-.,5
ประ๓ ห
^
เจ้า ของโครงการ
สถานที่ก ่อ สร้าง
ฝ่า ยประเมิน ราคา

งานก่อ สร้าง
มห าวิท ยาลัย พ ะเยา
มห าวิท ยาลัย พ ะเยา
คณ ะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่
ประมาณ ราคาดามแบบ ปรุ .4^

ๅ

สรุป ผลการประมาณ ราคา
ม ห าวิท ยาล ัย พ ะเยา

.........................................................................
จ

1เ ก.ก. ^

1
ก

สรๆ]

1

รวมเป็น เงิน ( บาท )

ก่อ สร้างลานจอดรถยนต์ กลุ่ม ่อ าคารวิท ยาศาสตร์ส ุข ภาพ
งานก่อ สร้างลานจอดรถยนต์

รวมรฺา ลาค่า
คิด เป็น เงิน ประมาณ
คัว อัก ษร

(-

น ว น 3

ค่าวัส ดุแ ละค่าแรงงาน

รายการ

สำดั บที ่

ำ

99 9,759.60

ก่อ สร้า งลานจอดรถยนต์ กลุ่ม อาคารวิท ยาศาสตร์ส ุข ภาพ

1=901:01' ?

1.3074

แผ่ น
••'" ค่า ปรับ ปรุง ทั้ง ห มด
รวมเป็น เงิน ( บาท )

^77^6

1,307,085.70

-

1,307,085.70
1 ,3 0 7 ,0 8 5 .7 0

,

หนึ่ง ล้า นสามแสนเจ็ด พับ แปดสิบ ห้า บาทเจ็ด สิบ สตางค่

)

หมายเหตุ

ปร.4 - 1

โครงการ

ก่อสร้างลานจอดรถยนต์ กลุ่มอาคารรทยาศาสตร์สุขภาพ

สถานทีก่อสร้าง

มทารทยาลัยพะเยา

ฝ่ายประเมิน ราคา

คฌะกรรมการกำทนดราคากลาง

ลำลับ

2 4 ก.ก. 2563

- รายการ

ก

งานก่อสร้างลานจอดรถยนต์

1

งาบลานจอดรถยนต์และทางเดินฟอม

2

งานรางระบายนํ้า

•--

’

จำนวน

หน่วย

1

รายการ

1

รายการ -

■• -

หน่วยละ

รวมค่าวัสดุ

.-

--

*

.

* ’ 4

,

85,905.30

-.

795,720.70

'•^ ”

ะ

หน่วยละ

'

-

รวมค่าแรง

179,361.00

709,815.40

รวมราคางาบก่อสร้างลานจอดรถและถนนมหารทยาลัยพะเยา

*

ค่าแรงงาน (บาท)

ค่าวัส ดุ (บาท)

- .

- - -24,677.90
204,038.90

* ’* - '—V

ค่าวัส ดุและแรงงาน
รวมเป็น (เงํน บาท)

889,176.40
110,583:20 —
999,759.60

หมายเหดุ

ปร.4 -2

โครงการ

ก่อสร้างลาบจอดรถยนต์ กลุ่มอาคารวิทยาศาลตรีสุขภาพ

ศถานที่ก่อสร้าง

มหาวิท ยาลัยพะเยา

ฝ่ายประเมิน ราคา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
รายการ

ลำดับ

ก

งานก่อสร้างลาบจอดรถยนต์

1

งาบลานจอดรถยนต์และทางเดิน เที่อม
-

งาบปรับพื้นที่โดยใขัเครื่องจักร
งาบทรายรองพื้นหนา 5 ซม.
คอนกรีต( 180 เ^ะ. 0บ1ว0 )
คอนกรีต! 280 1-30 (3บเว6 )
เหล็กตะแกรง พเโ6 ฬ6ร!ไ 4 ๓ ๓ . @ 0.20 ม.
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ 5^.24 ศก. 15 มม.
ท่อ
1* ขั้น 8.5
งาบไม้แบบ
งานขัดหยาบผิวจราจร
งาบดัดรอยต่อและหยอดยางรอยต่อ
.จๆ*.55เ#ฐ ่©7ไจ?

