
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
เร่ือง  การประมูลงานก่อสร้างศูนย์กีฬาเอนกประสงค์ 

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
----------------------------------- 

 

 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย    มีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์ กีฬาเอนกประสงค์    
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   
 

ราคากลางงานก่อสร้างในการประมูลคร้ังนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น 120,990,291.43.- บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้าน
เก้าแสนเก้าหมื่นสองร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทสี่สิบสามสตางค์)  มีราคางบประมาณอยู่ที่  120,000,000.- บาท        
(หนึ่งร้อยยี่สิบล้านบาทถ้วน)   ซึ่งราคากลางของทางราชการดังกล่าว ไม่ถือว่าผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้อง
พิจารณาไปตามนั้น ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและค านวณราคางานเอง จะน าราคากลางของ
ทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือเรียกร้องค่าก่อสร้างภายหลังไม่ได้   

 
 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
  1.   ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้  

             2.   ผู้เสนอราคา  ต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ    และได้แจ้งเวียน
ชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ 
   3.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน       ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย 
เว้นแต่  รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน   
            4.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  และต้องไม่เป็นผู้มี 
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์    ณ  วันประกาศประมูลด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์   หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ
ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้     
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5. ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานในงานประเภทเดียวกัน    และเป็นผลงานก่อสร้างสัญญาเดียว       โดยมี 
วงเงินไม่น้อยกว่า  30,000,000.- บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) มีผลงานไม่เกิน 5 ปี นับจากวันท าการก่อสร้างแล้ว
เสร็จจนถึงวันยื่นข้อเสนอประมูลจ้างคร้ังนี้  เป็นผลงานที่ดีเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานทั่วไปและปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขแห่งสัญญานั้นทุกประการ และเป็น ผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานอ่ืนซึ่งมี กฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเชื่อถือได้   
 กรณีเป็นผลงานเอกชนจะต้องมีหลักฐานใบรับเงินทุกงวดตลอดจนหลักฐานการเสียภาษีของงานนั้น
จากกรมสรรพากรแนบด้วย และผลงานดังกล่าว มหาวิทยาลัยฯ หรือคณะกรรมการด าเนินการประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์มีสิทธิเข้าไปดูสถานที่  หรือตรวจสอบผลงานนั้น  เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ
ที่มีคุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการได้ 

 
ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้างและชี้แจงแบบรูปรายการ ในวันที่  18 มีนาคม  2552   เวลา 10.00 น. 

ณ   สถานที่ก่อสร้าง   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  โดยการดูสถานที่ก่อสร้างและ
รับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเป็นภาระ  /  หน้าที่รับผิดชอบของผู้ซื้อแบบที่จะไปดูสถานที่ก่อสร้างและรับ
ฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยตนเอง และ / หรือ  จะดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้ โดยมหาวิทยาลัยฯ จะถือ
ว่าผู้ซื้อแบบได้ทราบสถานที่และการชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อมี
อุปสรรคและปัญหาในเวลาท างานจะน ามาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบ   และ / หรือ จะยกเป็นข้อต่อสู้กับ
มหาวิทยาลัยฯ ภายหลังไม่ได้ 
 
               ก าหนดการยื่นเอกสารประมูลและด้านเทคนิคในวันที่ 20 มีนาคม 2552  ระหว่างเวลา 09.00– 09.30 น. 
ณ กลุ่มงานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ด าเนินการพิจารณาเอกสารด้านเทคนิค   
เวลา  10.00   น.  ณ  ห้องเอ้ืองผึ้ง    ส านักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยผู้ยื่นซองต้องอยู่ด้วย
ในวันและเวลาที่ด าเนินการพิจารณาเอกสารด้านเทคนิค     หากผู้เสนอราคาหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไม่เข้ารับฟัง
การพิจารณาราคาภายในวันเปิดซองเอกสารด้านเทคนิค    มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และจะมี
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา  ในวันที่ 20 มีนาคม  2552 เวลา  16.00  น.                        
 
 ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับยื่นซองเอกสารด้านเทคนิคในวันและเวลาเดียวกัน  
เป็นจ านวนเงิน 6,000,000.-  บาท (หกล้านบาทถ้วน)  
 
 มหาวิทยาลัยฯ จะแจ้งวัน เวลา และสถานที่ เสนอราคาเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ให้ผู้เสนอราคา
ที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นทราบตามแบบ บก.005 ของกรมบัญชีกลางภายหลัง 
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 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ  40,000 บาท  
(สี่หมื่นบาทถ้วน) ได้ที่กองคลัง - งานการเงิน  ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตั้งแต่วันท่ี   
10-16 มีนาคม 2552  ระหว่างเวลา 08.30 – 15.00 น.   หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 
(053) 776000 ต่อ 1109, 1524, 1622 หรือที่  www.cru.in.th  , www.gprocurement.go.th  และตอบข้อซักถามที่  
patsadu_of@cru.in.th  
 

                              ประกาศ  ณ  วันที่  7  มีนาคม  พ.ศ.  2552 
 
       

    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาณพ ภาษิตวิไลธรรม)  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
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เอกสารการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่  44 / 2552 

การจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์กีฬาเอนกประสงค์ 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ลงวันที่  7  มีนาคม  2552 
------------------------------- 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ซึ่งตอ่ไปนี้เรียกว่า  “มหาวิทยาลัย”   มีความประสงค์จะจ้างเหมาก่อสร้าง
อาคารศูนย์กีฬาเอนกประสงค์    โดยการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ณ   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย   โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 

 

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
        1.1   แบบรูปรายการ ละเอียด 

1.2  แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
1.3  แบบสัญญาจ้าง          
1.4  แบบหนังสือค้ าประกัน 

(1) หลักประกันซอง 
(2) หลักประกันสัญญา 

1.5  บทนิยาม 
(1)  ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

1.6   แบบบัญชีเอกสาร 
(1)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 

1.7  แบ่งงวดงานการจ่ายเงิน  
1.8  สูตรปรับราคาค่างานก่อสร้าง (K)         
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2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
                 2.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ในครั้งนี ้

2.2  ผู้เสนอราคา       ต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ     
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบ
ของทางราชการ        

       2.3    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  และต้องไม่เป็น 
ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ  วันประกาศประมูลด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์   หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5 
                    2.4   ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน   ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไทยเว้นแต่  รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน    

2.5   ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานในงานประเภทเดียวกัน    และเป็นผลงานก่อสร้างสัญญาเดียว 
โดยมีวงเงินไม่น้อยกว่า  30,000,000.- บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) มีผลงานไม่เกิน 5 ปี นับจากวันท าการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จจนถึงวันยื่นข้อเสนอประมูลจ้างคร้ังนี้  เป็นผลงานที่ดีเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานทั่วไปและ
ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขแห่งสัญญานั้นทุกประการ และเป็น ผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ 
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานอ่ืนซึ่งมี กฎหมายบัญญัติให้มีฐานะ
เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเชื่อถือได้   
 กรณีเป็นผลงานเอกชนจะต้องมีหลักฐานใบรับเงินทุกงวดตลอดจนหลักฐานการเสียภาษีของงานนั้น
จากกรมสรรพากรแนบด้วย และผลงานดังกล่าว มหาวิทยาลัยฯ หรือคณะกรรมการด าเนินการประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์มีสิทธิเข้าไปดูสถานที่  หรือตรวจสอบผลงานนั้น  เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ
ที่มีคุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการได้ 
 2.6 ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของมหาวิทยาลัย 
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3. หลักฐานการเสนอราคา 
       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบยื่นข้อเสนอการจ้างประมูลจ้าง 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โดยแยกไว้นอกซองใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   
เป็น  2 ส่วนคือ  

3.1 ส่วนที่ 1  อย่างน้อยจะต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
       (1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

                                ก.    ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด    ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ 
จดทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม   พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                 ข.   บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล   และส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  หนังสือบริคณห์สนธิ       บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการผู้มี
อ านาจควบคุมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง   

