
 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
เร่ือง  การประมูลงานกอสรางอาคารศูนยการประชุมนานาชาติ 

ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
----------------------------------- 

 

 ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย    มีความประสงคจะประมูลจางเหมากอสรางอาคารศูนยการประชุม
นานาชาติ  จํานวน 1  หลัง   ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส   
 

ราคากลางงานกอสรางในการประมูลคร้ังนี้  เปนเงินท้ังสิ้น 136,500,000.00 บาท (หนึ่งรอยสามสิบหก
ลานหาแสนบาทถวน) ซ่ึงราคากลางของทางราชการดังกลาว ไมถือวาผูกพันที่ผูเสนอราคาจะตองพิจารณาไป
ตามนั้น ผูเสนอราคาจะตองรับผิดชอบในการถอดแบบและคํานวณราคางานเอง จะนําราคากลางของทางราชการ
มาปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือเรียกรองคากอสรางภายหลังไมได   

 
 

ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
  1.   ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสในครั้งนี้  

             2.   ผูเสนอราคา  ตองไมเปนผูถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการ   และไดแจงเวียนชื่อ
แลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ 
   3.  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน   ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแต  
รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวานั้น   
            4.  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น และตองไมเปนผูมี 
ผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส    ณ  วันประกาศประมูลดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวาง การแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการประมูล
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสในครั้งนี้     

5. ผูเสนอราคาตองมีผลงานในงานประเภทเดียวกัน    และเปนผลงานกอสรางสัญญาเดียว       โดยมี 
วงเงินไมนอยกวา  32,500,000 บาท (สามสิบสองลานหาแสนบาทถวน) มีผลงานไมเกิน 5 ป นับจากวันทําการ
กอสรางแลวเสร็จจนถึงวันยื่นขอเสนอประมูลจางครั้งนี้  เปนผลงานที่ดีเปนที่ยอมรับในมาตรฐานทั่วไปและ
ปฏิบัติถูกตองตามเงื่อนไขแหงสัญญานั้นทุกประการ และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ 
หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน  หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะ
เปนราชการบริหารสวนทองถ่ินรัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเชื่อถือได   
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 กรณีเปนผลงานเอกชนจะตองมีหลักฐานใบรับเงินทุกงวดตลอดจนหลักฐานการเสียภาษีของงานนั้น
จากกรมสรรพากรแนบดวย และผลงานดังกลาว มหาวิทยาลัยฯ หรือคณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสมีสิทธิเขาไปดูสถานที่  หรือตรวจสอบผลงานนั้น  เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกผูยื่น
ขอเสนอที่มีคุณภาพและคุณสมบัติที่เปนประโยชนตอทางราชการได 

 
กําหนดดูสถานที่กอสรางและชี้แจงแบบรูปรายการ ในวันที่  6  สิงหาคม  2551   เวลา 10.00 น. 

ณ   สถานที่กอสราง (หนาอาคาร 25 ป ราชภัฏ)   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  
โดยการดูสถานที่กอสรางและรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเปนภาระ  /  หนาที่รับผิดชอบของผูซ้ือแบบที่จะ
ไปดูสถานที่กอสรางและรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมดวยตนเอง และ / หรือ  จะดูสถานที่กอสรางหรือไม 
ก็ได โดยมหาวิทยาลัยฯ จะถือวาผูซ้ือแบบไดทราบสถานที่และการชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ตลอดจนอุปสรรค
และปญหาตาง ๆ ดีแลว เมื่อมีอุปสรรคและปญหาในเวลาทํางานจะนํามาอางใหพนความรับผิดชอบ   และ / หรือ 
จะยกเปนขอตอสูกับมหาวิทยาลัยฯ ภายหลังไมได 
 
               กําหนดการยื่นเอกสารประมูลและดานเทคนิคในวันที่ 11 สิงหาคม 2551 ระหวางเวลา 09.00– 09.30 น. 
ณ กลุมงานพัสดุ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ดําเนินการพิจารณาเอกสารดานเทคนิค   
เวลา  10.00   น.  ณ  หองเอื้องผ้ึง    สํานักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยผูยื่นซองตองอยูดวย
ในวันและเวลาที่ดําเนินการพิจารณาเอกสารดานเทคนิค     หากผูเสนอราคาหรือผูไดรับมอบอํานาจไมเขารับฟง
การพิจารณาราคาภายในวันเปดซองเอกสารดานเทคนิค    มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และจะมี
การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์ไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคา  ในวันเดียวกันเวลา  16.00  น.                        
 
 ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับยื่นซองเอกสารดานเทคนิคในวันและเวลาเดียวกัน 
เปนจํานวนเงิน 6,825,000  บาท (หกลานแปดแสนสองหมื่นกาพันบาทถวน) 
 
 มหาวิทยาลัยฯ จะแจงวัน เวลา และสถานที่ เสนอราคาเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ใหผูเสนอราคา
ที่ผานการคัดเลือกเบื้องตนทราบตามแบบ บก.005 ของกรมบัญชีกลางภายหลัง 
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 ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสในราคาชุดละ  35,000 บาท  
(สามหมื่นหาพันบาทถวน) ไดที่กองคลัง - งานการเงิน  สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตั้งแต
วันท่ี 24 – 31  กรกฎาคม 2551 ระหวางเวลา 08.30 – 15.00 น.  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท
หมายเลข (053) 776000 ตอ 1109 หรือที่  www.cru.in.th  , www.gprocurement.go.th  และตอบขอซักถามที่  
patsadu_of@cru.in.th  
 

