
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

เรื่อง ประกวดราคาจ้างท าผังแม่บทมหาวิทยาลัย จ านวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) 

 

                 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างท าผังแม่บท
มหาวิทยาลัย จ านวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวด
ราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                 ๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
 

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 



........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 
                ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑๐๐.๐๐ บาท ผ่านทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และช าระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ........................ ถึงวันที่ 
........................ โดยดาวนโ์หลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากช าระเงิน
เป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา 
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://pasadu.bsru.ac.th หรือ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ตอ่ ๑๒๐๓-๔ ในวันและเวลา
ราชการ 
                ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถาม
มายัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผ่านทางอีเมล์ passadu@bsru.ac.th หรือช่องทางตามที่
กรมบัญชีกลางก าหนดภายในวันที่ ........................ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจะชี้แจงรายละเอียด
ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ http://pasadu.bsru.ac.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ........................  
  

            ประกาศ ณ วันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

                                                                                  

                                                                                                

                                                                              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. ลินดา เกณฑ์มา) 

                                                                                                   อธิการบดี 

 
  

หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) 
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ซ้ือเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 

 



 

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขที่ ........................ 

การจ้างท าผังแม่บทมหาวิทยาลัย จ านวน ๑ งาน 

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ลงวันที่         กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

 

                  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัย" มีความประสงค์
จะ ประกวดราคาจ้างท าผังแม่บทมหาวิทยาลัย จ านวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 
                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๑.๑     รายละเอียดและขอบเขตของงาน 

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๑.๓     สัญญาจ้างทั่วไป 

                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ าประกัน 

                                    (๑)   หลักประกันสัญญา 

                          ๑.๕     บทนิยาม 

                                    (๑)   ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

                                    (๒)   การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                                    (๑)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 

                                    (๒)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 

                 ๒.    คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 

                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒     ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

                          ๒.๓     ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

                          ๒.๔     ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/jsp/control.proc160
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6RGicL%2BqHeslt2FhjsrY3Oa
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRaO30h6sV3hJa%0ATC%2BxYSS8pANWWdUCwiINakd8s%2FlDcKIJbqCvf4I6PJnYO9RP%2B1W%2FSjpIJMMABJ24nTBSG895%2Bg%3D%3D
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6Q1TDT7oIXONfavNTPMViAs
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TvvQ5sS8Xq7ee1G0y%2Fi572
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SNf1tmGS30J3SSLlkQmi6z
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TIv9Q9c6zpcP%2FJiWVnqpSC
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6T%2F6j8GBTzci6tY%2F740YFav


                          ๒.๕     ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

                          ๒.๖     มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                          ๒.๗     เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

                          ๒.๘     ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่
มหาวิทยาลัย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                          ๒.๙     ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

                          ๒.๑๐     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                 ๓.    หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 

                         ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 

                          ๓.๑    ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 

                                           (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                           (ข)   บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                   (๒)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองส าเนา
ถูกต้อง 
                                   (๓)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 
                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) 



                                           (๔.๒)   ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) 
 
                                   (๕)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                           ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบใน
ข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                          ๓.๒    ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอื่นกระท าการแทนให้แนบหนังสือมอบ
อ านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ ทั้งนี้ หาก
ผู้รับมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 

                                   (๒)    เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ 
                                           (๒.๑)   เอกสารต่างๆตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย ยื่นเสนอพร้อมเอกสาร ใบ
เสนอราคา 
 
                                   (๓)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                           ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบใน
ข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                 ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก
ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและท าการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง 



ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น
ส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว 

                                   ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๖๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย
ภายในก าหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
                          ๔.๓     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๑๕๐ วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก มหาวิทยาลัย ให้เริ่มท างาน 

                          ๔.๔     ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่
ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไข ในเอกสาร
ประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๔.๕     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ........................  ระหว่างเวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. และเวลาในการเสนอ
ราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 

                          เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอ
ราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

                          ๔.๖     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพ่ือเป็นการ
เสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๕
(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 

                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตาม
ข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ 
จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอ
ดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท า
ดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของมหาวิทยาลัย 

                          ๔.๘     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 



                                   (๓)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
ก าหนด 

                                   (๔)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 
                                   (๕)    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 

                 ๕.    หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 

                          ๕.๑ ประวัติผลงานที่ผ่านมาเกี่ยวกับการออกแบบสถาปัตยกรรมหรืองานวางผัง หรืองานด้าน
การส ารวจ หรือสิ่งแวดล้อม และ คุณวุฒิของผู้ร่วมงานของบริษัทที่เข้ารับการคัดเลือก 

                              ๕.๒ เอกสารประกอบการพิจารณา ข้อเสนอทางด้านเทคนิค ประกอบด้วยแนวทางการ
ปฏิบัติงาน ตั้งแต่การเตรียมการด าเนินการ ขั้นตอน กระบวนการ แนวคิดในการออกแบบ วิธีการด าเนินงานตาม
ข้อก าหนดขอบเขตของงาน ข้อเสนอแนะ พร้อมก าหนดระยะเวลาการท างานในโครงการรวมถึงข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม
ในการด าเนินงานของโครงการผังแม่บทของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และการน าเสนอข้อมูล 
(Presentation) ด้วย Powerpoint หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ตามรายละเอียดเอกสารประกอบการพิจารณาในข้อที่ 
3 ต่อหน้าคณะกรรมการในที่ประชุมคัดเลือก ( วัน/เวลา/สถานที่ ตามที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้ก าหนด ) มหาวิทยาลัยจะ
พิจารณาจากเอกสารข้อมูลที่แนบมาท้ังหมด รวมถึงการน าเสนอผลงา โดยทางมหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาจากราคา
ต่ าสุดเป็นหลัก ทั้งนี้ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการในที่ประชุมให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 

                          ๕.๓      หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป
จากเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญและ
ความแตกต่างนั้นไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะ
กรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 