(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า   ให้ยื่นส าเนาสัญญาของ 
การเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เข้าร่วมค้า  และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย  ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตาม 
ที่ระบุไว้ใน (1)  
   (3) ส าเนาทะเบียนพาณิชย์     ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม                
            (4)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1    ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์      
                  3.2  ส่วนที่ 2  อย่างน้อยจะต้อง มีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                         (1)  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคา 
มอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนลงนามใบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แทน      
             (2)  หลักประกันซอง     ตามข้อ 5 
              (3)   หนังสือรับรองผลงานพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                         (4)  รายการก่อสร้างอาคารแพทย์พื้นบ้านฯ   (หรือใบแจ้งปริมาณงาน)  ซึ่งจะต้องแสดงรายการ
วัสดุ  อุปกรณ์ค่าแรงงาน  ภาษีประเภทต่าง ๆ  รวมทั้งก าไรไว้ด้วย 
                         (5)   บัญชีเอกสารส่วนที่  2  ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบยื่นข้อเสนอการประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  ตามแบบในข้อ  1.6 (2)   
 

 

 

 

 
 



-4- 
 

4. การยื่นซองประกวดราคาและการเสนอราคา 
4 .1 ผู้เสนอราคา    ต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์  โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ  ทั้งสิ้น   และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของ  
ผู้เสนอราคาให้ชัดเจน    จ านวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือ
แก้ไข  หากมีการขูดลบ  ตก   เติม   แก้ไข   เปลี่ยนแปลง      จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา 
(ถ้ามี)  ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 

 4.2  ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณงานวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างอาคาร ฯ ให้ครบถ้วน  
ในการเสนอราคาให้เสนอเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวม    และหรือราคาต่อ
หน่วยและหรือต่อรายการ   ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  ทั้งนี้  ราคารวมที่เสนอจะต้อง
ตรงกัน ทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ   โดยคิดราคา
รวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีอากรอ่ืน  และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว        

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  300  วัน  นับแต่วันยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์  โดยภายในก าหนดยืนราคา  ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอน
การเสนอราคามิได้ 
            4.3  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน 660 วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาจ้าง  หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัยให้เร่ิมท างาน  
                 4.4  ก่อนยื่นประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  แบบรูป และ
รายละเอียด ฯลฯ  ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลง 
ยื่นซองประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
         เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดย
เด็ดขาด 
  คณะกรรมการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา     
แต่ละรายการว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาอื่น    ตามข้อ 1 .5 (1)  หรือเป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์   ณ วันประกาศประมูลด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่   และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา 
ในวันท่ี  20  มีนาคม  2552  เวลา  16.00 น. 
 หากปรากฏต่อคณะกรรมการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อน  หรือขณะที่มีการเสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเป็นผู้เสนอ
ราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   อาจอุธรณ์และเห็นว่าการยกเลิกการเสนอ
ราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง   ให้ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเสนอ
ราคาดังกล่าวได้      
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4.5  ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ จะต้อง
ปฏิบัติดังน้ี 
               4.5.1 ผู้เสนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประมูล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวัน เวลา 
สถานที่ ที่ทางราชการก าหนดอันจะแจ้งให้ทราบภายหลัง โดยผู้เสนอราคาจะได้รับเลขประจ าตัว (User ID) และ
รหัสผ่าน (Password) เมื่อผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติ เงื่อนไข และข้อเสนอทางด้านเทคนิคแล้ว 
                4.5.2  ผู้เสนอราคาจะต้องลงนามในข้อตกลง ในการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับผู้ให้
บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 
                4.5.3  ราคาเร่ิมต้นในการประมูลคร้ังนี้จะเร่ิมที่   120,990,291.43 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่น
สองร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทสี่สิบสามสตางค์) โดยมีงบประมาณอยู่ที่ 120,000,000.- บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านบาทถ้วน) 
             4.5.4  ระยะเวลาในการประมูล   30   นาที (ท้ังนี้ไม่รวมการขยายเวลาในการปิดประมูล) 
                4.5.5 ห้ามผู้เสนอราคาถอนการประมูล และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องยืนยันราคาต่อ 
ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ หลังจากจบการประมูล 
                4.5.6 ในกรณีที่จะต้องเสียค่าบริการต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ชนะการประมูล 
จะต้องเสียอัตราค่าบริการตามวงเงินที่ประมูลได้คูณร้อยละ 0.4 แต่ไม่เกิน 10,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)  
 