                              ประกาศ  ณ  วันที่  24  กรกฎาคม  พ.ศ.  2551 
 
       
                 (ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาณพ  ภาษิตวิไลธรรม) 
                                                                           อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cru.in.th/
http://www.gprocurement.go.th/
http://www.patsadu_of@cru.in.th/


 
เอกสารการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  เลขที่  49 / 2551 

การจางเหมากอสรางอาคารศูนยการประชุมนานาชาติ 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ลงวันที่  24  กรกฎาคม  2551 
------------------------------- 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา  “มหาวิทยาลัย”   มีความประสงคจะจางเหมากอสราง
อาคารศูนยการประชุมนานาชาติ  จํานวน 1  หลัง    โดยการประกวดราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส   ณ   
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้ 

 

1. เอกสารแนบทายเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
        1.1   แบบรูปรายการ ละเอียด 

1.2  แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
1.3  แบบสัญญาจาง          
1.4  แบบหนังสือค้ําประกัน 

(1) หลักประกันซอง 
(2) หลักประกันสัญญา 

1.5  บทนิยาม 
(1)  ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน 
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

1.6   แบบบัญชีเอกสาร 
(1)  บัญชีเอกสารสวนที่ 1 
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 

1.7  แบงงวดงานการจายเงิน  
1.8  สูตรปรับราคาคางานกอสราง (K)         

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-2- 

 

2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
                 2.1  ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส      
ในครั้งนี้ 

2.2  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการ    และได 
แจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบของ
ทางราชการ        

       2.3    ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น  และตองไมเปน 
ผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ  วันประกาศประมูล
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 
1.5 
                    2.4   ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน   ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาล
ไทยเวนแต  รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวานั้น    

2.5   ผูเสนอราคาตองมีผลงานในงานประเภทเดียวกัน    และเปนผลงานกอสรางสัญญาเดียว 
โดยมีวงเงินไมนอยกวา  32,500,000 บาท (สามสิบสองลานหาแสนบาทถวน) มีผลงานไมเกิน 5 ป นับจากวันทํา
การกอสรางแลวเสร็จจนถึงวันยื่นขอเสนอประมูลจางครั้งนี้  เปนผลงานที่ดีเปนที่ยอมรับในมาตรฐานทั่วไปและ
ปฏิบัติถูกตองตามเงื่อนไขแหงสัญญานั้นทุกประการ และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ 
หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน  หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะ
เปนราชการบริหารสวนทองถ่ินรัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเชื่อถือได   
 กรณีเปนผลงานเอกชนจะตองมีหลักฐานใบรับเงินทุกงวดตลอดจนหลักฐานการเสียภาษีของงานนั้น
จากกรมสรรพากรแนบดวย และผลงานดังกลาว มหาวิทยาลัยฯ หรือคณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสมีสิทธิเขาไปดูสถานที่  หรือตรวจสอบผลงานนั้น  เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกผูยื่น
ขอเสนอที่มีคุณภาพและคุณสมบัติที่เปนประโยชนตอทางราชการได 
 2.6 ผูเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางของมหาวิทยาลัย 
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3. หลักฐานการเสนอราคา 
       ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบยื่นขอเสนอการจางประมูลจาง 
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  โดยแยกไวนอกซองใบยื่นขอเสนอการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส   
เปน  2 สวนคือ  

3.1 สวนที่ 1  อยางนอยจะตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
      (1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 

                                ก.    หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด    ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ 
จดทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุม   พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
                                 ข.    บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด  ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล   และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม  หนังสือบริคณหสนธิ       บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการผูมี
อํานาจควบคุมผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง   

      (2) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา   ใหยื่นสําเนาสัญญาของ 
การเขารวมคา      สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเขารวมคา   และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคล
ธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย  ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตาม  
ที่ระบุไวใน (1)  

      (3)  สําเนาทะเบียนพาณิชย     สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม                
                    (4)  บัญชีเอกสารสวนที่ 1    ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบยื่นขอเสนอการประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส      
             3.2  สวนที่ 2  อยางนอยจะตอง มีเอกสารดังตอไปนี้ 
                     (1)  หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคา 
มอบอํานาจใหบุคคลอื่นลงนามใบใบยื่นขอเสนอการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแทน      
         (2)  หลักประกันซอง     ตามขอ 5 
          (3)   หนังสือรับรองผลงานพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
                     (4)   รายการกอสรางอาคารศูนยการศึกษานานาชาติ   (หรือใบแจงปริมาณงาน)  ซ่ึงจะตองแสดง
รายการวัสดุ  อุปกรณคาแรงงาน  ภาษีประเภทตาง ๆ  รวมทั้งกําไรไวดวย 
                     (5)   บัญชีเอกสารสวนที่  2  ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบยื่นขอเสนอการประมูลดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส  ตามแบบในขอ  1.6 (2)   
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4. การยื่นซองประกวดราคาและการเสนอราคา 

4.1 ผู เสนอราคา     ตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส  โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ  ทั้งสิ้น   และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน  ลงลายมือช่ือของ
ผูเสนอราคาใหชัดเจน    จํานวนเงินที่เสนอจะตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบหรือ
แกไข  หากมีการขูดลบ  ตก   เติม   แกไข   เปลี่ยนแปลง      จะตองลงลายมือช่ือผูเสนอราคาพรอมประทับตรา 
(ถามี)  กํากับไวดวยทุกแหง 