                          ๕.๔     มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ใน
กรณีดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย 

                                   (๒)    ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่ก าหนดในเอกสารเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น 



                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัย มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
ได้ มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม
หรือไม่ถูกต้อง 
                          ๕.๖     มหาวิทยาลัยทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ี
เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือ
ค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งมหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอ
เป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระท า
การโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นข้อเสนอแทน เป็น
ต้น 

                                ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือมหาวิทยาลัย จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถด าเนินงาน
ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ มหาวิทยาลัย มีสิทธิที่จะไม่รับ
ข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหาย
ใดๆ จากมหาวิทยาลัย 

                          ๕.๗     ก่อนลงนามในสัญญามหาวิทยาลัย อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
หากปรากฏว่ามีการกระท าท่ีเข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือท่ีได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์
ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่น
ข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

                 ๖.     การท าสัญญาจ้าง 

                               ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 
๑.๓ หรือท าข้อตกลงเป็นหนังสือกับมหาวิทยาลัย ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกัน
สัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้มหาวิทยาลัยยึดถือไว้
ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
                          ๖.๑     เงินสด 

                          ๖.๒     เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัย โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญา 
หรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วัน ท าการของทางราชการ 

                          ๖.๓     หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ 
๑.๔  หรือจะเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 



                          ๖.๔     หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔  
                          ๖.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

                          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของงานจ้างซึ่งมหาวิทยาลัย ได้รับมอบ
ไว้แล้ว 

 
                 ๗.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

                          มหาวิทยาลัยจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอ่ืน ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง
แล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และก าหนดการจ่ายเงินเป็น จ านวน ๔ งวด ดังนี้ 
                          งวดที่ ๑ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก าหนดส่ง
มอบ ผลงานแบบร่างแนวความคิดขั้นต้นภายใน ๓๐ วัน นบัจากวันท าสัญญาจ้าง โดยบริษัทผู้รับจ้างออกแบบส ารวจ
ท างานต่อไปนี้แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างได้ให้ความเห็นชอบในที่ประชุมตรวจรับและ
สรุปผลเพื่อด าเนินการในข้ันต่อไป 
    - น าเสนอข้อมูลเบื้องต้นและจัดส่งแผนการด าเนินการของผู้รับจ้างในรูปแบบเอกสาร ข้อมูลการจัดส ารวจต่าง ๆ 
วิธีการส ารวจ เครื่องมือที่ใช้ น าเสนอเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์   
    - ส่งข้อมูลการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น การส ารวจพื้นที่และสิ่งก่อสร้าง การส ารวจสภาพอาคาร และเสนอแบบผัง
ขั้นต้นที่ได้ด าเนินการส ารวจพื้นที่ เอกสารประกอบต่างๆ และเสนอเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ตามรายละเอียดการ
ด าเนินงานข้อ ๑-๓ ในที่ประชุมตรวจรับงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน 
                         งวดที่ ๒ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก าหนดส่ง
มอบงานแบบส ารวจ ขั้นที่ ๒ ภายใน 80 วัน นับจากวันท าสัญญาจ้าง โดยบริษัทรับจ้างออกแบบส ารวจท างานต่อไปนี้
แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างได้ให้ความเห็นชอบในที่ประชุมตรวจรับและสรุปผลการปรับปรุง
แก้ไขในขั้นที่ ๒ 
- ส่งข้อมูลการจัดส ารวจต่าง ๆ วิธีการส ารวจ เครื่องมือที่ใช้ที่ใช้ในการส ารวจ การได้มาซึ่งข้อมูล เอกสารประกอบ
ต่างๆ และเสนอเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 
-  ส่งข้อมูลการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากการส ารวจพื้นที่และสิ่งก่อสร้าง การส ารวจสภาพอาคาร ระบบสาธารณูปโภค
ทั้งหมด และเสนอแบบผังที่ได้ด าเนินการส ารวจพื้นที่ในขั้นที่ 2 
-  ส่งข้อมูลการวิเคราะห์การใช้ที่ดิน การใช้พื้นที่อาคาร แนวความคิดการออกแบบและรูปแบบในการปรับปรุงผัง
แม่บทในเบื้องต้น รวมถึงระบบสาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัยทั้งหมด ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๐ วัน 



                          งวดที่ ๓ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อบริษัทผู้รับจ้างท างานต่อไปนี้แล้ว
เสร็จภายใน ๑๓๐ วัน นับจากวันท าสัญญาจ้าง และได้รับการเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในที่ประชุม
ตรวจรับ 
- ส่งมอบเนื้องานและแบบผังฉบับสมบูรณ์ทั้งหมด ฐานข้อมูลทุกประเภทภายในโครงการ ตามรายละเอียดการ
ด าเนินงานข้อ ๑ – ๖ 
- ข้อมูลการส ารวจสภาพพ้ืนที่สิ่งก่อสร้าง 
- ข้อมูลการส ารวจสภาพอาคาร 
- ข้อมูลการวิเคราะห์แผนการศึกษา แผนการใช้ที่ดิน และการใช้พ้ืนที่อาคาร 
- แนวความคิดการออกแบบและรูปแบบในการปรับปรุงผังแม่บท 
- ผังแสดงการปรับปรุง การใช้ที่ดินและรูปแบบอาคาร รวมถึงระบบสาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัยทั้งหมด 
- การปรับปรุงแผนพัฒนาผังแม่บท พร้อมงบประมาณในการด าเนินการตามผังแม่บท 
- น าเสนอรายงานผลการด าเนินการ แบบผังฉบับสมบูรณ์ได้อย่างไร โดยเรียบเรียงเนื้อหาการปรับปรุงแก้ไข และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างได้ให้ความเห็นชอบและสรุปผลการปรับปรุงแก้ไขผังแม่บทเป็นครั้งสุดท้าย 
 