5.  หลักประกันซอง  
                  ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   
โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่ง อย่างใดดังต่อไปนี้ เป็นจ านวนเงิน  เงิน 6,0000,000.- บาท (หกล้านบาทถ้วน)   
                  5.1  เงินสด 

      5.2  แคชเชียรเ์ช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่น
ซองประมูลราคา หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  3 วันท าการของทางราชการ 

5.3  หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุใน  
ข้อ 1.4(1)(2)               

       5.4   พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันซองตามข้อน้ี        มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ าประกัน
ภายใน   15  วัน  นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว      เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่ง
เสนอราคาต่ าสุดไม่เกิน  3  ราย     จะคืนให้เมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง     หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อ
ผูกพันแล้ว  
 การคืนหลักประกันซอง  ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย  
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 มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์การยึดหลักประกันซองของผู้มีสิทธิเสนอราคา กรณีดังนี้  
1. ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา และ

สถานที่ที่ก าหนด 
2. ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแล้วไม่ LOG  IN  เข้าสู่ระบบ 
3. ผู้มีสิทธิเสนอราคา LOG IN แล้ว แต่ไม่มีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิดเงื่อนไขที่ก าหนดโดย

การเสนอราคาสูงกว่า หรือเท่ากับราคาเร่ิมต้นการประมูล 
4. ผู้เสนอราคาไม่ลงลายมือชื่อในแบบ บก.008 แบบยืนยันราคาสุดท้ายในการเสนอราคา 

 

6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
             6.1 ในการประกวดราคาครั้งนี้  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย    จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม  
    6.2  หากผู้เสนอราคารายใด มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตาม   ข้อ 2    หรือยื่นหลักฐานการการประมูลไม่
ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3    (หรือยื่นซองประมูลจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ 4  แล้ว )    
คณะกรรมการฯ   จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือหลงผิดเพียง
เล็กน้อย  หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ  ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่
พิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเท่านั้น 
    6.3  มหาวิทยาลัย สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 

             (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีรับเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์  
หรือในหลักฐานการรับเอกสารการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
  (2)  ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือ
ทั้งหมดในใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
  (3)  เสนอรายการแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารการประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญหรือมีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
  (4)  ใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เสนอมีการขูด ลบ ตก เติม แก้ไข  
เปลี่ยนแปลง  โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  ก ากับไว้ 
                  6.4  ในการตัดสินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการท าสัญญา  คณะกรรมการ  
ด าเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   หรือมหาวิทยาลัยมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพ   
ฐานะหรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้  มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา  
หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
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                6.5   มหาวิทยาลัยฯ  ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด  หรืออาจยกเลิกการประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์    สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญและให้ถือว่าการตัดสินของ
มหาวิทยาลัยฯ เป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้  รวมทั้งมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณา
ยกเลิกการประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์  และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน  ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการ
คัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า  การเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต   เช่น การเสนอเอกสารอัน
เป็นเท็จ  หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
             6.6   ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า    ผู้เสนอราคา
ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้  ตามข้อ 4.5  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้
เสนอราคารายอื่น  ณ  วันประกาศ      หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรมตามข้อ  1.5     มหาวิทยาลัยมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออก
จากประกาศรายชื่อ   ตามข้อ 4.5 และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน     
 

7.  การท าสัญญาจ้าง  
      ผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาจ้าง ตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3      
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย    ภายใน    7    วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญา
เป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ  5   ของราคางานประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
     7.1  เงินสด 
     7.2  แคชเชียรเ์ช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  โดยเป็นเช็คลงวันที่ท าสัญญา
หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วัน ท าการของทางราชการ 
     7.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.4  

  7.4     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
   หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน 15  วัน   นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา 

(ผู้รับจ้าง)   พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว    
 

8.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะจ่ายเงินค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการส่งมอบงานเสร็จเรียบร้อย
ถูกต้องตามสัญญาทุกประการ    โดยแบ่งออกเป็นงวด ๆ ของค่าจ้างตามที่ก าหนดไว้  ในแบ่งงวดงานและงวดเงิน 
ดังระบุไว้ในข้อ  1.7        
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9.   อัตราค่าปรับ 

      ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง  ข้อ 4.  จะต้องก าหนดในอัตราร้อยละ  0.1 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน     
 

10.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง  
     ผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งได้ท าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ  1.3    จะต้อง

รับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นไม่น้อยกว่า  2   ปี     นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยได้รับมอบ
งานจ้าง      โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 15 วัน    นับถัดจากวันที่ได้รับ
แจ้งความช ารุดบกพร่อง          
     

11.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
           11.1 เงินค่าจ้างเหมาปรับปรุงคร้ังนี้ ได้มาจากเงินแผ่นดิน ปี 2552 
                       11.2  ราคากลางของงานจ้างในการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์คร้ังนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น  
120,990,291.43 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสองร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทสี่สิบสามสตางค์) มีราคา
งบประมาณอยู่ที่ 120,000,000.- บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านบาทถ้วน)  
                       11.3  เมื่อมหาวิทยาลัย     ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง  และได้ตกลงจ้างตาม
ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วจ้างแล้ว    ถ้าผู้รับจ้างต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามา
จากต่างประเทศ     และของนั้นต้องน ามาทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่     และสามารถให้บริการรับขน
ได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก าหนด    ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีดังนี้ 

(1) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน   7  วัน   นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อจากต่างประเทศ         เว้นแต่เป็นของ
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

(2) จัดการให้สั่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย   หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย       เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี
ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย    ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือ
เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน  

 (3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมพาณิชย์นาว ี
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          11.4    ผู้เสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัย      ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญา   หรือข้อตกลงภายในเวลา
ที่ทางราชการก าหนดดังระบุในข้อ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจาก 
ผู้ออกหนังสือค้ าประกันซองทันทีและอาจจะพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น ๆ  (ถ้ามี)    รวมทั้ง
พิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

          11.5  มหาวิทยาลัย สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในรายละเอียดสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

 

12. มาตราฐานฝีมือช่าง  
 เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตามประกาศ  

นี้แล้ว       ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานจ้างดังกล่าว  ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือข่างจากคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน     หรือผู้มีวุฒิบัตร
ระดับ     ปวช.   ปวส.   และ ปวท.  หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.  รับรองให้เข้ารับราชการได้  ใน
อัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ  10  ของแต่ละสาขาช่าง  แต่จะต้องมีช่างจ านวนอย่างน้อย 1  คน ในแต่ละสาขาช่าง
ดังต่อไปนี้ 

  12.1  ช่างก่อสร้าง   
  12.2  ช่างประปา 
    12.3  ช่างเฟอร์นิเจอร์  
    12.4  ช่างไฟฟ้า  
    12.5 ช่างอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง  

 

13.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
  ในระหว่างระยะเวลาการปฏิบัติงานจ้าง  ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและ
ระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด  
 
 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย     
                                                   7  มีนาคม 2552 
 

 
 
 
 
 
 
 



งวดงาน 
งานก่อสร้างอาคารศูนยก์ีฬาเอนกประสงค์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
งบประมาณค่าก่อสร้าง 120,000,000 บาท  ระยะเวลาก่อสร้าง 660 วัน 

งวดงาน 20 งวด 
                 .........................ระยะเวลาก่อสร้าง 22 เดือน................................................ 

 

งวดที่ 1  จ่ายเงิน  3 %    เป็นเงินจ านวน  3,600,000.- บาท เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังน้ี  
1. งานขั้นเตรียมการ  , ปักผัง  ปลูกสร้างส านักงานชั่วคราว 
2. งานสาธารณูปโภคชั่วคราว  และสิ่งอ านวยความสะดวกในการก่อสร้าง 
3. งานปรับพื้นที่,งานดินตัด , ดินถม ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
4. ติดตั้งป้ายโครงการ , เคร่ืองป้องกัน  และปิดกั้นชั่วคราวบริเวณก่อสร้าง 
แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปและรายการ  ภายในก าหนดเวลา 60 วัน  นับตั้งแต่วันที่เร่ิมลงมือท างานตาม