 4.2  ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณงานวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอสรางอาคารฯ ใหครบถวน  
ในการเสนอราคาใหเสนอเปนเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวม    และหรือราคาตอ
หนวยและหรือตอรายการ   ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง  ทั้งนี้  ราคารวมที่เสนอจะตอง
ตรงกัน ทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ   โดยคิดราคา
รวมทั้งส้ินซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม  ภาษีอากรอื่น  และคาใชจายทั้งปวงไวแลว        

ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา  200  วัน  นับแตวันยื่นเอกสารประมูลจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส  โดยภายในกําหนดยืนราคา  ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอน
การเสนอราคามิได 
            4.3  ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการแลวเสร็จไมเกิน 690 วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาจาง  หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากมหาวิทยาลัยใหเร่ิมทํางาน  
                 4.4  กอนยื่นประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา  แบบรูป และ
รายละเอียด ฯลฯ  ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลง 
ยื่นซองประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
         เม่ือพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว  จะไมรับเอกสารเพิ่มเติมโดย
เด็ดขาด 
  คณะกรรมการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแต
ละรายการวาเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคาอื่น    ตามขอ 1.5 (1)  หรือเปนผูมี
ผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส   ณ วันประกาศประมูลดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกสหรือไม   และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาผูที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคา 
ในวันท่ี  11  สิงหาคม  2551  เวลา  16.00 น. 
 หากปรากฏตอคณะกรรมการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสกอน  หรือขณะที่มีการเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น  ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือเปนผูเสนอ
ราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม   อาจอุธรณและเห็นวาการยกเลิกการเสนอ
ราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง   ใหปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเสนอ
ราคาดังกลาวได      
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4.5  ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ จะตอง
ปฏิบัติดังนี้ 
               4.5.1 ผูเสนอราคาจะตองเขารับการอบรมวิธีการประมูล ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตามวัน เวลา 
สถานที่ ที่ทางราชการกําหนดอันจะแจงใหทราบภายหลัง โดยผูเสนอราคาจะไดรับเลขประจําตัว (User ID) และ
รหัสผาน (Password) เมื่อผูเสนอราคาผานคุณสมบัติ เงื่อนไข และขอเสนอทางดานเทคนิคแลว 
                4.5.2  ผูเสนอราคาจะตองลงนามในขอตกลง ในการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสรวมกับผูให
บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส 
                4.5.3  ราคาเริ่มตนในการประมูลคร้ังนี้จะเร่ิมที่   136,500,000.00 บาท (หนึ่งรอยสามสิบหกลานหาแสน
บาทถวน) 
             4.5.4  ระยะเวลาในการประมูล   30   นาที (ทั้งนี้ไมรวมการขยายเวลาในการปดประมูล) 
                4.5.5 หามผูเสนอราคาถอนการประมูล และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแลว จะตองยืนยันราคาตอ 
ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส หลังจากจบการประมูล 
                4.5.6 ในกรณีที่จะตองเสียคาบริการตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ผูชนะการประมูล 
จะตองเสียอัตราคาบริการตามวงเงินที่ประมูลไดคูณรอยละ 0.4 แตไมเกิน 10,000 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว)  
 
5.  หลักประกันซอง  
                  ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองประมูลซ้ือดวยระบบอิเล็กทรอนิกส   
โดยใชหลักประกันอยางหนึ่ง อยางใดดังตอไปนี้ เปนจํานวนเงิน  6,780,000  บาท (หกลานเจ็ดแสนแปดหมื่น 
บาทถวน) 
                  5.1  เงินสด 

      5.2  แคชเชียรเช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่น
ซองประมูลราคา หรือกอนหนานั้นไมเกิน  3 วันทําการของทางราชการ 

5.3  หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน  
ขอ 1.4(1)(2)               

       5.4   พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                   5.5  หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  บริษัทเงินทุนหรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาต  ใหประกอบกิจกการเงินทุนเพื่อการพาณิชย  และประกอบธุรกิจค้ํา
ประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย       ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจง
เวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว   โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.4(1)(2) 
  หลักประกันซองตามขอนี้        มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกัน
ภายใน   15  วัน  นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว      เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซ่ึง
เสนอราคาต่ําสุดไมเกิน  3  ราย     จะคืนใหเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง     หรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอ
ผูกพันแลว  
 การคืนหลักประกันซอง  ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 
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 มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธ์ิการยึดหลักประกันซองของผูมีสิทธิเสนอราคา กรณีดังนี้ 
1. ผูมีสิทธิเสนอราคาไมสงผูแทนมาลงทะเบียน เพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา และ

สถานที่ที่กําหนด 
2. ผูมีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแลวไม LOG  IN  เขาสูระบบ 
3. ผูมีสิทธิเสนอราคา LOG IN แลว แตไมมีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิดเงื่อนไขที่กําหนดโดย

การเสนอราคาสูงกวา หรือเทากับราคาเริ่มตนการประมูล 
4. ผูเสนอราคาไมลงลายมือช่ือในแบบ บก.008 แบบยืนยันราคาสุดทายในการเสนอราคา 

 

6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
                   6.1 ในการประกวดราคาครั้งนี้  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย    จะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม  
        6.2  หากผูเสนอราคารายใด มีคุณสมบัติไมถูกตองตาม   ขอ 2    หรือยื่นหลักฐานการการประมูลไม
ถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ 3    (หรือยื่นซองประมูลจางดวยอิเล็กทรอนิกสไมถูกตองตามขอ  4  แลว)    
คณะกรรมการฯ   จะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น  เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือหลงผิดเพียง
เล็กนอย  หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ  ทั้งนี้ เฉพาะในกรณี
ที่พิจารณาเห็นวาเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเทานั้น 
        6.3  มหาวิทยาลัย สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอนผันในกรณีดังตอไปนี้ 

             (1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีรับเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  
หรือในหลักฐานการรับเอกสารการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
  (2)  ไมกรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือช่ือผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใด
หรือทั้งหมดในใบยื่นขอเสนอการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
  (3)  เสนอรายการแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารการประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญหรือมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 
  (4)  ใบยื่นขอเสนอการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสที่เสนอมีการขูด ลบ ตก เติม แกไข  
เปลี่ยนแปลง  โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือช่ือพรอมประทับตรา (ถามี)  กํากับไว 
                  6.4  ในการตัดสินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือในการทําสัญญา  คณะกรรมการ 
ดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส   หรือมหาวิทยาลัยมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง  สภาพ   
ฐานะหรือขอเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได  มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา  
หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 
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                6.5   มหาวิทยาลัยฯ  ทรงไวซ่ึงสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด  หรืออาจยกเลิกการประมูลดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส    สุดแตจะพิจารณา  ทั้งนี้เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญและใหถือวาการตัดสินของ
มหาวิทยาลัยฯ เปนเด็ดขาด  ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได  รวมทั้งมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณา
ยกเลิกการประมูลดวยอิเล็กทรอนิกส  และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน  ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการ
คัดเลือกหรือไมก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อไดวา  การเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต   เชน การเสนอเอกสารอัน
เปนเท็จ  หรือใชช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน 
             6.6   ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสวา    ผูเสนอราคา
ที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไว  ตามขอ 4.5  เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผู
เสนอราคารายอื่น  ณ  วันประกาศ      หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรมตามขอ  1.5     มหาวิทยาลัยมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาว
ออกจากประกาศรายชื่อ   ตามขอ 4.5 และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน     
 

7.  การทําสัญญาจาง  
      ผูชนะการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจาง ตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3      
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย    ภายใน    15    วัน นับจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญา
เปนจํานวนเงินเทากับรอยละ  5   ของราคางานประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสไดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายยึดถือไวในขณะทําสัญญา  โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 
     7.1  เงินสด 
     7.2  แคชเชียรเช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  โดยเปนเช็คลงวันที่ทําสัญญา
หรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วัน ทําการของทางราชการ 
     7.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.4  
     7.4  หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย   หรือบริษัทเงินทุนหรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย            และประกอบธุรกิจ 
ค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย         ซ่ึงไดแจงเวียนใหสวนราชการตาง ๆ  ทราบแลว 
โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.4(2) 

   7.5     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
   หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน 15  วัน   นับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวด

ราคา (ผูรับจาง)   พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว    
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8.  คาจางและการจายเงิน 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะจายเงินคาจาง  เมื่อผูรับจางไดทําการสงมอบงานเสร็จเรียบรอย
ถูกตองตามสัญญาทุกประการ    โดยแบงออกเปนงวด ๆ ของคาจางตามที่กําหนดไว ในแบงงวดงานและงวดเงิน 
ดังระบุไวในขอ  1.7        

 
9.   อัตราคาปรับ 

      คาปรับตามแบบสัญญาจาง  ขอ 4  จะตองกําหนดในอัตรารอยละ  0.1 ของคาจางตามสัญญาตอวัน     
 

10.  การรับประกันความชํารุดบกพรอง  
     ผูชนะการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  ซ่ึงไดทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ  1.3    จะตอง

รับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นไมนอยกวา  2   ป     นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยไดรับมอบ
งานจาง      โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 15 วัน    นับถัดจากวันที่ไดรับ
แจงความชํารุดบกพรอง          
     
11.  ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
           11.1 เงินคาจางเหมาปรับปรุงครั้งนี้ ไดมาจากงบประมาณแผนดิน  
                       11.2  ราคากลางและงบประมาณของงานจางในการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสคร้ังนี้   
เปนเงินทั้งส้ิน 136,500,000.00 บาท (หนึ่งรอยสามสิบหกลานหาแสนบาทถวน)  
                       11.3  เมื่อมหาวิทยาลัย     ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง  และไดตกลงจางตาม
ประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลวจางแลว    ถาผูรับจางตองสั่งหรือนําส่ิงของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามา
จากตางประเทศ     และของนั้นตองนํามาทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู     และสามารถใหบริการรับขน
ไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมกําหนด    ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวา
ดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวีดังนี้ 

(1) แจงการสั่งหรือนําส่ิงของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการพาณิชยนาวีภายใน   7  วัน   นับถัดจากวันที่ผูรับจางสั่งหรือซ้ือจากตางประเทศ         เวนแตเปนของ
ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 

(2) จัดการใหส่ังของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย   หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย       เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี
ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใชเรือไทย    ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือ
เปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน  
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(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมพาณิชยนาวี 

          11.4    ผูเสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัย      ไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญา   หรือขอตกลงภายในเวลา
ที่ทางราชการกําหนดดังระบุในขอ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จะริบหลักประกันซองหรือเรียกรองจาก 
ผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันทีและอาจจะพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน ๆ  (ถามี)    รวมทั้ง
พิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

          11.5  มหาวิทยาลัย สงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในรายละเอียดสัญญาให
เปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 

 

12. มาตราฐานฝมือชาง  
 เมื่อมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางตามประกาศ 