                        งวดที่ ๔  งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา และได้รับการเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในที่ประชุมตรวจรับ 
- ส่งมอบเนื้องานและแบบผังฉบับสมบูรณ์ ที่มีเนื้อหาทั้งหมดครบถ้วน แผนผังสามมิติอาคารที่มองเห็นพ้ืนที่ทั้งหมด
ภายในมหาวิทยาลัย ฐานข้อมูลทุกประเภทภายในโครงการ และไฟล์เอกสารส่วนประกอบทั้งหมด ที่มีลายชื่อของ
สถาปนิก/วิศวกรของบริษัทผู้รับจ้างร่วมกันลงนามรับรองแบบร่วมกันแล้วทุกหน้าทุกแผ่น รายละเอียดดังตาราง
ต่อไปนี้ 

แบบงานแผนผัง ขนาด ต้นฉบับ(ชุด) 
ส าเนา 
(ชุด) 

4.1.1 - แบบแผนผังขอบเขตท่ีดินโดยรอบทั้งหมด A0 1 9 

4.1.2 

แบบแผนผังการใช้ท่ีดินโดยรอบ 1 ชุด  
ประกอบด้วย 
- แบบแผนผังอาคารทั้งหมด 
- ต้นไม้ขนาดใหญ่ และสิ่งปลูกสร้าง 

A0 1 9 

4.1.3 

แบบแผนผังระบบคมนาคมของมหาวิทยาลัย 1 
ชุด ประกอบด้วย 
- แบบแผนผังแสดงระดับถนนภายใน 
- แนวทางเชื่อมต่อถนนภายนอก 
- ทางเชื่อมในเขตการศึกษา 
- ผังระบบทางเท้าและจักรยาน 

A0 1 9 



4.1.4 - แบบแผนผังภายในอาคาร (ตามจ านวนอาคารทั้งหมด) A0 
ตามจ านวน

อาคาร 
อาคารละ 9 

ชุด 

แบบงานแผนผัง ขนาด ต้นฉบับ(ชุด) 
ส าเนา 
(ชุด) 

4.1.5 
 

แผนผังงานระบบไฟฟ้า 1 ชุด ประกอบด้วย 
- แบบแผนผังระบบไฟฟ้า 
- แบบแผนผังหม้อแปลง 
- แบบแผนผังเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง 
- แบบแผนผังแนวสายไฟแรงสูงและแรงต่ า ภายในและ
ภายนอกอาคาร รวมถึงใต้ดิน 

A0 1 9 

4.1.6 - แบบแผนผังระบบสถานีฐานค่ายมือถือ (Outdoor) A0 1 9 

4.1.7 
- แบบแผนผังระบบเครื่องปรับอากาศ พร้อมรหัสเลข 
  ครุภัณฑ์ทั้งหมด 

A0 1 9 

4.1.8 

แผนผังระบบสุขาภิบาล 1 ชุด ประกอบด้วย 
- แบบแผนผังระบบประปาภายใน – ภายนอกอาคาร 
- แบบแผนผังระบบดับเพลิง 
- แบบแผนผังระบบการระบายน้ า 
- แบบแผนผังบ่อบ าบัดน้ าเสีย 
- แบบแผนผังระบบสุขาภิบาล 
- แบบแผนผังแนวเดินท่อน้ าเสีย 

A0 1 9 

4.1.9 
- แบบแผนผังระบบเครือข่าย CCTV วงจรปิด ภายใน และ
โดยรอบมหาวิทยาลัย00 

A0 1 9 

4.1.10 
แผ่นบันทึกข้อมูล  soft file.dwg, .pdf, .jpg,  ของข้อ 
4.1.1-4.1.9 ทั้งหมด 

Thump 
Drive 

1 9 

4.1.11 
จัดท าสื่อวีดีทัศน์ และแบบจ าลอง 3 มิติ (Master Plan 
3D Model) พ้ืนที่และอาคารทั้งหมดในมหาวิทยาลัยด้วย
โปรแกรม 3D max หรือ Sketch up. 

Thump 
Drive 

1 9 

4.1.12 
ข้อมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการนอกเหนือจาก
รายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น (ถ้ามี) 

 1 9 
 

                 ๘.    อัตราค่าปรับ 

                          ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้าง
เป็นหนังสือจะก าหนด ดังนี้ 
                          ๘.๑     กรณีท่ีผู้รับจ้างน างานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นท าอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
มหาวิทยาลัย จะก าหนดค่าปรับส าหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจ านวนร้อยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น 

                          ๘.๒     กรณีท่ีผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะก าหนดค่าปรับเป็นรายวัน
ในอัตราร้อยละ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้าง 



                 ๙.    การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้าง ตามแบบ 
ดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อย
กว่า ๒ ป ี     นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดี
ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
                 ๑๐.    ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอ่ืน ๆ 

                          ๑๐.๑   เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (บกศ.คงคลัง) 
                                    การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างจากเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัย (บกศ.คงคลัง) แล้วเท่านั้น 

                          ๑๐.๒   เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตาม
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ 
และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่า
การกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี ดังนี้ 
                                   (๑)    แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ 
วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                                   (๒)    จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย 
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือ
ไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

                                   (๓)    ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
                          ๑๐.๓   ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่
ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือ
ค้ าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้
ทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

                          ๑๐.๔   มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
                          ๑๐.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน 
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของมหาวิทยาลัย ค าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มี
สิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม 



                          ๑๐.๖   มหาวิทยาลัย อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยไม่ได้ 
                                   (๑)    ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะท า
การจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป 

                                   (๒)    มีการกระท าท่ีเข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกัน
กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

                                   (๓)    การท าการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย หรือ
กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 

                                   (๔)    กรณีอ่ืนในท านองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

                 ๑๑.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

                          ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

                 ๑๒.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

                          มหาวิทยาลัย สามารถน าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพ่ือน ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับ
มหาวิทยาลัย ไว้ชั่วคราว 