- หมอนคอบกรีดกั้นล้อลำเรื่จรูป

2 /เ ท.ก. 2563
จำนวน

1.00
82.00
1.00
250.00
1,662.00
450.00
20.00
48.00
1,662.00
319.00
■?‘7.00
47.00

หน่วย

งาน
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ดร.ม.
กก.
ท่อน
ดร.ม.
ดร.ม.
เมตร.
ตร.).'.
ท่อน

หน่วยละ

-

หน่วยละ

รวมค่าวัสดุ

-

545.00
2,000.00
2,289.00
27.00
19.70
65.42
460.00
-

44,690.00
2,000.00
572,250.00
44,874.00
8,865.00
1,308.40
22,080.00
-

15.00

4,785.00
1 /น1* .'าก

39.00
160.00

รวมราคารายการที่ 1
2

ค่าแรงงาน (บาท)

ค่าวัสดุ (บาท)

7,520.00

23,000.00
99.00
306.00
306.00
5.00
3.30
20.00
133.00
30.00
5.00
31.00
48.00

709,815.40

รวมค่าแรง

ค่าวัสดุและแรงงาน

23,000.00
8,118.00
306.00
76,500.00
8,310.00
1,485.00
400.00
6,384.00
49,860.00
1,595.00
1,147.00
2,256.00

23,000.00
52,808.00
2,306.00
648,750.00
53,184.00
10,350.00
1,708.40
28,464.00
49,860.00
6,380.00
2,590.00
9,776.00

179,361.00

889,176.40

4,000.00
198.00
612.00

4,000.00
1,288.00
4,612.00

งานรางระบายนํ้า
- งาบดินจด
แ'
- งาบทรายรองพนหนา 5 ซม.
- คอนกรีต! 180 1^0. 0 บเว6 )

32.00
ลบ.ม.
ลบ.ม.
2.00
2.00 - ลบ.ม.

545.00
2,000.00

1,090.00
4,000.00

125.00
99.00
306.00

หมายเหดุ

รวมเป็น (เง'ษบาท)

-

‘V, '

ปร.4 -3

โครงการ

ก่อสร้างลานจอดรถยนต์ กลุ่มอาคารวิทยาคาสตร้สุขภาพ

สถานที่ก่อสร้าง

มหาวิท ยาลัยพะเยา

ฝ่ายประษ!!นราคา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
รายการ

ลำดับ

- คอนกรีต( 280 ๒0. (ะฟว© )
- เหล็กเลับกลมผิวเรียบ 58.24 ศก. 9 มม.
- งาบไมแบบ
- ท่อ คสล.อัดแรง ขนาด 60 ขม.

1
จำนวน

หน่วย

ค่าแรงงาน (บาท)

.ค่าวัส ดุ (บาท)
หน่วยละ

รวมค่าวัส ดุ

หน่วยละ

รวมค่าแรง

0.(1. 2563

ค่าวัส ดุและแรงงาน
รวมฟัน (เงิน บาท)

8.00

ลบ.ม.

2,289.00

18,312.00

306.00

2,448.00

20,760.00

559.00
96.00
10.00

กก.
ตร.ม.
เมตร

18.70
460.00
789.00

10,453.30
44,160.00
7,890.00

4.10
133.00
236.00

2,291.90
12,768.00
2,360.00

12,745.20
56,928.00
10,250.00

24,677.90

110,583.20

รวมราคารายการที่ 2

85,905.30

-

หมายเหดุ

กอ^'รางลาบ-จอดรถยนต
มหาวิท ยาลยพะเยา

ง*ๆแ* 0 *

ก ) พ ํเ ก *-1^

1'■ไง1;

1111เ-

5^

* ™ ใ 3 ส 6 า เ& เ* 010ๆ

งเฟ้ฬํ:

'-'า^.-ฬฬ์
—-—;■
'ฝพ'ฟ.ั )0ไ^,-1
ธ"แผน1*0:
^ VI"-**?ฑฬI
*'^"นๆ&/?4;เยา

'ว*™ *โข#!;

ซา^’^
๗*6?*;

IV?11

;ๅ ช .

V Iท 906 * * |# ,.

รา*ใน*ฑรเ^ ! * .

}* 7 * ะ

I

^'ฬ ร?'!**ปั ฬ ํเ ฬ ใน

I

{01X 11*1๓ แ งแ.V1'งง,, ^

/*!6น2

509(9

ล้านิ1จิอัดิริถิย้นิแ1:500

เรา๙ *881

*ม*ฟ!]

