
 
ประกาศคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนประติมากรรม คณะศิลปวิจิตร โดยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

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

  คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร
เรียนประติมากรรม คณะศิลปวิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้าง
ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓,๙๘๑,๐๐๐.- บาท (ยี่สิบสามล้านเก้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 
  ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
  ๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างที่ประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
  ๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
  ๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศประกวด
ราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
  ๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
  ๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิ์ผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและ
ห้ามท าสัญญาตามท่ี กวพ. ก าหนด 
  ๖. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคล และต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ซึ่งมีลักษณะงานประเภทจ้างก่อสร้าง อาคาร คสล. ภายในวงเงิน ๑๑,๕๐๐,๐๐๐.- 
บาท ที่แล้วเสร็จในสัญญาเดียว (ราคาสัญญาไม่รวมค่า K) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่คณะ
เชื่อถือได้ และเป็นผลงานที่อายุไม่เกิน ๕ ปี นับจากวันที่ด าเนินการแล้วเสร็จถึงวันที่ประมูลจ้างด้วยวิธี
อิเล็กทรอนิกส์  
  ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้ อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e- Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกลมบัญชีกลางที่ เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

/๘. คู่สัญญา... 
 



 
-๒- 

 
  ๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่
เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
 ก าหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่   
๔  มกราคม  ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
 ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๓,๕๐๐.- บาท ได้ทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และช าระเงินผ่านทางธนาคาร ในระหว่างวันที่ ๑๔ ธันวาคม 
๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://ffa.bpi.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th 
หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๔๘๒-๒๑๘๖ ในวันเวลาราชการ 

อนึ่ง คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งนี้โดยไม่จัดจ้างก็ได้  หากไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณทั้งรายการและหรือ
บางส่วน หรือมีการเปลี่ยนแปลงอ่ืนใด 

 

               ประกาศ   ณ   วันที่  ๑๔   ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 
 (นายเด่น  หวานจริง) 
 คณบดีคณะศิลปวิจิตร ปฏิบัติราชการแทน 
 อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://ffa.bpi.ac.th/


 
 

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขที่    ๑/๒๕๖๐   . 

ประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารเรียนประติมากรรม คณะศิลปวิจิตร   . 
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ตามประกาศ  คณะศิลปวิจิตร  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์    . 
ลงวันที ่   ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙     . 

----------------------------------------- 
  คณะศิลปวิจิตร  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “คณะศิลปวิจิตร”  มีความประสงค์จะ

ประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารเรียนประติมากรรม คณะศิลปวิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) ณ คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

 ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓,๙๘๑,๐๐๐.- บาท (ยี่สิบสาม
ล้านเก้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา  
       ๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด 
       ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่ก าหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
       ๑.๓ แบบสัญญาจ้าง 
       ๑.๔ แบบหนังสือค้ าประกัน 
                   (๑) หลักประกันการเสนอราคา 
                   (๒) หลักประกันสัญญา 
          (๓) หลักประกันผลงาน 
       ๑.๕ สูตรการปรับราคา 
    ๑.๖ บทนิยาม 
                   (๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                   (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
              ๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร 
                   (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่๑ 
                   (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่๒ 
        ๑.๘ รายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities) (รายละเอียด
การค านวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นการเปิดเผยเพ่ือให้ผู้ประสงค์จะยื่นข้อเสนอได้รู้ข้อมูลได้ 

/เทียบเท่า...         
 



-  ๒  - 
 
เท่าเทียมกันและเพ่ือให้ประชาชนตรวจดูได)้  

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
  ๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างที่ประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
  ๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
  ๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม 
  ๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
  ๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิ์ผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและ
ห้ามท าสัญญาตามท่ี กวพ. ก าหนด 
  ๖. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคล และต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  ซึ่งมีลักษณะงานประเภทจ้างก่อสร้าง อาคาร คสล . ภายในวงเงิน 
๑๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท ที่แล้วเสร็จในสัญญาเดียว (ราคาสัญญาไม่รวมค่า K) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา
โดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานเอกชนที่คณะเชื่อถือได้ และเป็นผลงานที่อายุไม่เกิน ๕ ปี นับจากวันที่ด าเนินการแล้วเสร็จถึงวันที่
ประมูลจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์  
  ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e- Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กลมบัญชีกลางที่ เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
  ๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่
เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
              ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
              ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสาร ดังต่อไปนี้ 
 
 

/(๑) ในกรณี...         
 