 
 

 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

        กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
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โครงการจัดท าผังแม่บทมหาวิทยาลัย จ านวน 1 งาน 

 

วัตถุประสงค ์

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ต้องการจัดจ้างบริษัทที่มีความรู้ความสามารถ มี

ประสบการณ์เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ ในการด าเนินการส ารวจจัดท าฐานข้อมูลและออกแบบ ในด้านประโยชน์

ในการใช้พ้ืนที่ ต าแหน่งอาคารภายในมหาวิทยาลัยทั้งหมดตามพิกัดดาวเทียม รวมถึงระดับถนน ทางสัญจร

ภายในมหาวิทยาลัย ดังนั้นผู้รับสัญญาจ้างจะต้องท างานและส่งมอบผลงานดังกล่าวให้ทันภายในระยะเวลาที่

ก าหนดให้ และต้องเป็นผลงานที่ดี ครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ มีมาตรฐานอ้างอิงตรงกันทั้งของไทยและสากล 

เป็นไปตามหลักวิชาชีพและวิชาการ 

 

ขอบเขตงาน 

1. ขนาดพ้ืนที่การส ารวจภายในมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

2. ปริมาณเนื้องานการด าเนินการ ต้องครอบคลุมอาคารทั้งหมดตามพิกัดดาวเทียม ระดับถนน 

ทางสัญจรทั้งหมดอ้างอิงตามระดับน้ าทะเลปานกลางที่ได้ค่ามาจากส านักการโยธา 

กรุงเทพมหานคร หรือหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องและเชื่อถือได้ 

3. ระยะเวลาการส่งมอบผลงานการด าเนินงานจะต้องไม่เกิน 150 วันนับจากวันท าสัญญารับจ้าง 

4. ระยะเวลาการให้บริการทางวิชาชีพ เป็นไปตามสัญญาจ้าง ในความรับผิดชอบตามหลัก 

กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพทั้งสถาปนิกและวิศวกรทั้งในส่วนบุคคลที่ร่วมลงนามรับรองในแบบ และใน

ฐานะนิติบุคคลผู้รับจ้างในการด าเนินงาน 

5. ความผิดตกบกพร่องจากผลงานในการด าเนินงานลงรายละเอียดใดๆ จากการด าเนินงาน  

ที่เป็นเหตุให้ผลจากการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีความเสียหายและหรือมี

ค่าใช้จ่ายเพิ่มโดยไม่สมควร ผู้รับจ้างต้องร่วมรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดข้ึนจริงดังกล่าว 

 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือก 

 คุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือกที่จะรับการว่าจ้างเพ่ือด าเนินโครงการส ารวจจัดท าผังแม่บทบริเวณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 1 ผู้เสนองานต้องเป็นนิติบุคคลที่ประกอบอาชีพรับจ้างออกแบบส ารวจ และต้องมีสถาปนิกประกอบ

วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมหรือวิศวกรรมควบคุมเป็นผู้ร่วมงาน โดยกรรมการผู้จัดการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ

ของนิติบุคคล นั้นจะต้องเป็นคนไทยและเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยเกินร้อยละห้าสิบของทุนการ

จัดตั้งนิติบุคคล 
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 2 ผู้เสนองานต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ และผลงานทางด้านการออกแบบหรือจัดท าผังแม่บทหรืองาน

ส ารวจ และออกแบบ โดยมีรายละเอียดครอบคลุมทุกประเภท โดยมีผลงานเป็นที่น่าเชื่อถือ 

 3 ผู้เสนองานต้องมีบุคลากรหลัก หรือจัดให้มีบุคลากรหลักที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ 

และผลงานในสาขาต่าง ๆ และคุณวุฒิของบุคลากรหลักที่เข้าร่วมด าเนินการ เพ่ือให้กรรมการพิจารณา ดังนี้ 

  3.1 ผู้จัดการโครงการต้องมีคุณวุฒิ ไม่ต่ ากว่าปริญญาบัณฑิต ในสาขาสถาปัตยกรรม หรือ

วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต หรือสาขาอ่ืนๆที่ได้รับแต่งตั้ง และต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการการ

จัดท าผังแม่บท 

  3.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรม ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต

หรือสาขาที่เก่ียวข้องกับโครงการ และมีประสบการณ์การท างานที่เก่ียวข้องกับโครงการการจัดท าผังแม่บท 

  3.3 ผู้เชี่ยวชาญด้านผังเมือง ต้องมีคุณวุฒิ ไม่ต่ ากว่ามหาบัณฑิต ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ

โครงการ และมีประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการการจัดท าผังแม่บท 

  3.4 ผู้ เชี่ยวชาญด้านการประหยัดพลังงาน ต้องมีคุณวุฒิ ไม่ต่ ากว่าวิศวกรรมศาสตร์

มหาบัณฑิต สาขาที่เก่ียวข้องกับโครงการ และมีประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการการจัดท าผังแม่บท 

   3.5 ผู้ เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม ต้องมีคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และมี

ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ 

  3.6 สถาปนิก คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าสามัญสถาปนิก 

  3.7 วิศวกรโยธา หรือวิศวกรโครงสร้าง คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าสามัญวิศวกร 

  3.8 วิศวกรไฟฟ้า คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าสามัญวิศวกร 

  3.9 วิศวกรประเมินราคา คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าภาคีวิศวกร 

  3.10 บุคลากรอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นต่อการจัดท าโครงการในครั้งนี้  

 

สถาปนิก และวิศวกรที่ต้องจัดเสนอให้มีอยู่ในโครงสร้างของนิติบุคคลที่ รับจ้างออกแบบส ารวจและ

ต้องร่วมกันลงนามรับรองในเอกสารแบบ รูปรายการทุกแผ่นทุกหน้าทุกสาขางาน ตามรายละเอียดมาตรฐาน