—

©'****4

ฝเป็"

8

4 -01

70.00

โ)8 ฟ้า ง&าน'จ®ดรโเษษ*
ค*!ม®*เคารวทษาศาคตร^โเ*เห

มหาวทยาส์ยหะเยา

ย1ป้โ*:
ช®งค*#*)!ห-ฬค!.ชุก กร พงคเทงโก!
ยชิา หบ?มหาไทเกกย^เยา

ช*,(■ บบใด0:

มนไไฑยาดัษเ1®.{โ)

*0าป้# 1;
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รายการประกอบแบบ
1. ผิวจราจรคอนกริต ให้^ย่ต่อนกริตที่มิกำลังลัดประลัยของแท่งดอนกรีดตัวอย่าง
รปลูกบาดก์ 15x15x15 ■ ยม. อายุ 28 ว''บ ไม่นไ)ยกว่า 240 ก ก ./,ยม.2
แต่จะตรวจลับงานไต้'หากปาแท่งตัวอย่างมิ'อายุ 7 ว''น ไป'สำการทดสิอบ และดามารกริบป้าหน'ก
ได ไม่นไ)ยกว่ารอยละ 75 ของลัาลังลัดที่อายุ 28 วัน
2. 0 ด/'*อรเวผ บ๐เผX ดะดไ)งก่อสิร้างทุกระยะ 50.00 เมดร ฑงนี่^ห้ข'นอย่ในดุลยพินิจของนายย่าง
ควบดุมงาน
3. แอสิฟ้'สิท่อุดรอยด่อใหไย่ดามมาดฐาน 44,รแ70 ผ. 173-60(1974),*ร7ผ. 0. 190-74
4. ให,"ผู้ลับจ้างไย่' ฬแ?0 แเ:รเ-เ (มอก. 737) โดยผู้ลับจางจะดไ)งแสิตงใบลับรองดุก/ภาพจากผู้มสิตให้'
ผู้ว่าห้างอนุม'ติก่อนตำเนินการแสิะในกรโนิที่มิการต่อทาบ เท)?อ แ&รเ-เ ระยะการต่อทาบจะต้องไม่
น,'อยกว่า 5 ชม.
5. วัสิดุที่!มไดลัาหนดในแบบนี้' ให้'มิดุญสิม'นิติเป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
6. มิติเป็น ■ เมดร” ยกเร้น'ที่ระ,น ุเป็น อย่างฮ่บ
7. ก่อน'สำการบลับทรายรองนี้'น ผู้ลับห้างจะต้อง'สำการ๓สิ'ย - ปร\|แต่งผิวนี้'นทางเติม ให้'ผิว
จราจรโดยรวมมิระตับมิสอิ ดตสิไ )งลัน อย่างเหมาะลมสำหลับ งานจราจร
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0 แนวเสิริม เหล็ก รอยต่อ ธXIะ,/\ผรเ๐ผ ปอแง! ทุกระย? 50.00 เมตร
'ะสู แนวเสิริม เหล็ก รอยต่อ 00^7^07101^ ปอเผ7 ทุกระยะ 10.00 เมดร

V/งกชุ*'©!นา* ะ

V ว โ*ฟ ้^ งI*.;

หมายเหตุ
* ะ ความกร้างโ)นบและไหล่ทาง ............... ม.

ฑฬกนก*โ!เป้เโ*:

^■ !ห:
น*เ*ก!ะ?*ก! หมํ่นงาษ

5เ6าน*ษฑรค*ง®าคา!*โฑนนี้
น*เยกเฟ้รชั 6า'พะ(&ษ

ร-อ

ไส**ก'เ*ะ

ก่®สVไงพ'ในวยค*โ*ยผฅ
ภชุ่น & าคาาาท นาคา?]ค?ลุใน }รค
เV*®4:

มชาวทยาสัขพ?!ยา

^

โ^ะไ ผ # ผ |* ค า ฬ ค*.เนุษไร าฬคเ/V*ไ*3

^

ฬเราเๆป5มนร3*1กสั^ เยร

ส•โ*เบย่ใ#เส:

ว®40าคาพไโกฃส์
น เท า*แกส ัต *แก

สสรสัแโเ:

^ ว^

'ร **ฬ ข :-1 ะ

นายโฬเ&ๆ สา*ฑะ*ฆ
\พ 'แ โ ฝ แ า .;

ร!]ตัด @ - ( ^ )

มาตราส่วน

ๆเ*วโ11?1โ^าน1|| :

1*20

โ๗ 6ส3ส#.:

?ใ&4านสรรป้เไส:

^

ไ^
น าฬ 1 3 '8 ฬ ฬ่น '!รน
ยู^นรยก™ ร®4®าคาโ*โทนส

^ ® นะ

รปตัด ® - ®

มาตราส่วน

0X ๖ -

1:20

^ *11

นายสํต9 ? ) สาร,ฟ !น

เตนํแ

8 '

ร-อร