นี้แลว       ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานจางดังกลาว  ผูเสนอราคาจะตองมีและใชผูผานการ
ทดสอบมาตรฐานฝมือขางจากคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานและทดสอบฝมือแรงงาน     หรือผูมีวุฒิบัตร
ระดับ     ปวช.   ปวส.   และ ปวท.  หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.  รับรองใหเขารับราชการได  ใน
อัตราไมต่ํากวารอยละ  10  ของแตละสาขาชาง  แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย 1  คน ในแตละสาขาชาง
ดังตอไปนี้ 

  12.1  ชางกอสราง  
  12.2  ชางประปา 
    12.3  ชางเฟอรนิเจอร 
    12.4  ชางไฟฟา  
    12.5 ชางอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานกอสราง 

 

13. การจายเงินลวงหนา 
 ผูเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนาในอัตราไมเกินรอยละ 15 ของคาจางทั้งหมด แตทั้งนี้
จะตองสงมอบหลักประกันลวงหนาเปนหนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศ หรือหนังสือค้ําประกันของ
บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและ
ประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึงไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ 
ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันใหแกมหาวิทยาลัยกอนการชําระเงินลวงหนานั้น       
ผูวาจางจะหักเงินลวงหนาในแตละงวดเปนจํานวนรอยละ 30 ของราคาคาจางในงวดนั้น ยกเวนงวดสุดทายจะ 
หักเงินคืนสวนที่เหลือทั้งหมดของเงินลวงหนาและผูวาจางจะคืนหลักประกันลวงหนาใหแกผูรับจาง ทั้งนี้
จนกวาจํานวนที่หักไวจะครบตามจํานวนเงินลวงหนาที่ผูรับจางไดรับไปแลว 
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14.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
  ในระหวางระยะเวลาการปฏิบัติงานจาง  ผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและ
ระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด  
 
 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย     
                                                24  กรกฎาคม  2551 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งวดงาน 
งานกอสรางอาคารศูนยการประชุมนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
งบประมาณคากอสราง 136,500,000 บาท  ระยะเวลากอสราง 690 วัน (23 เดือน) 

งวดงาน 22 งวด 
************************************************************************************* 

 
งวดที่ 1 จายเงิน 3 %   เมื่อผูรับจางปฏิบัติงานดังนี้ 

1. งานเตรียมการ , ปกผัง ปลูกสรางสํานักงานชั่วคราว 
2. งานสาธารณูปโภคชั่วคราวและสิ่งอํานวยความสะดวกในงานกอสราง 
3. งานปรับพื้นที่ 
4. งานติดตั้งปายโครงการ , เครื่องปองกันและปดกั้นบริเวณกอสรางชั่วคราว 
5. งานตอกเสาเข็ม Zone A. ทั้งหมดแลวเสร็จ 
6. งานตอกเสาเข็ม Zone B. ทั้งหมดแลวเสร็จ 
แลวเสร็จถูกตองตามแบบรูปและรายการ  ภายในกําหนดเวลา 60 วัน  นับตั้งแตวันที่เร่ิมลงมือทํางาน

ตามสัญญาเปนตนไป 
 
งวดที่ 2 จายเงิน 4 %   เมื่อผูรับจางปฏิบัติงานดังนี้ 

1. งานตอกเสาเข็ม Zone C. ทั้งหมดแลวเสร็จ 
2. งานตอกเสาเข็ม Zone D. ทั้งหมดแลวเสร็จ 
3. ตัดเสาเข็ม ( Pile Cut Off  ) Zone A. ทั้งหมดแลวเสร็จ 
4. ตัดเสาเข็ม ( Pile Cut Off  ) Zone B. ทั้งหมดแลวเสร็จ 
แลวเสร็จถูกตองตามแบบรูปและรายการ  ภายในกําหนดเวลา 90 วัน  นับตั้งแตวันที่เร่ิมลงมือทํางาน

ตามสัญญาเปนตนไป   
 
งวดที่ 3 จายเงิน 4.5 %   เมื่อผูรับจางปฏิบัติงานดังนี้ 

1. งานตอกเสาเข็ม Zone E. ทั้งหมดแลวเสร็จ 
2. ตัดเสาเข็ม ( Pile Cut Off  ) Zone C. ทั้งหมดแลวเสร็จ 
3. ตัดเสาเข็ม ( Pile Cut Off  ) Zone D. ทั้งหมดแลวเสร็จ 
4. งานฐานราก Zone A. ทั้งหมดแลวเสร็จ 
5. งานฐานราก Zone B. ทั้งหมดแลวเสร็จ 
แลวเสร็จถูกตองตามแบบรูปและรายการ  ภายในกําหนดเวลา 120 วัน  นับตั้งแตวันที่เร่ิมลงมือทํางาน

ตามสัญญาเปนตนไป   
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งวดที่ 4 จายเงิน 4.5 %   เมื่อผูรับจางปฏิบัติงานดังนี้ 

1. ตัดเสาเข็ม ( Pile Cut Off  ) Zone E. ทั้งหมดแลวเสร็จ 
2. งานฐานราก Zone C. ทั้งหมดแลวเสร็จ 
3. งานฐานราก Zone D. ทั้งหมดแลวเสร็จ 
4. งานฐานราก Zone E. ทั้งหมดแลวเสร็จ( ยกเวนบันไดภายนอกอาคาร ) 
แลวเสร็จถูกตองตามแบบรูปและรายการ  ภายในกําหนดเวลา 150 วัน  นับตั้งแตวันที่เร่ิมลงมือทํางาน