การเขียนแบบ และจะต้องเป็นบุคคลคนเดียวกันตรงกันตั้งแต่เริ่มเป็นผู้รับจ้างออกแบบส ารวจไปจนเสร็จสิ้น

โครงการ จะท าการเปลี่ยนแปลงตัววิศวกรที่ต้องร่วมลงนามรับผิดชอบงานนี้ โดยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยาไม่ยินยอมมิได้  

 

 สถาปนิก/วิศวกรทั้งหมดนี้จะต้องไม่เคยมีประวัติถูกเพิกถอนหรือถูกพักใบอนุญาตหรืออยู่ระหว่างการ

ถูกสอบสวนด าเนินคดีในเรื่องที่เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพในสาขาของตน ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชี

รายชื่อผู้ทิ้งงานของราชการ และไม่เคยมีประวัติการท างานที่เกิดปัญหาขึ้นกับมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา โดยสถาปนิกและวิศวกรของที่บริษัทผู้รับจ้าง ต้องยื่นหนังสือรับรองยืนยันการเป็นวิศวกรหรือ
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สถาปนิกผู้ท างานส ารวจในโครงการนี้ตามแบบฟอร์มมาตรฐานราชการทั่วไปหรือตามแบบฟอร์มมาตรฐานของ

กรุงเทพมหานคร พร้อมแนบเอกสาร ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม/สถาปัตยกรรม

ควบคุม ส าเนาบัตรประจ าตัววิศวกร/สถาปนิก ที่ลงนามก ากับค ารับรองและรับรองส าเนาถูกต้องเรียบร้อย 

แนบมากับใบเสนองานรับด าเนินการในวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา หากมีไม่ครบถ้วนตามตารางข้างต้นนี้ในวัน

ยื่นเอกสารเสนอราคา จะไม่รับพิจารณาและหากในระหว่างที่ได้ท าสัญญากันแล้วมีการตรวจสอบพบว่า 

สถาปนิก/วิศวกร ไม่มีตัวตนอยู่จริงหรือไม่ถูกต้องครบถ้วนตรงกับที่เสนอรายชื่อไว้ในครั้งแรกนี้ จะไม่ตรวจรับ

มอบผลงานการรับจ้างในโครงการนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างโครงการนี้และหรือ

ประกาศให้นิติบุคคลของผู้รับจ้างในการด าเนินการโครงการนี้เป็นผู้ละทิ้งงานตามระเบียบราชการก็ได้ ซึ่งที่

ปรึกษาส ารวจรับทราบเงื่อนไขนี้แล้วตั้งแต่วันที่ยื่นเสนอราคา 

 

เอกสารหลักฐานของผู้เสนอราคา 

1. ประวัติผลงานที่ผ่านมาเกี่ยวกับการออกแบบสถาปัตยกรรม หรืองานวางผัง หรืองานด้านการ

ส ารวจ หรือสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ 2 ผลงานขึ้นไปในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี พร้อมหนังสือรับรอง

ผลงานทั้งหมดท่ีน าเสนอ  

2. เอกสารบัญชีรายชื่อบุคคลที่จะรับผิดชอบโครงการ โดยจะต้องแจ้งประวัติ คุณวุฒิ ส าเนาใบ

ประกอบวิชาชีพ และประสบการณ์ของบุคลากรหลักทั้งหมดที่เข้าร่วมด าเนินการในโครงการ 

3. เอกสารประกอบการพิจารณา โดยผู้เสนอจะต้องจัดท าข้อเสนอทางด้านเทคนิค ประกอบด้วย

แนวทางการปฏิบัติงาน ตั้งแต่การเตรียมการด าเนินการ ขั้นตอน กระบวนการ แนวคิดในการ

ออกแบบ วิธีการด าเนินงานตามข้อก าหนดขอบเขตของงาน ข้อเสนอแนะ พร้อมก าหนด

ระยะเวลาการท างานในโครงการรวมถึงข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการด าเนินงานของโครงการผัง

แม่บทของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

4. จัดท าสื่อ Powerpoint หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ เพื่อน าเสนอผลงาน (Presentation) 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการพิจารณาในข้อที่ 3 ต่อหน้าคณะกรรมการในที่ประชุม

คัดเลือก ( หมายเหตุ : การน าเสนอจะน าเสนอหลังจากการยื่นซองเสนอราคา วัน/เวลา/สถานที่ 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยเป็นผู้ก าหนด ) 

 

เกณฑ์การพิจารณา 

1. ประวัติผลงานที่ผ่านมาเกี่ยวกับการออกแบบสถาปัตยกรรมหรืองานวางผัง หรืองานด้านการ

ส ารวจ หรือสิ่งแวดล้อม 

2. คุณวุฒิของผู้ร่วมงานของบริษัทท่ีเข้ารับการคัดเลือก 
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3. เอกสารประกอบการพิจารณา ข้อเสนอทางด้านเทคนิค ประกอบด้วยแนวทางการปฏิบัติงาน 

ตั้งแต่การเตรียมการด าเนินการ ขั้นตอน กระบวนการ แนวคิดในการออกแบบ วิธีการด าเนินงาน

ตามข้อก าหนดขอบเขตของงาน ข้อเสนอแนะ พร้อมก าหนดระยะเวลาการท างานในโครงการ

รวมถึงข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการด าเนินงานของโครงการผังแม่บทของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา  

4. การน าเสนอข้อมูล (Presentation) ด้วย Powerpoint หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ตาม

รายละเอียดเอกสารประกอบการพิจารณาในข้อที่ 3 ต่อหน้าคณะกรรมการในที่ประชุม

คัดเลือก ( วัน/เวลา/สถานที่ ตามท่ีมหาวิทยาลัยเป็นผู้ก าหนด ) 

5. มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจากเอกสารข้อมูลที่แนบมาทั้งหมดในข้อ 1-3 รวมถึงการน าเสนอผลงาน

ในข้อที่ 4 โดยทางมหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาจากราคาต่ าสุดเป็นหลัก ทั้งนี้ ผลการพิจารณาของ

คณะกรรมการในที่ประชุมให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 

 

งานในหน้าที่ในการส ารวจจัดท าผัง 

 1. เข้าพบตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ได้รับการแต่งตั้งมอบหมายให้

ข้อมูลในการด าเนินงานเพ่ือถามข้อมูลวัตถุประสงค์ความต้องการ 

 2. เข้าส ารวจพ้ืนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่เห็นอยู่ในสภาพปัจจุบัน และ

เอกสารประกอบอาคารเดิมเท่าที่หาได้ วิเคราะห์ทั้งหมดอย่างละเอียดด้วยข้อมูลทางวิชาการและวิชาชีพไม่ใช้

การคาดเดาหรือเชื่อจากแหล่งข้อมูลที่ผิด โดยเฉพาะวิธีการส ารวจและตรวจสอบอาคารจะต้องเป็นไปตามหลัก

วิชาวิศวกรรมส ารวจเท่านั้น หากพบว่าพิกัดระยะ ระดับเดิมผิดปกติหรือมีแนวโน้มจะเป็นอุปสรรคต่อการ

ด าเนินการ ผู้รับจ้างจะต้องรีบแจ้งเหตุนั้นต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นหนังสือในทันทีและ

ติดตามผลการพิจารณานั้นให้ได้ค าตอบที่ถูกต้องก่อนการด าเนินการส ารวจในล าดับขั้นต่อไป 

 3. ท าแผนงาน การส ารวจ 

 4. ท าการลงรายละเอียดในแผนผังที่ส าคัญ และได้ตามมาตรฐานการท าแผนผัง 

 5. กรณีโครงการที่ก าลังจะด าเนินการในครั้งนี้ จะต้องเข้าไปหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับอ านาจหรือ

ขอบเขตงาน ของหน่วยงานราชการอ่ืนหรือหน่วยงานราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 

หรือหน่วยงานภาคเอกชนใด แล้วมีความจ าเป็นต้องให้ที่ปรึกษา เข้าช่วยชี้แจงหรือเตรียมเอกสารข้อมูล

น าเสนอส่งมอบให้หน่วยงานภาคต่าง ๆ เหล่านั้น ก็ให้ถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างด าเนินการ ที่จะต้องรีบ

ด าเนินการให้อย่างรวดเร็วครบถ้วนถูกต้อง ไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดใดเพ่ิม ถือว่าเป็นการให้บริการตาม

เนื้องานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ที่เสนอรวมไว้แล้วในวันเสนอราคา 

 6. การก าหนดราคาในการจัดจ้าง บริษัท ผู้ด าเนินการส ารวจ ในวงเงิน 1,500,000 บาท (หนึ่ง

ล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
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รายละเอียดการด าเนินงานจัดท าผังแม่บท 

1. รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น 

  1.1 ความเป็นมาของโครงการ (จัดเตรียมโดยมหาวิทยาลัย) 

  1.2 วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย (จัดเตรียมโดยมหาวิทยาลัย) 

  1.3 เป้าหมายของโครงการ (จัดเตรียมโดยมหาวิทยาลัย) 

2. การส ารวจสภาพพื้นที่และสิ่งก่อสร้าง 

  2.1 ลักษณะที่ตั้งและสภาพแวดล้อม 

  2.2 ภาพถ่ายทางอากาศ 

  2.3 ส ารวจและจัดท าผังค่าระดับพื้นดินและเส้นชั้นความสูง (Contour) 

  2.4 ส ารวจและจัดท าหมุดขอบเขต (ส าเนาผังโฉนดโดยมหาวิทยาลัย) 

  2.5 ส ารวจและจัดท าผังแนวถนน ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง แหล่งน้ าและการใช้ที่ดิน 

  2.6 ส ารวจและจัดท าผัง ระบบไฟฟ้าและโทรศัพท์ 

  2.7 ส ารวจและจัดท าผัง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

  2.8 ส ารวจและจัดท าผัง ระบบประปาและระบบดับเพลิง 

  2.9 ส ารวจและจัดท าผัง ระบบระบายน้ าและระบบบ าบัดน้ าเสีย 

  2.10 ส ารวจและจัดท าผัง ระบบก าจัดของเสียและขยะมูลฝอย 

  2.11 ส ารวจและจัดท าผัง สภาพภูมิสถาปัตยกรรมเดิม 

2.12 ส ารวจและจัดท าผัง การสัญจรภายในมหาวิทยาลัยและระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน

ในท้องถิ่นใกล้เคียงมหาวิทยาลัย    

3. การส ารวจสภาพอาคาร 

3.1 ส ารวจและจัดท าแบบผังพื้นทุกชั้น และทุกอาคารที่ใช้งานปัจจุบันและที่ก าลังก่อสร้าง 

3.2 จัดท าค่าระดับชั้นล่างของอาคารและสิ่งก่อสร้างทุกหลัง 

4. การวิเคราะห์แผนการศึกษา แผนการใช้ท่ีดิน และการใช้พื้นที่อาคาร 

  4.1 เป้าหมายและแผนการด าเนินการให้การศึกษาในอนาคต (จัดเตรียมโดยมหาวิทยาลัย) 

4.2 การประมาณการจ านวนนักศึกษา บุคลากร และเจ้าหน้าที่ในอนาคต (จัดเตรียมโดย

มหาวิทยาลัย) 

  4.3 การวิเคราะห์ การใช้ที่ดิน และการใช้พ้ืนที่อาคาร 

  4.4 การวิเคราะห์ การใช้พื้นท่ีจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถจักรยาน 

