
ขอบเขตของงานประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร และตกแต่งภายใน
คณะติลปติกษา จำนวน ๑ แห่ง

๑.ความเป็นมา
คณะศิลปศึกษาได ้ร ับการจัดสรรงบประมาณในการก,อสร้างต ิดต ั้งระบบไฟฟ ้า ระบบสื่อสาร 

และตกแต ่งภายใน คณ ะศ ึลป ศ ึกษา จำนวน ๑ แห่ง ณ คณ ะศ ึลปศ ึกษา สถาบ ันบ ัณ ฑ ิตพ ัฒนศ ึลป ้ 
เลขที่ ๑ ๑๙ /๑๙  หมู่ท่ี ๓ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ ซึ่งเป็นงานโครงสร้าง 
งานต่อเติม งานระบบกันซึม รวมถึงงานตกแต่งภายในและครุภัณฑ์ประกอบอาคาร เพื่อให้อาคารสามารถ 
ใช้จัดการเรียนการสอน และการดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ของคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป็

๒.วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการใช้งานอาคารตามพันธกิจของศิลปศึกษา 
๒.๒ เพื่อรองรับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป้ 
๒.๓ เพื่อให้อาคารมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบส่ือสาร รองรับการเรียนการสอน ให้มีความสะดวก 

ในการใช้งาน และมีความปลอดภัยกับการใช้อาคาร

๓.คุณสมบัติผู้เสนอราคา
๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกจ้าง
๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ขั่วคราว 

เน ืองจากเป ็นผู้ท ี่ไม ่ผ ่านเกณฑ์การประเม ินผลการปฏิบ ัต ิงานของผู้ประกอบการตามระเบ ียบที,รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญขีกลาง

๓.๕:ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบบขื่อไว้ในบัญชีรายขื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนซื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ 
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน 
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร 
พัสดุภาครัฐกำหนดในราฃกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
๓.๘ ไม,เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เช้ายืนข้อเสนอให้แก,คณะศิลปศึกษา 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศึลป็ ณ วันประกวดราคาอิเล ็กทรอนิกส ์ หรือไม่เป ็นผู้กระทำอันเป ็นการขัดขวาง 
การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้



-to
ol.๙ ไม,เป็นผู้ไค้รับเอกสิทธิ”'หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของ 

ผู้เสนอราคาไต้มีคำสั่งให้สละสิทธิ๋และความคุ้มกันเซ่นว่านั้น
๓.๑๐ ผ ูย้ ืน ข ้อ เส น อต ้อ งม ผีลงานก,อสร ้างประเภทเด ียวก ันก ับงานท ี,ประกวดราคาก ่อสร้าง 

(งานก่อสร้างอาคารหรืองานปรับปรุงอาคาร งานระบบไฟฟ้าหรือระบบสื่อสาร และงานตกแต่งภายใน 
ในสัญญาเดียวดัน) ในวงเงินไม,น ้อยกว่า ๗,๕๐๐ ,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงาน 
ที่เป็นคู,สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกซนที่คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศึลป๋ 
เช่ือถือ โดยผลงานต้องมีอายุงานไม่เกิน ๕ ปี นับจากวันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้านเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา 

ผู้ยี่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 
(๑) กรณีกิจการร่วมค้าไต้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าต้องมีคุณสมบัติครบล้วน 

ตามเงื่อนไขที่กำหดไว่ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า”
ตามคุณสมบัติต้านผลงานก่อสร้าง

กรณีที่กิจการร่วมค้าไม,ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้า 
ท ุกรายจะต้องมีค ุณสมบัต ิครบล้วนตามเงื่อนไขที,กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีที่ 
กิจการร่วมค้าไต้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข ้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่ง 
เป็นผู้รับผิดขอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมยื่นข้อเสนอ 
ประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ กิจการ่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จะทะเบียน 
เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณีซย์

(๒) กิจการร่วมค้าที่มีสิทธี้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐในสาขาก่อสร้างที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ 
กรมบัญชีกลางตามที่คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการกำหนด หมายความว่า 
“กิจการร่วมค้าที่มีฃ้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษณว่าจะดำเนินการร่วมกันเป็นทางการค้า 
หรือหากำไร ระหว่างบริษัทกับบริษัท บริษัทกับห้างหุ้นส่นนิติบัคคล ห้างหุ้นส่วนนิติบัคคลกับห้างหุ้นส่วน 
นิติบุคคล หรือระหว่างบริษ ัทและ/หรือห ้างห ุ้นส ่วนนิต ิบ ัคคลอื่น หรือนิติบ ุคคลที,ต ั้งข ึ้นตามกฎหมาย 
ของต่างประเทศ โดยข้อตกลงนั้นอาจกำหนดให่มีผู้เข้าร่วมหลักก็ไต้”

กิจการร่วมค้าที่มีสิทธึ๋เข้ายื่นข้อเสนอ
(๑) การกำหนดลัดส่วนในการเข้าร่วมค้าของคู่สัญญา