ตามสัญญาเปนตนไป   
 
งวดที่ 5 จายเงิน 5 %  เมื่อผูรับจางปฏิบัติงานดังนี้ 

1. งานเสาตอมอ Zone A. ทั้งหมดแลวเสร็จ 
2. งานเสาตอมอ Zone B. ทั้งหมดแลวเสร็จ 
3. งานเสาตอมอ Zone C. ทั้งหมดแลวเสร็จ 
4. งานเสาตอมอ Zone D. ทั้งหมดแลวเสร็จ 
5. งานเสาตอมอ Zone E. ทั้งหมดแลวเสร็จ ( ยกเวนบันไดภายนอกชวงหลังอาคาร ) 
6. งานคานคอดิน ทั้งหมดแลวเสร็จ 
7. งานโครงสรางกําแผงกันดิน ทั้งหมดแลวเสร็จ 
แลวเสร็จถูกตองตามแบบรูปและรายการ  ภายในกําหนดเวลา 180 วัน  นับตั้งแตวันที่เร่ิมลงมือทํางาน

ตามสัญญาเปนตนไป   
 

งวดที่ 6 จายเงิน 5 %  เมื่อผูรับจางปฏิบัติงานดังนี้ 
1. งานโครงสรางพื้นชั้นที่ 1 ทั้งหมดแลวเสร็จ 
2. งานโครงสรางเสารับพื้นชั้นที่ 2 ทั้งหมดแลวเสร็จ 
3. งานโครงสรางคานชั้น 2 ทั้งหมดแลวเสร็จ 
4. งานคอนกรีตโครงสรางพื้น Post Tension Zone A. ทั้งหมดแลวเสร็จ 
5. งานคอนกรีตโครงสรางพื้น Post Tension Zone B. ทั้งหมดแลวเสร็จ 
แลวเสร็จถูกตองตามแบบรูปและรายการ  ภายในกําหนดเวลา 210 วัน  นับตั้งแตวันที่เร่ิมลงมือทํางาน

ตามสัญญาเปนตนไป   
 
 
 
 
 
 
 



-3- 
 

งวดที่ 7 จายเงิน 5 %  เมื่อผูรับจางปฏิบัติงานดังนี้ 
1. งานคอนกรีตโครงสรางพื้น Post Tension Zone C. ทั้งหมดแลวเสร็จ 
2. งานคอนกรีตโครงสรางพื้น Post Tension Zone D. ทั้งหมดแลวเสร็จ 
3. งานโครงสรางเสารับพื้นชั้น Mezzanine ทั้งหมดแลวเสร็จ 
4. งานบันไดภายใน ทั้งหมดแลวเสร็จ 
 แลวเสร็จถูกตองตามแบบรูปและรายการ  ภายในกําหนดเวลา 240 วัน   นับตั้งแตวันที่เร่ิมลงมือทํางาน

ตามสัญญาเปนตนไป    
 
งวดที่ 8 จายเงิน 5 %  เมื่อผูรับจางปฏิบัติงานดังนี้ 

1. งานคอนกรีตโครงสรางพื้น Post Tension Zone E. ทั้งหมดแลวเสร็จ 
2. งานคอนกรีตโครงสรางพื้น Post Tension ช้ัน Mezzanine ทั้งหมดแลวเสร็จ 
3. งานคานชั้น Mezzanine ทั้งหมดแลวเสร็จ 
4. งานคอนกรีตโครงสรางพื้น Rc. ภายในอาคาร ทั้งหมดแลวเสร็จ 
5. งานโครงสรางเสารับโครงหลังคา ทั้งหมดแลวเสร็จ 
แลวเสร็จถูกตองตามแบบรูปและรายการ  ภายในกําหนดเวลา 270 วัน   นับตั้งแตวันที่เร่ิมลงมือทํางาน

ตามสัญญาเปนตนไป    
 
งวดที่ 9 จายเงิน 5 %  เมื่อผูรับจางปฏิบัติงานดังนี้ 

1. งานโครงสรางคานรับโครงหลังคา ทั้งหมดแลวเสร็จ 
2. ประกอบและติดตั้งโครงหลังคาเหล็กที่จอดรถ ทั้งหมดแลวเสร็จ 
แลวเสร็จถูกตองตามแบบรูปและรายการ  ภายในกําหนดเวลา 300 วัน   นับตั้งแตวันที่เร่ิมลงมือทํางาน

ตามสัญญาเปนตนไป    
 
งวดที่ 10 จายเงิน 5 %  เมื่อผูรับจางปฏิบัติงานดังนี้ 

1. ประกอบและติดตั้งโครงหลังคาเหล็กชั้นที่ 6 ทั้งหมดแลวเสร็จ 
แลวเสร็จถูกตองตามแบบรูปและรายการ  ภายในกําหนดเวลา 330 วัน   นับตั้งแตวันที่เร่ิมลงมือทํางาน

ตามสัญญาเปนตนไป    
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งวดที่ 11  จายเงิน  4.5  % เมื่อผูรับจางปฏิบัติงานดังนี้ 

1. ประกอบและติดตั้งโครงหลังคาเหล็กชั้นที่ 3,4,5 ทั้งหมดแลวเสร็จ 
2. งานโครงสรางบันไดภายนอกอาคารสวนที่เหลือ ทั้งหมดแลวเสร็จ 
แลวเสร็จถูกตองตามแบบรูปและรายการ  ภายในกําหนดเวลา 360 วัน   นับตั้งแตวันที่เร่ิมลงมือทํางาน

ตามสัญญาเปนตนไป    
 
งวดที่ 12  จายเงิน 4.5 %   เมื่อผูรับจางปฏิบัติงานดังนี้ 

1. ประกอบและติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก ชั้นที่ 1,2  ทั้งหมดแลวเสร็จ 
2. มุงหลังคาและสวนประกอบตางๆ ของงานหลังคา ช้ันที่ 6  ทั้งหมดแลวเสร็จ 
แลวเสร็จถูกตองตามแบบรูปและรายการ  ภายในกําหนดเวลา 390 วัน   นับตั้งแตวันที่เร่ิมลงมือทํางาน