  4.5 การวิเคราะห์ การใช้วิศวกรรมระบบต่างๆ ภายในอาคาร   
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5. แนวความคิดในการออกแบบและรูปแบบในการปรับปรุงผังแม่บท 

  5.1 แนวความคิดในการปรับปรุง การใช้ที่ดินและรูปแบบอาคาร 

5.2 แนวความคิดในการปรับปรุง การใช้อาคาร 

5.3 แนวความคิดในการปรับปรุง ระบบไฟฟ้าและโทรศัพท์ 

5.4 แนวความคิดในการปรับปรุง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

5.5 แนวความคิดในการปรับปรุง ระบบรักษาความปลอดภัย 

5.6 แนวความคิดในการปรับปรุง ระบบประปาและระบบดับเพลิง 

5.7 แนวความคิดในการปรับปรุง ระบบระบายน้ าและระบบบ าบัดน้ าเสีย 

5.8 แนวความคิดในการปรับปรุง ระบบก าจัดขยะ 

5.9 แนวความคิดในการปรับปรุง ผังภูมิสถาปัตยกรรม 

5.10 แนวความคิดในการปรับปรุงการสัญจรภายในมหาวิทยาลัย และระหว่างมหาวิทยาลัย

กับชุมชนและท้องถิ่นใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัย 

6. การปรับปรุงแผนพัฒนาผังแม่บท 

  6.1 ผังแสดงการปรับปรุง การใช้ที่ดินและรูปแบบอาคาร 

6.2 ผังแสดงการปรับปรุง การใช้อาคาร 

6.3 ผังแสดงการปรับปรุง ระบบไฟฟ้าและโทรศัพท ์

6.4 ผังแสดงการปรับปรุง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

6.5 ผังแสดงการปรับปรุง ระบบรักษาความปลอดภัย 

6.6 ผังแสดงการปรับปรุง ระบบประปาและระบบดับเพลิง 

6.7 ผังแสดงการปรับปรุง ระบบระบายน้ าและระบบบ าบัดน้ าเสีย 

6.8 ผังแสดงการปรับปรุง ระบบก าจัดขยะ 

6.9 ผังแสดงการปรับปรุง ผังภูมิสถาปัตยกรรม 

6.10 ผังแสดงการปรับปรุงการสัญจรภายในมหาวิทยาลัย และระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน

และท้องถิ่นใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัย     

7. การปรับปรุงแผนพัฒนาผังแม่บท 

  7.1 งบประมาณในการด าเนินการตามผังแม่บท เรื่องการใช้ที่ดินและรูปแบบอาคาร 

7.2 งบประมาณในการด าเนินการตามผังแม่บท เรื่องการใช้อาคาร 

7.3 งบประมาณในการด าเนินการตามผังแม่บท เรื่องระบบไฟฟ้าและโทรศัพท์ 

7.4 งบประมาณในการด าเนินการตามผังแม่บท เรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

7.5 งบประมาณในการด าเนินการตามผังแม่บท เรื่องระบบรักษาความปลอดภัย 

7.6 งบประมาณในการด าเนินการตามผังแม่บท เรื่องระบบประปาและระบบดับเพลิง 
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7.7 งบประมาณในการด าเนินการตามผังแม่บท เรื่องระบบระบายน้ าและระบบบ าบัดน้ าเสีย 

7.8 งบประมาณในการด าเนินการตามผังแม่บท เรื่องระบบก าจัดขยะ 

7.9 งบประมาณในการด าเนินการตามผังแม่บท เรื่องผังภูมิสถาปัตยกรรม 

7.10 การด าเนินการตามผังแม่บท เรื่องการสัญจรภายในมหาวิทยาลัย และระหว่าง

มหาวิทยาลัยกับชุมชนและท้องถิ่นใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัย 

 

วิธีการส่งมอบ/ตรวจรับ ผลงาน แบ่งออกเป็น 4 งวด 

งวดที่ 1  งานน าเสนอแบบผังขั้นต้น จ่ายค่าจ้างให้บริษัทผู้รับจ้างจ านวน 20 % ของวงเงินตามสัญญา 

ก าหนดส่งมอบ ผลงานแบบร่างแนวความคิดขั้นต้นภายใน 30 วัน นับจากวันท าสัญญาจ้าง โดยบริษัทผู้

รับจ้างออกแบบส ารวจท างานต่อไปนี้แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างได้ให้ความเห็นชอบ

ในที่ประชุมตรวจรับและสรุปผลเพ่ือด าเนินการในขั้นต่อไป  

1.1 น าเสนอข้อมูลเบื้องต้นและจัดส่งแผนการด าเนินการของผู้รับจ้างในรูปแบบเอกสาร ข้อมูล

การจัดส ารวจต่าง ๆ วิธีการส ารวจ เครื่องมือที่ใช้ น าเสนอเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์   

1.2 ส่งข้อมูลการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น การส ารวจพื้นที่และสิ่งก่อสร้าง การส ารวจสภาพอาคาร 

และเสนอแบบผังขั้นต้นที่ได้ด าเนินการส ารวจพ้ืนที่ เอกสารประกอบต่างๆ และเสนอเป็น

ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ตามรายละเอียดการด าเนินงานข้อ 1-3 ในที่ประชุมตรวจรับงาน 

งวดที่ 2  งานเสนอแบบร่างขั้นที่ 2 จ่ายค่าจ้างให้บริษัทผู้รับจ้าง จ านวน 20 % ของวงเงินทั้งสัญญา 

ก าหนดส่งมอบงานแบบส ารวจ ขั้นที่ 2 ภายใน 80 วัน นับจากวันท าสัญญาจ้าง โดยบริษัทรับจ้างออกแบบ

ส ารวจท างานต่อไปนี้แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างได้ให้ความเห็นชอบในที่ประชุมตรวจ