สัญญาเป็นต้นไป 
 

งวดที่ 2    จ่ายเงิน 6.5 %  เป็นเงินจ านวน  7,800,000.- บาท เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังน้ี 
1. ตอกเสาเข็ม   ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
2. ทดสอบการรับน้ าหนักบรรทุกของเสาเข็ม พร้อมหนังสือรับรองผลการทดสอบ  ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
3. งานคอนกรีตโครงสร้างฐานรากอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปและรายการ  ภายในก าหนดเวลา 120 วัน นับต้ังแต่วันที่เร่ิมลงมือท างาน

ตามสัญญาเป็นต้นไป   
 

งวดที่ 3  จ่ายเงิน  5.5  %  เป็นเงินจ านวน 6,600,000.- บาท เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังน้ี 
1. งานคอนกรีตโครงสร้างเสาตอม่ออาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
2. งานคอนกรีตโครงสร้างคานชั้น 1 งานอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ 
3. งานระบบป้องกันปลวก ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
4. งานคอนกรีตพื้น ชั้น 1 งานอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ 
5. งานคอนกรีตเสา ชั้น 1 งานอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ 
แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปและรายการ  ภายในก าหนดเวลา 150 วัน  นับตั้งแต่วันที่เร่ิมลงมือท างาน

ตามสัญญาเป็นต้นไป   
 

งวดที่ 4 จ่ายเงิน 5 % เป็นเงินจ านวน 6,000,000.- บาท เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังน้ี 
1. งานคอนกรีตคาน ชั้น 2 งานอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ 
2. งานคอนกรีตเสา ชั้น 2 งานอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ 
3. งานโครงสร้างสระว่ายน้ าทั้งหมดแล้วเสร็จ 
แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปและรายการ  ภายในก าหนดเวลา 180 วัน  นับตั้งแต่วันที่เร่ิมลงมือท างาน

ตามสัญญาเป็นต้นไป   
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งวดที่ 5  จ่ายเงิน  5 % เป็นเงินจ านวน  6,000,000.- บาท  เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังน้ี 
1. งานหอพักนักกีฬาทั้งหมดแล้วเสร็จ 
แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปและรายการ  ภายในก าหนดเวลา 210 วัน  นับตั้งแต่วันที่เร่ิมลงมือท างาน

ตามสัญญาเป็นต้นไป   
 

งวดที่ 6 จ่ายเงิน  6 % เป็นเงินจ านวน 7,200,000.- บาท เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังน้ี 
1. งานโครงสร้างพื้นในส่วนของงานสระว่ายน้ า,อัฐจันท์,โรงยิมเนเซี่ยม ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
2. งานโครงสร้างคอนกรีตงานอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ    
3. งานโครงหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
4. งานก่อผนังทั้งหมดแล้วเสร็จ 
  แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปและรายการ  ภายในก าหนดเวลา 240 วัน นับต้ังแต่วันที่เร่ิมลงมือท างาน
ตามสัญญาเป็นต้นไป   

 

งวดที่  7  จ่ายเงิน  5 % เป็นเงินจ านวน 6,000,000.- บาท เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังน้ี 
1. งานติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างในส่วนที่เป็นไม้และเหล็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
2. งานมุงหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
3. งานฉาบผนัง , งานฉาบโครงสร้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
4. งานวางระบบท่อสระว่ายน้ าทั้งหมดแล้วเสร็จ 
  แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปและรายการ  ภายในก าหนดเวลา 270 วัน   นับตั้งแต่วันที่เร่ิมลงมือท างาน

ตามสัญญาเป็นต้นไป    
 

งวดที่  8  จ่ายเงิน   5 % เป็นเงินจ านวน 6,000,000.- บาท เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังน้ี 
1. เดินท่อระบบสุขาภิบาล,ท่อร้อยสายไฟ,ท่อร้อยสายโทรศัพท์และท่องานระบบต่างๆ ภายใน ชั้นที่ 1 

ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
2. งานวัสดุตกแต่งผนังทั้งหมดแล้วเสร็จ 
3. งานวัสดุตกแต่งพื้นทั้งหมดแล้วเสร็จ 
  แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปและรายการ  ภายในก าหนดเวลา 300 วัน   นับตั้งแต่วันที่เร่ิมลงมือท างาน