ตามสัญญาเปนตนไป    
 

งวดที่ 13  จายเงิน  4.5  %  เมื่อผูรับจางปฏิบัติงานดังนี้ 
1.    มุงหลังคาและสวนประกอบตางๆ ของงานหลังคา ช้ันที่ 4,5 และที่จอดรถ ทั้งหมดแลวเสร็จ 
2.    กออิฐผนังติดตั้ง  วงกบไมและเหล็ก พรอมหลอคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง คสล. ช้ันที่ 1  
      ทั้งหมดแลวเสร็จ  
3. มุงหลังคาและสวนประกอบตางๆ ของงานหลังคา ทั้งหมดแลวเสร็จ(ยกเวนหนาบัน,ชายคา,เพดาน

ภายนอก) 
แลวเสร็จถูกตองตามแบบรูปและรายการ  ภายในกําหนดเวลา 420 วัน   นับตั้งแตวันที่เร่ิมลงมือทํางาน

ตามสัญญาเปนตนไป    
 
งวดที่ 14  จายเงิน 4.5  %   เมื่อผูรับจางปฏิบัติงานดังนี้ 

1. ฉาบปูนภายในอาคารชั้นที่ 1 ทั้งหมดแลวเสร็จ 
2. ขัดและตกแตงเสา,เพดาน ช้ันที่ 1 ทั้งหมดแลวเสร็จ 
3. ติดตั้งสวนประกอบตาง ๆ ของหนาบัน,ชายคา,เพดานภายนอก ทั้งหมดแลวเสร็จ 
แลวเสร็จถูกตองตามแบบรูปและรายการ  ภายในกําหนดเวลา 450 วัน   นับตั้งแตวันที่เร่ิมลงมือทํางาน

ตามสัญญาเปนตนไป    
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งวดที่ 15  จายเงิน  4.5  %   เมื่อผูรับจางปฏิบัติงานดังนี้ 

1. ฉาบปูนภายนอก  ช้ันที่ 1 ทั้งหมดแลวเสร็จ 
2. เดินทอระบบสุขาภิบาล,ทอรอยสายไฟ,ทอรอยสายโทรศัพทและทองานระบบตางๆ ภายใน  

ช้ันที่ 1 ทั้งหมดแลวเสร็จ 
3. ติดตั้งฉนวนกันความรอน ทั้งหมดแลวเสร็จ 
4. ฉาบปูนภายนอก – ภายใน ช้ันที่ 2 แลวเสร็จ  
แลวเสร็จถูกตองตามแบบรูปและรายการ  ภายในกําหนดเวลา 480 วัน   นับตั้งแตวันที่เร่ิมลงมือทํางาน

ตามสัญญาเปนตนไป    
 
งวดที่ 16  จายเงิน 4.5  %   เมื่อผูรับจางปฏิบัติงานดังนี้ 

1. กออิฐผนังติดตั้ง  วงกบไมและเหล็ก พรอมหลอคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง คสล. ช้ันที่ 2 แลว
เสร็จ  

2. ขัดและตกแตงเสา ช้ันที่ 2 ทั้งหมดแลวเสร็จ 
3. เดินทอระบบสุขาภิบาล,ทอรอยสายไฟ,ทอรอยสายโทรศัพทและทองานระบบตางๆ ภายใน ช้ันที่ 2 

ทั้งหมดแลวเสร็จ 
4. กออิฐผนังติดตั้ง  วงกบไมและเหล็ก พรอมหลอคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง คสล. ช้ันที่ 3 ทั้ง

หมดแลวเสร็จ  
แลวเสร็จถูกตองตามแบบรูปและรายการ  ภายในกําหนดเวลา 510 วัน   นับตั้งแตวันที่เร่ิมลงมือทํางาน

ตามสัญญาเปนตนไป    
 
งวดที่ 17  จายเงิน  4.5  %   เมื่อผูรับจางปฏิบัติงานดังนี้ 

1. ฉาบปูนภายนอก – ภายใน ช้ันที่ 3 ทั้งหมดแลวเสร็จ 
2. ขัดและตกแตงเสา ช้ันที่ 3 ทั้งหมดแลวเสร็จ 
3. ติดตั้งประตู - หนาตางอะลูมิเนียมพรอมอุปกรณ  กระจก  ช้ัน 1 ทั้งหมดแลวเสร็จ 
4. เดินทอระบบสุขาภิบาล,ทอรอยสายไฟ,ทอรอยสายโทรศัพทและทองานระบบตางๆ ภายใน ช้ันที่ 3 

ทั้งหมดแลวเสร็จ 
แลวเสร็จถูกตองตามแบบรูปและรายการ  ภายในกําหนดเวลา 540 วัน   นับตั้งแตวันที่เร่ิมลงมือทํางาน

ตามสัญญาเปนตนไป    
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งวดที่ 18  จายเงิน 4 %   เมื่อผูรับจางปฏิบัติงานดังนี้ 