-  ๓  - 
 
                    (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                         (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                         (ข) บริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคลหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                    (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่นส า เนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ
ผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                    (๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญาของ
การเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา
ที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้
ใน (๑)  
                   (๔) เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
   (๔.๑) หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน 
   (๔.๒) ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
   (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) 
 ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
  (๑) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบอ านาจ ให้
บุคคลอื่นลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของ ผู้เสนอราคาในการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แทน 
  (๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕ 
  (๓) ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง (ให้ใช้ในกรณีที่มีการ
ก าหนดผลงานตามข้อ ๒.๖ เท่านัน้) 
  (๔) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ 
ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งก าไรไว้ด้วย 
  (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) 
 

/๖. ส าเนา... 
 
 



- ๔ - 
 
๔. การเสนอราคา 

              ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตาม
แบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 
และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอ
ราคา โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)  
               ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคา ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 
                     ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้องโดยคิด
ราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 

          ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า   ๑๒๐   วัน นับแต่วันเสนอราคา โดย
ภายในก าหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
               ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ไม่เกิน  ๓๐๐  วัน นับถัด
จากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มท างาน 
               ๔.๔ ก่อนการเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ  
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไข 
ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ 
               ๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่   ๔  มกราคม  ๒๕๖๐  ตั้งแตเ่วลา  ๐๘.๓๐ น. ถึง  ๑๖.๓๐  น.  

          เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอใดๆ โดยเด็ดขาด 

          คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ตามข้อ ๑.๖ (๑) ณ 
วันประกาศประกวดราคาหรือไม่ 

          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อน หรือในขณะที่มี
การพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้เสนอราคารายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และคณะศิลปวิจิตร 
จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคาราย
นั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ และมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท า
ดังกล่าว 

/ผู้เสนอ... 
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           ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคา ที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอ
ราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวง
ภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากส่วนราการ การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด 

           ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการ
พิจารณาผลการเสนอราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ปลัดกระทรวงมีอ านาจ
ยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวได้ 
       ๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
                     (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                     (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้ง
ปวงไว้ด้วยแล้ว 
                     (๓) ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่ก าหนด 
                     (๔) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา 
                     (๕) ผู้เสนอราคาสามารถศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th  

๕. หลักประกันการเสนอราคา 
              ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จ านวน   ๑,๑๙๙,๐๕๐.-   บาท (    
หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าสิบบาทถ้วน      )  
              ๕.๑ หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุใน 
ข้อ ๑.๔ (๑)  
              ๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่คณะศิลปวิจิตร โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นการเสนอราคาทางระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันท าการของทางธนาคาร 

              ๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                    กรณีท่ีผู้เสนอราคาน าเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเป็นหลักประกัน
การเสนอราคา ผู้เสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้อง ในวันที่  
๙   มกราคม  ๒๕๖๐   ระหว่างเวลา   ๐๘.๓๐  น. ถึง  ๑๖.๓๐    น.  