ตามสัญญาเป็นต้นไป    
 

งวดที่ 9  จ่ายเงิน 5 % เป็นเงินจ านวน 6,000,000.- บาท เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังน้ี 
1. ติดตั้งผนังห้องน้ าส าเร็จรูป  ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
2. ติดตั้งประตู - หน้าต่างอะลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์  กระจก  ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
3. ติดตั้งเคร่ืองสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบ ห้องน้ า – ห้องส้วม ทั้งหมดแล้วเสร็จ  
แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปและรายการ  ภายในก าหนดเวลา 330 วัน   นับตั้งแต่วันที่เร่ิมลงมือท างาน

ตามสัญญาเป็นต้นไป    
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งวดที่ 10  จ่ายเงิน 5 % เป็นเงินจ านวน 6,000,000.- บาท เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังน้ี 

1. ติดตั้งราวบันได  และ Ramp และส่วนประกอบ  ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
2. ติดตั้งงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์,โทรศัพท์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้ว

เสร็จ 
3. ติดตั้งอุปกรณ์ ระบบแจ้งเพลิงไหม้ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
4. เจาะบ่อน้ าบาดาล พร้อมติดต้ังอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ  ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปและรายการ  ภายในก าหนดเวลา 360 วัน   นับตั้งแต่วันที่เร่ิมลงมือท างาน

ตามสัญญาเป็นต้นไป    
 

งวดที่ 11  จ่ายเงิน  5 % เป็นเงินจ านวน 6,000,000.- บาท เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังน้ี 
1. ทาสี  ตกแต่งส่วนต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกในส่วนที่ต้องทา  แล้วเสร็จ 
2. ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า  สวิตซ์  เต้ารับ พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ  ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
3. ติดตั้งเคร่ืองสูบน้ าและระบบสุขาภิบาลภายในอาคารและภายนอกอาคาร  ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปและรายการ  ภายในก าหนดเวลา 390 วัน   นับตั้งแต่วันที่เร่ิมลงมือ 

ท างานตามสัญญาเป็นต้นไป    
 

งวดที่ 12  จ่ายเงิน 5 % เป็นเงินจ านวน  6,000,000.- บาท เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังน้ี 
1. ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดาน   ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
2. งานติดตั้งระบบสระว่ายน้ าทั้งหมดแล้วเสร็จ 
3. งานระบบไฟฟ้าภายนอกอาคารในส่วนของงานอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ 
แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปและรายการ  ภายในก าหนดเวลา 420 วัน   นับตั้งแต่วันที่เร่ิมลงมือท างาน

ตามสัญญาเป็นต้นไป    
 

งวดที่ 13  จ่ายเงิน  5.5 % เป็นเงินจ านวน 6,600,000.- บาท เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังน้ี 
1. งานสนามฟุตบอล ทั้งหมดแล้วเสร็จ (ยกเว้นงานปูหญ้า) 
2. รางน้ าและขอบรอบลู่ใน ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
3. ขอบลู่รอบนอก พร้อมขอบกั้นลานกรีฑากับสนามฟุตบอล ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
4. ท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
5. อุปกรณ์ติดสนาม ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
6. ร้ัวเหล็กรอบลู่ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปและรายการ  ภายในก าหนดเวลา 450 วัน   นับตั้งแต่วันที่เร่ิมลงมือท างาน

ตามสัญญาเป็นต้นไป    
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งวดที่ 14  จ่ายเงิน 3 % เป็นเงินจ านวน 3,600,000.- บาท  เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังน้ี 
1. งานระบบรดน้ าสนามฟุตบอล ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
2. งานเบ็ดเตล็ด ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
3. งานอุปกรณ์ประจ าสนาม ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปและรายการ  ภายในก าหนดเวลา 480 วัน   นับตั้งแต่วันที่เร่ิมลงมือท างาน

ตามสัญญาเป็นต้นไป    
 

งวดที่ 15  จ่ายเงิน  8  % เป็นเงินจ านวน 9,600,000.- บาท เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังน้ี 
1. งานระบบไฟฟ้าแสงสว่างสนามฟุตบอล ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปและรายการ  ภายในก าหนดเวลา 510 วัน   นับตั้งแต่วันที่เร่ิมลงมือท างาน