กรณีข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงๆ 
จะต้องมีการกำหนดลัดส่วนหน้าที, และความรับผิดขอบในปริมาณงาน สิงของ หรือมูลค่าของสัญญาของ 
ผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้าร่ายอื่นทุกราย 

(๒) งานก่อสร้าง
กรณีที่ข้อตกลงๆ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการ่วมค้านั้น 

ต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ
สำหรับข้อตกลงๆ ที'ไม,ได้กำหนดให้ผ ู้เข ้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข ้าร่วมค้าหลักผู้เข ้าร่วมค้า 

ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบล้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารเชิญซวน



-๓-
(๓) งานก่อสร้างที่ฃึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางตามสาขางานก่อสร้างที่คณะกรรมการราคา 

กลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการกำหนด
กรณีข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักผู้เข้าร่วมค้าหลัก

จะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างลาขา............-..............ไม่น้อยกว่าขั้น........ -............ประเภท
ไว้กับกรมบัญชีกลาง ในส่วนของผู้เข้าค้าที่ไมใซ่ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางาน 
ก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้

สำหรับข้อตกลงๆ ที,ไม,ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดผู้เข้าร่วมค้าหลักผู้เข้าร่วมค้าทุกราย 
จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไวในเอกสารเชิญขวน 

(๔) การยื่นข้อเสนอของกิจการร่วมค้า
กรณีข้อตกลงๆ กำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 

ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้อมีหนังสือมอบอำนาจ
สำหรับข้อตกลงๆ ที่ไม่ไค้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย 

จะต้องลงลายมือซื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นขอเสนอในนามกิจการร่วมค้า
ให ้ผ ู้เข ้าร ่วมค ้าท ี,ได้ร ับมอบหมายหรือมอบอำนาจดำเนินการซื้อและดาวน์โหลดเอกสาร 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กรณีที'มีการจำหน่วยเอกสารซื้อหรือจ้างหรือดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์กรณีที'ไม1ม ีการจำหน ่วยเอกสารซ ื้อหรือจ ้าง จ ึงจะม ีส ิทธ ิในการเข ้าย ืนข ้อเสนอในนาม 
กิจการร่วมค้าได้

๓.๑๑ ผู้ย ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล ็กทรอนิกส์ (Electronic 
G overnm ent P rocurem ent : e-GP) กรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ย ืนข ้อเสนอซึ่งได้ร ับคัดเล ือกเป ็นคู1ส ัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-G overnm ent Procurem ent :e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ 
ปปข. กำหนด

๓.๑๓ ผู้ยืนข้อเสนอต้องไม,อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม,แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ 
รายจ่ายๆไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ปปซ. กำหนด

๓.๑๔ ผ ู้ย ื่น ข ้อ เส น อ ซ ึงได ้ร ับ ค ัด เล ือ ก เป ็น ค ู'ส ัญ ญ าต ้อ งร ับ และจ ่าย เง ิน ผ 'าน บ ัญ ช ีธน าค าร  
เว ้น แ ต ่ก าร จ ่าย เง ิน แ ต ่ล ะ ค ซ ื้งซ ึ'งม ีม ูล ค ่าไ ม ,เก ิน ส าม ห ม ื่น บ าท ค ู่ส ัญ ญ าอ าจ จ ่าย เป ็น เง ิน ส ด ก ็ไ ด ้ 
ตามที่คณะกรรมการ ปปซ. กำหนด



๔. แบบรูปรายการงานท่อสร้าง หรือรายละเอียดและขอบเขตของงาน และเอกลารแนบท้าย
๔.๑ แบบจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร และตกแต่งภายใน คณะศิลปศึกษา จำนวน ๑ แห่ง 

จำนวน ๔๔ แผ่น
๔.๒ รายการประกอบแบบจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร และตกแต่งภายใน คณะศิลปศึกษา 

จำนวน ๑ แห่ง จำนวน ๔๔ แผ่น
๔.๓ แบบแสดงรายการปริมาณงาน ปร.๔ ปร.๔ ปร.๖ จำนวน ๑๔ แผ่น 
๔.๔ กำหนดงวดงาน -  งวดเงิน ตามเอกสารการแบ่งงวดงาน จำนวน ๒ แผ่น

๔. การเสนอราคาและกำหนดส่งมอบ
๔.๑ ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน นับแต่วันยื่นข้อเสนอ 
๔.๒ กำห นดเวลาดำเน ินการแล ้วเสร ็จไม,เก ิน ๒๑๐ วัน น ับถ ัดจากว ันลงนามในส ัญ ญ าจ ้าง 

หรือวันที่ได้รับหนังสือจากคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลน้ ให้เข้าดำเนินงาน
๔.๓ ผู้ร ับจ้างสามารถส่งมอบงานข้ามงวดได้โดยงานดังกล่าวจะต้องไม่กระทบกับความสมบูรณ์ 

ของงานงวดอ่ืนๆ 
๖.งบประมาณ

เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจาก งบลงทุน ที่ดินและสิ่งท่อสร้าง โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมหลัก พัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อม 
ระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ ของคณะศิลปศึกษา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(สิบห้าล้านบาทถ้วน)