/หลักประกัน... 
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         หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้  คณะศิลปวิจิตรจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ าประกัน
ภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ ๓ 
ล าดับแรก จะคืนให้ต่อเม่ือได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมว่่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 

              ๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ คณะศิลปวิจิตรจะ
พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์   ราคาต่ าสุด    และจะพิจารณาจาก  ราคารวม   
               ๖.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่
ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลง
เพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาด้วยวิธียื่นข้อเสนอประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี ้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคณะศิลป
วิจิตรเท่านั้น 
               ๖.๓ คณะศิลปวิจิตรสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน  ในกรณี 
ดังต่อไปนี้  
                     (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทาง
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของคณะศิลปวิจิตร  
                     (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดใน
การเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                     (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็น
สาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
               ๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาหรือในการท าสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือคณะศิลปวิจิตรมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืน
ใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ คณะศิลปวิจิตรมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญา หาก
หลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
               ๖.๕ คณะศิลปวิจิตรทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี ้เพ่ือ 

/ประโยชน์... 
 
 
 



-  ๗  - 
 
ประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของคณะศิลปวิจิตรเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคา
จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆมิได้ รวมทั้งคณะศิลปวิจิตรจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และ
ลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้
ว่าการยื่นข้อเสนอกระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติ
บุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
                      ในกรณีที่ผู้เสนอราคารายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด าเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือคณะศิลปวิจิตรจะให้
ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามประกวดราคาจ้าง
อิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ คณะศิลปวิจิตรมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับ
ราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 
                ๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน  ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคา ที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 
๑.๖ คณะศิลปวิจิตรมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกรายดังกล่าวออก และคณะศิลปวิจิตร
จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 

            ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได้
ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการพิจารณาผลการ
เสนอราคาดังกล่าวได้ 

๗. การท าสัญญาจ้าง 
              ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับ
คณะศิลปวิจิตร ภายใน  ๗  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงิน
เท่ากับร้อยละ   ๕     .ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้คณะศิลปวิจิตรยึดถือไว้ในขณะท า
สัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

     (๗.๑) เงินสด 
     (๗.๒) เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายในนามกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญา หรือก่อนหน้า

นั้นไม่เกิน ๓ วันท าการของทางราชการ 
     (๗.๓) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ 

๑.๔ (๒)  
     (๗.๔) หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือ

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดย 

/๗.๕ พันธบัตร... 
  



 
-  ๘  - 

 
อนุโลมให้ใช้ ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 

  (๗.๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
     หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
    คณะศิลปวิจิตรจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๕ งวด ดังนี้ 
    งวดที่ ๑ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้างตามสัญญา  
  - งานเสาเข็ม ฐานราก แล้วเสร็จ 
  - ระยะเวลาด าเนินการ ๖๐ วัน นับถัดแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง (แล้วเสร็จ ๙๐%) 
    งวดที่ ๒ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้างตามสัญญา  
  - งานเสา คานพ้ืนคอนกรีตชั้นล่าง  
  - ระยะเวลาด าเนินการ ๖๐ วัน นับถัดแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง (แล้วเสร็จ ๙๐%) 
    งวดที่ ๓ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้างตามสัญญา  
  - งานเสา คานพ้ืนคอนกรีตชั้น ๒ 
  - ผนังชั้น ๑ ผนังชั้น ๓  
  - ระยะเวลาด าเนินการ ๖๐ วัน นับถัดแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง (แล้วเสร็จ ๙๐%) 
    งวดที่ ๔ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๕ ของค่าจ้างตามสัญญา  
  - งานเสา คานพ้ืนคอนกรีตชั้น ๓ 
  - หลังคา, เดินท่อประปา, ท่อน้ าทิ้ง 
  - ผนังชั้น ๒ 
  - เดินท่อสายไฟฟ้าในผนัง 
  - ระยะเวลาด าเนินการ ๖๐ วัน นับถัดแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง (แล้วเสร็จ ๙๐%) 
    งวดที่ ๕ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๕ ของค่าจ้างตามสัญญา  
  - งานติดตั้งประตูหน้าต่าง, ทาสี 
  - ทาสี, วัสดุปูพ้ืน, งานไฟฟ้า 
  - งานสุขภัณฑ์, งานส่วนที่เหลือทั้งหมด, ท่อระบายน้ า 
  - รายการก่อสร้างงานส่วนที่เหลือทั้งหมดตามรูปแบบรายการก่อสร้าง 
  - รวมทั้งเก็บท าความสะอาดบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย 
 -  ระยะเวลาด าเนินการ ๑๒๕ วัน นับถัดแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง  
 

/๙. อัตราค่าปรับ... 
 