1. ติดตั้งประตู - หนาตางอะลูมิเนียมพรอมอุปกรณ  กระจก   ช้ัน 2,3 ทั้งหมดแลวเสร็จ 
2. ทาสี  ตกแตงสวนตาง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกในสวนที่ตองทา  แลวเสร็จ 
3. ทําการรอยสายไฟฟา  สายสัญญาณงานระบบตางๆ  แลวเสร็จ 
4. ติดตั้งแผนฝาเพดาน   แลวเสร็จ 
5. ติดตั้งดวงโคมไฟฟา  สวิตซ  เตารับ พรอมอุปกรณตาง ๆ  ทั้งหมดแลวเสร็จ 
6. ติดตั้งอุปกรณ ระบบแจงเพลิงไหมทั้งหมดแลวเสร็จ 
7. เจาะบอน้ําบาดาล พรอมติดตั้งอุปกรณประกอบตาง ๆ  ทั้งหมดแลวเสร็จ 
แลวเสร็จถูกตองตามแบบรูปและรายการ  ภายในกําหนดเวลา 570 วัน   นับตั้งแตวันที่เร่ิมลงมือทํางาน

ตามสัญญาเปนตนไป    
 

งวดที่ 19  จายเงิน  4 %   เมื่อผูรับจางปฏิบัติงานดังนี้ 
1. ติดตั้งวัสดุตกแตงผนังทั้ง หมดแลวเสร็จ 
2. ติดตั้งเครื่องสูบน้ําและระบบสุขาภิบาลภายในอาคารและภายนอกอาคาร  ทั้งหมดแลวเสร็จ 
3. งานดินตัดและดินถมบดอัดงานดิน ทั้งหมดแลวเสร็จ 
4. วางทอระบายน้ํา ทั้งหมดแลวเสร็จ 
5. หลอคอนกรีตรางน้ําขางอาคารพรอม บอพัก  ทั้งหมดแลวเสร็จ 
แลวเสร็จถูกตองตามแบบรูปและรายการ  ภายในกําหนดเวลา 600 วัน   นับตั้งแตวันที่เร่ิมลงมือทํางาน

ตามสัญญาเปนตนไป    
 

งวดที่ 20  จายเงิน 4 %   เมื่อผูรับจางปฏิบัติงานดังนี้ 
1. ติดตั้งงานระบบไฟฟาแรงสูง , ติดตั้งหมอแปลงไฟฟา พรอมอุปกรณตาง ๆ ทั้งหมดแลวเสร็จ 
2. ติดตั้งไฟฟาสองสวางภายนอกอาคาร ทั้งหมดแลวเสร็จ 
แลวเสร็จถูกตองตามแบบรูปและรายการ  ภายในกําหนดเวลา 630 วัน   นับตั้งแตวันที่เร่ิมลงมือทํางาน

ตามสัญญาเปนตนไป    
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งวดที่ 21  จายเงิน 5 %  เมื่อผูรับจางปฏิบัติงานดังนี้ 

1. ทาสี  ตกแตงสวนตาง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกในสวนที่ตองทา  แลวเสร็จ 
2. งานทดสอบระบบไฟฟาอาคาร , ระบบไฟฟาแรงสูง , แผงจายและควบคุม , งานเดินสายประธาน

และสายวงจรยอย   และงานระบบไฟฟาแสงสวางทั่วไปภายในและภายนอกอาคาร 
ตาง ๆ ทั้งหมด  

แลวเสร็จถูกตองตามแบบรูปและรายการ  ภายในกําหนดเวลา 660 วัน   นับตั้งแตวันที่เร่ิมลงมือทํางาน
ตามสัญญาเปนตนไป    
 
งวดที่ 22  จายเงิน 5.5 %  เมื่อผูรับจางปฏิบัติงานดังนี้ 

1. ทําการทดสอบงานระบบประปาและสุขาภิบาลตาง ๆ จนใชการไดเรียบรอยสมบูรณ 
2. ทําการทดสอบงานระบบดับเพลิงตาง ๆ จนใชการไดเรียบรอยสมบูรณ 
3. งานทดสอบระบบกันฟาผาและระบบตอลงดิน จนใชการไดเรียบรอยสมบูรณ 
4. งานทดสอบระบบโทรศัพท จนใชการไดเรียบรอยสมบูรณ 
5. งานทดสอบระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย จนใชการไดเรียบรอยสมบูรณ 
6. งานทดสอบระบบสายคอมพิวเตอร  จนใชการไดเรียบรอยสมบูรณ 
7. งานทดสอบระบบเสียง  จนใชการไดเรียบรอยสมบูรณ 
8. งานสวนที่เหลือทั้งหมดแลวเสร็จตามแบบรูปและรายการ 
9. ทําการรื้อถอนอาคารชั่วคราวทั้งหมดแลวเสร็จตามแบบรูปและรายการ 
10. เก็บทําความสะอาดภายในอาคารทั้งหมด แลวเสร็จตามแบบรูปและรายการ 
11.  เก็บทําความสะอาดปรับพื้นที่ภายนอกอาคารทั้งหมดแลวเสร็จตามแบบรูปและรายการ 
12. นอกจากนี้ใหทําการกอสรางงานสวนอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยถูกตอง ครบถวน

ตามรูปแบบ รายการประกอบแบบกอสราง และสัญญาจางทุกประการ 
13. จัดทํา As – built  Drawing  งานระบบไฟฟาอาคาร , ระบบประปาและสุขาภิบาล , งานระบบ

ดับเพลิง   ระบบกันฟาผาและระบบตอลงดิน , งานระบบโทรศัพท , งานระบบสัญญาณเตือน
อัคคีภัย  ,   ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย , งานระบบสายคอมพิวเตอร , งานระบบเสียง   และงาน
ระบบตาง ๆ  แลวเสร็จตามตามแบบรูปและรายการ 

แลวเสร็จถูกตองตามแบบรูปและรายการ  ภายในกําหนดเวลา 690 วัน   นับตั้งแตวันที่เร่ิมลงมือทํางาน
ตามสัญญาเปนตนไป   
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