๗.การรับประกันความชำรูดบกพร่อง
ผู้ร ับจ้างต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานก่อสร้าง ภายในระยะเวลาไม่น ้อยกว่า ๒ ปี 

นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานจ้างทั้งหมดไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ หากกรณีเกิดความชำรุดบกพร่องจากการ 
ใช้งานตามปกติภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้รับจ้างต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันทำการ 
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง 
๘.การทำสัญญา

ผู้ชนะการเสนอราคา จะต้องทำสัญญากับคณะศิลปศึกษา สถาบัน'บัณฑิตพัฒนศึลปี ภายใน ๑๐ วัน 
ทำการ น ับก ัดจากวันท ี,ไต ้ร ับแจ ้งและจะต ้องวางหล ักประก ันส ัญ ญาเป ็นจำนวนเง ิน เท,าก ับร ้อยละ ๔ 
ของราคาค่าจ้างที่เสนอราคาได้ 
๙.อัตราค่าปรับ

๙ .๑  ห ากผ ู้' ร ับ จ ้'างไม ,ส าม าร ถ ท ำงาน 'ให ้แ ล ้ว เส ร ็จ ภ าย ใน เว ล าท ีก ำห น ด ไ ว ้ใน ข ้อ  ๔.๒ 
และคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศึลปียังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้ร ับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แท่ 
คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปี ในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของวงเงินตามสัญญาจ้างต่อวัน



๙.๒ ห้ามไม,ให้ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่ง ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 
เว้นแต่การจ้างช่วงบางส่วนที่ได้รับอนุญาตจากคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปแล้ว หากผู้รับจ้าง 
ฝ่าฝืนจะต้องเสียค่าปรับให้แก,คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ในอัตราร้อยละ ๑๐ ของวงเงิน 
งานจ้างที่จ้างช่วงตามสัญญา 
๑๐.หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ

การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป จะพิจารณาตัดสิน 
โดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

๑ ๑ ■สถานท่ีติดต่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับผู้สนใจท ี,ต ้องการส อบ ถาม รายละเอ ียด เพ ิ่ม เต ิม เก ียวก ับ ร ่างขอบ เขตของงาน ฉบ ับ น ี้ 

ส าม ารถส อบ ถาม ได ้ท างจดห ม ายอ ิเล ็กท รอน ิกส ์ fedobpi.m ail.go .th  ห ร ือท างห มายเลขโท รศ ัพ ท ์ 
๐๒-๔๐๘-๒๙๙๗ ต่อ ๑๐๔ ท ั้งน ี้ระยะเวลาในการสอบถามรายละเอ ียดเพ ิ่มเต ิมให ้เป ็นไปตามเง ื่อนไข 
เอกสารประกวดราคา 
๑๒.การรับพิงความคิดเห็น 

0  รับพิงความคิดเห็น
ผู้ประกอบการสามารถเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานฉบับนี๋ได้ที่ 
สถานที่ติดต่อ คณะคิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป้ เลขที่ ๑ ๑ ๙ /๑ ๑  หมู,ท่ี ๓ ตำบลศาลายา 

อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ 
โทรศัพท ๐๒ ๔๐๘-๒๙๙๗ ต่อ ๑๐๔ 
e-m ail fed@ bpi.mail.go.th
ท ั้งน ี้ในการเสนอความคิดเห ็น ผ ู้เสนอแนะต้องเป ิดเผยซ ื่อ และท ี่อย ู่ ท ี่สามารถติดต่อไดให้กับ 

คณะคิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนคิลป็ ทราบด้วย

คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานจึงพร้อมกันลงลายมือขื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงขื่อ...................................................ประธานกรรมการ
(นางสาวคิริลักษณ์ ฉลองธรรม)

คณบดีคณะคิลปศึกษา

ลงซอ.......................... '...โ:.................. กรรมการ
(ว่าที่ร้อยตรีวิชัย ภู่เพ็ซร์)
รองคณบดีคณะคิลปศึกษา

ลงข่ือ กรรมการ
(นายบัณฑิต เข็มทอง) 

รองคณบดีคณะศึลปศึกษา

ลงข่ือ
(นางสาวพิซญา ดำนิล) 

รองคณบดีคณะศึลปศึกษา

กรรมการ

mailto:fed@bpi.mail.go.th


-๖-

/ f c r j
ลงซื่อ........ .ษ์?นัโโโ........... h ' ^ . . .... กรรมการ

(นางสาวมรกต ไพรศรี)
หัวหน้าภาควิชานาฏศึลน้ศึกษา

ลงซื่อ.... ...........................กรรมการ
(นายวิระพล บุญวงษ์)

นักจัดการงานทั่วไป (ด้านอาคารสถานที่)

ลงซื่อ........... " ^ ^ . . : โ'.^ร.j L ........กรรมการ
(นายธนารัตน์ สอดทรัพย์)

สถาปนิกชำนาญการ