-  ๙  - 
   
๙. อัตราค่าปรับ 

              ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ จะก าหนดในอัตราร้อยละ   ๐.๑๐    ของค่าจ้างตามสัญญาต่อ
วัน 

๑๐. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
                ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้าง ตามแบบ
ดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่
น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่คณะศิลปวิจิตรได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ได้ดี
ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง  

๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
                 ๑๑.๑ เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๐      .  

              การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ  คณะศิลปวิจิตรได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจาก
เงินงบประมาณประจ าปี   พ.ศ. ๒๕๖๐   แล้วเท่านั้น 

              ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓,๙๘๑,๐๐๐.- 
บาท ( ยี่สิบสามล้านเก้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน )              .  
                 ๑๑.๒ เมื่อคณะศิลปวิจิตรได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามที่
ได้ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
                          (๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗วัน 
นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนใด 
                          (๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือ
ไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
 
 
 

/(๓) ในกรณี... 
 

 
 



-  ๑๐  - 
   

                          (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
                  ๑๑.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งคณะศิลปวิจิตรได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่
ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ คณะศิลปวิจิตรจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออก
หนังสือค้ าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งจะ
พิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                  ๑๑.๔ คณะศิลปวิจิตรสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)  
 ๑๒. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
                การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะน ามาใช้ในกรณีท่ี ค่า
งานก่อสร้างลดลงหรือเพ่ิมข้ึน โดยวิธีการต่อไปนี้ 
       ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีค านวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 
        สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่ก าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่ก าหนดไว้ใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่คณะศิลปวิจิตรได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ 
๑.๕ 
 ๑๓. มาตรฐานฝีมือช่าง 
       เมื่อคณะศิลปวิจิตรได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตาม
ประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่าน
การทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน หรือผู้มีวุฒิบัตร 
ระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ า
กว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละ สาขาช่างแต่จะต้องมีจ านวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
       ๑๓.๑ ผู้จัดการโครงการ จ านวน ๑ คน ให้แนบเอกสารบัตรประจ าตัวประชาชนหรือเอกสารอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 
       ๑๓.๒ วิศวกรโยธา ผู้ควบคุมงาน (ประจ าโครงการ) ไม่ต่ ากว่าระดับภาคีวิศวกรมีประสบการณ์
อย่างน้อย ๕ ปี จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ คน ให้แนบเอกสารหนังสือรับรองของวิศวกร เพื่อยินยอมควบคุมงาน
ก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการตามสัญญา และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่ยังไม่
หมดอายุ 

/๑๓.๓ สถาปนิก... 
 

 