ตามสัญญาเป็นต้นไป    
 

งวดที่ 16  จ่ายเงิน 3.5 %  เป็นเงินจ านวน  4,200,000.- บาท เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังน้ี 
1. งานสนามบาสเก็ตบอล ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปและรายการ  ภายในก าหนดเวลา 540 วัน   นับตั้งแต่วันที่เร่ิมลงมือท างาน

ตามสัญญาเป็นต้นไป    
 

งวดที่ 17  จ่ายเงิน  4 % เป็นเงินจ านวน  4,800,000.- บาท เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังน้ี 
1. งานสนามเทนนิส ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
2. งานระบบไฟฟ้าแสงสว่างลานกีฬากลางแจ้งบริเวณสนามเทนนิสและสนามบาสเก็ตบอล ทั้ง

หมดแล้วเสร็จ 
แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปและรายการ  ภายในก าหนดเวลา 570 วัน   นับตั้งแต่วันที่เร่ิมลงมือท างาน

ตามสัญญาเป็นต้นไป    
 
งวดที่ 18  จ่ายเงิน 3.5 % เป็นเงินจ านวน  4,200,000.- บาท เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังน้ี 

1. งานสนามวอลเลย์บอล ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
2. งานสนามวอลเลย์บอลชายหาด ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
3. งานสนามเปตอง ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
4. งานสนามเปตอง ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
5. สนามเซปักตะกร้อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
6. สนามเทเบิลเทนนิส ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
7. งานระบบไฟฟ้าแสงสว่างลานกีฬากลางแจ้งบริเวณสนามวอลเลย์บอลและสนามเปตอง 
แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปและรายการ  ภายในก าหนดเวลา 600 วัน   นับตั้งแต่วันที่เร่ิมลงมือท างาน

ตามสัญญาเป็นต้นไป    
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งวดที่ 19  จ่ายเงิน  5 % เป็นเงินจ านวน  6,000,000.- บาท  เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังน้ี 
1. งานถนนและลานจอดรถ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
2. งานระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนน ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปและรายการ  ภายในก าหนดเวลา 630 วัน   นับตั้งแต่วันที่เร่ิมลงมือท างาน

ตามสัญญาเป็นต้นไป    
 

งวดที่ 20  จ่ายเงิน  6.5 % เป็นเงินจ านวน  7,800,000.- บาท  เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังน้ี 
1. ท าการทดสอบงานระบบประปาและสุขาภิบาลต่าง ๆ จนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์ 
2. ท าการทดสอบงานระบบดับเพลิงต่าง ๆ จนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์ 
3. งานทดสอบระบบกันฟ้าผ่าและระบบต่อลงดิน จนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์ 
4. งานทดสอบระบบโทรศัพท์ จนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์ 
5. งานทดสอบระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย จนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์ 
6. งานทดสอบระบบสายคอมพิวเตอร์  จนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์ 
7. งานทดสอบระบบเสียง  จนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์ 
8. งานส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการ 
9. ท าการร้ือถอนอาคารชั่วคราวทั้งหมดแล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการ 
10. เก็บท าความสะอาดภายในอาคารทั้งหมด แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการ 
11.  เก็บท าความสะอาดปรับพื้นที่ภายนอกอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการ 
12. นอกจากนี้ให้ท าการก่อสร้างงานส่วนอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วน

ตามรูปแบบ รายการประกอบแบบก่อสร้าง และสัญญาจ้างทุกประการ 
13. จัดท า As – built  Drawing  งานระบบไฟฟ้าอาคาร , ระบบประปาและสุขาภิบาล , งานระบบ

ดับเพลิง   ระบบกันฟ้าผ่าและระบบต่อลงดิน , งานระบบโทรศัพท์ , งานระบบสัญญาณเตือน
อัคคีภัย  ,   ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย , งานระบบสายคอมพิวเตอร์ , งานระบบเสียง   และงาน
ระบบต่าง ๆ  แล้วเสร็จตามตามแบบรูปและรายการ 

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปและรายการ  ภายในก าหนดเวลา 660 วัน   นับตั้งแต่วันที่เร่ิมลงมือท างาน
ตามสัญญาเป็นต้นไป   

 
************************************ 

 
 
 
 
 