-  ๑๑  - 
   

 ๑๓.๓ สถาปนิก (ประจ าโครงการ) ไม่ต่ ากว่าระดับภาคีสถาปนิก ประสบการณ์อย่างน้อย ๓ ปี 
จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ คน ให้แนบเอกสารหนังสือรับรองของสถาปนิก เพ่ือยินยอมควบคุมงานก่อสร้างให้แล้ว
เสร็จตามแบบรูปรายการตามสัญญา และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปนิกควบคุมท่ียังไม่หมดอายุ 
 ๑๓.๔ วิศกรไฟฟ้า ไม่ต่ ากว่าภาคีวิศวกร มีประสบการณ์อย่างน้อย ๕ ปี จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ คนให้
แนบเอกสารหนังสือรับรองของวิศวกร เพ่ือยินยอมควบคุมงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการตาม
สัญญา และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมท่ียังไม่หมดอายุ 
 ๑๓.๔ วิศกรเครื่องกล ไม่ต่ ากว่าระดับภาคีวิศกร มีประสบการณ์อย่างน้อย ๕ ปี จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ 
คน ให้แนบเอกสารหนังสือรับรองของวิศวกร เพ่ือยินยอมควบคุมงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ
ตามสัญญา และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมท่ียังไม่หมดอายุ  
 ๑๓.๕ วิศกรสิ่งแวดล้อมหรือวิศวกรสุขาภิบาล ไม่ต่ ากว่าระดับภาคีวิศวกร มีประสบการณ์อย่างน้อย ๕ 
ปี จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ คน ให้แนบเอกสารหนังสือรับรองของวิศวกร เพ่ือยินยอมควบคุมงานก่อสร้างให้แล้ว
เสร็จตามแบบรูปรายการตามสัญญา และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมท่ียังไม่หมดอายุ 
 ๑๓.๖ ช่างก่อสร้างหรือช่างโยธา (ประจ าโครงการ) จ านวนไม่น้อยกว่า ๒ คน ให้แนบเอกสารรับรองการ
จับหลักสูตรปริญญาตรี สาขาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือประกาศนียบัตรรับรองที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพ ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
 ๑๓.๗ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ คน ให้แนบเอกสารวุฒิการศึกษา 
หรือเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
 ๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
       ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้ 
ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 
        คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
                                                 วันที่    ๑๔      เดือน  ธันวาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๙    . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมายเหตุ* ค าว่า “กรม” อาจเลือกใช้ค าอ่ืนเช่น “จังหวัด” “สานักงาน” ได้ตามความเหมาะสมและให้ใช้ค า
ดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
** ให้หัวหน้าส่วนราชการผู้ด าเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เลือกใช้ตามความจ าเป็น 

ในกรณีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ ๖.๑ ส่วน
ราชการสามารถใช้ดุลยนิจเลือกใช้หลักเกณฑ์ดังนี้ 
หลักเกณฑ์ราคา (Price) หมายถึงการคัดเลือกผู้ชนะการยื่นข้อเสนอโดยพิจารณาจากผู้ที่เสนอราคาต่ าสุดเรียง
ตามลาดับ 
หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) หมายถึงการคัดเลือกผู้ชนะการยื่น
ข้อเสนอโดยพิจารณาจากค่าคะแนนถ่วงน้ าหนักท่ีได้ประเมินตามปัจจัยหลักท่ีส่วนราชการก าหนดจากผู้ที่ได้
คะแนนสูงสุดเรียงตามล าดับ  

ในกรณีการก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) ตามข้อ 
๖.๒ ส่วนราชการสามารถใช้ดุลยพินิจเลือกปัจจัยหลักท่ีจะน ามาใช้ได้ตามเหมาะสมทั้งนี้ต้องไม่ต่ ากว่า ๒ 
ปัจจัยและด าเนินการก าหนดน้ าหนักของตัวแปรหลักที่เลือกใช้โดยให้น้ าหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 
๑๐๐  
*** ให้ระบุชื่อกรมจังหวัดหรือส่วนราชการที่ด าเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์พร้อมประทับตราชื่อส่วน
ราชการโดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นผู้ลงชื่อย่อก ากับตรา 
**** การใช้ดุลยพินิจตามเงื่อนไขที่ก าหนดข้อ ๖.๖ สว่นราชการจะต้องใช้ดุลยพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย
ระเบียบที่เกี่ยวข้องประกอบกับต้องมีหลักฐานและข้อเท็จจริงที่ชัดเจนโดยปราศจากข้อโต้แย้งในด้าน 
คุณภาพคุณสมบัติทางเทคนิคหรือเหตุอื่นใดว่าสินค้าบริการงานจ้างดังกล่าวไม่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
หรือมีหลักฐานและข้อเท็จจริงชัดเจนที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต 
***** สาหรับเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้เสนอราคาตามข้อ ๒.๗ –๒.๙ เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการป.ป.ช. 
ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  

 