รับและสรุปผลการปรับปรุงแก้ไขในขั้นที่ 2  

2.1 ส่งข้อมูลการจัดส ารวจต่าง ๆ วิธีการส ารวจ เครื่องมือที่ใช้ที่ใช้ในการส ารวจ การได้มาซึ่ง

ข้อมูล เอกสารประกอบต่างๆ และเสนอเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 

2.2 ส่งข้อมูลการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากการส ารวจพ้ืนที่และสิ่งก่อสร้าง การส ารวจสภาพ

อาคาร ระบบสาธารณูปโภคท้ังหมด และเสนอแบบผังที่ได้ด าเนินการส ารวจพื้นที่ในขั้นที่ 2  

2.3 ส่งข้อมูลการวิเคราะห์การใช้ที่ดิน การใช้พื้นที่อาคาร แนวความคิดการออกแบบและรูปแบบ

ในการปรับปรุงผังแม่บทในเบื้องต้น รวมถึงระบบสาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัยทั้งหมด 

งวดที่ 3 งานเสนอแบบผังขั้นสมบูรณ์ จ่ายค่าจ้างให้ที่บริษัทผู้รับจ้าง 30 % ของวงเงินทั้งสัญญา เม่ือ

บริษัทผู้รับจ้างท างานต่อไปนี้แล้วเสร็จภายใน 130 วัน นับจากวันท าสัญญาจ้าง และได้รับการเห็นชอบโดย

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในที่ประชุมตรวจรับ  

3.1 ส่งมอบเนื้องานและแบบผังฉบับสมบูรณ์ทั้งหมด ฐานข้อมูลทุกประเภทภายในโครงการ ตาม

รายละเอียดการด าเนินงานข้อ 1 - 6 
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  - ข้อมูลการส ารวจสภาพพ้ืนที่สิ่งก่อสร้าง 

  - ข้อมูลการส ารวจสภาพอาคาร 

  - ข้อมูลการวิเคราะห์แผนการศึกษา แผนการใช้ที่ดิน และการใช้พ้ืนที่อาคาร 

  - แนวความคิดการออกแบบและรูปแบบในการปรับปรุงผังแม่บท 

- ผังแสดงการปรับปรุง การใช้ที่ดินและรูปแบบอาคาร รวมถึงระบบสาธารณูปโภคภายใน

มหาวิทยาลัยทั้งหมด 

  - การปรับปรุงแผนพัฒนาผังแม่บท พร้อมงบประมาณในการด าเนินการตามผังแม่บท 

3.2 น าเสนอรายงานผลการด าเนินการ แบบผังฉบับสมบูรณ์ได้อย่างไร โดยเรียบเรียงเนื้อหาการ

ปรับปรุงแก้ไข และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างได้ให้ความเห็นชอบและสรุปผล

การปรับปรุงแก้ไขผังแม่บทเป็นครั้งสุดท้าย 

 งวดที่ 4 งานเสนอแบบผังข้ันสมบูรณ์ (Final Report)  จ่ายค่าจ้างให้ที่บริษัทผู้รับจ้าง 30 % ของวงเงิน

ทั้งสัญญา เม่ือบริษัทผู้รับจ้างท างานต่อไปนี้แล้วเสร็จภายใน 150 วัน นับจากวันท าสัญญาจ้าง และได้รับ

การเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในที่ประชุมตรวจรับ  

4.1 ส่งมอบเนื้องานและแบบผังฉบับสมบูรณ์ ที่มีเนื้อหาทั้งหมดครบถ้วน แผนผังสามมิติอาคารที่

มองเห็นพ้ืนที่ทั้งหมดภายในมหาวิทยาลัย ฐานข้อมูลทุกประเภทภายในโครงการ และไฟล์

เอกสารส่วนประกอบทั้งหมด ที่มีลายชื่อของสถาปนิก/วิศวกรของบริษัทผู้รับจ้างร่วมกันลง

นามรับรองแบบร่วมกันแล้วทุกหน้าทุกแผ่น รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้  

แบบงานแผนผัง ขนาด ต้นฉบับ 
(ชุด) 

ส าเนา 
(ชุด) 

4.1.1 - แบบแผนผังขอบเขตที่ดินโดยรอบทั้งหมด A0 1 9 
4.1.2 แบบแผนผังการใช้ท่ีดินโดยรอบ 1 ชุด  

ประกอบด้วย 
- แบบแผนผังอาคารทั้งหมด  
- ต้นไม้ขนาดใหญ่ และสิ่งปลูกสร้าง 

A0 1 9 

4.1.3 แบบแผนผังระบบคมนาคมของมหาวิทยาลัย 1 ชุด 
ประกอบด้วย 
- แบบแผนผังแสดงระดับถนนภายใน 
- แนวทางเชื่อมต่อถนนภายนอก  
- ทางเชื่อมในเขตการศึกษา  
- ผังระบบทางเท้าและจักรยาน 

A0 1 9 

4.1.4 - แบบแผนผังภายในอาคาร (ตามจ านวนอาคารทั้งหมด) A0 ตามจ านวน
อาคาร 

อาคารละ 9 
ชุด 
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แบบงานแผนผัง ขนาด ต้นฉบับ 
(ชุด) 

ส าเนา 
(ชุด) 

4.1.5 
 

แผนผังงานระบบไฟฟ้า 1 ชุด ประกอบด้วย 
- แบบแผนผังระบบไฟฟ้า  
- แบบแผนผังหม้อแปลง  
- แบบแผนผังเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง  
- แบบแผนผังแนวสายไฟแรงสูงและแรงต่ า ภายในและ
ภายนอกอาคาร รวมถึงใต้ดิน  

A0 1 9 

4.1.6 - แบบแผนผังระบบสถานีฐานค่ายมือถือ (Outdoor) A0 1 9 
4.1.7 - แบบแผนผังระบบเครื่องปรับอากาศ พร้อมรหัสเลข 

  ครุภัณฑ์ทั้งหมด  
A0 1 9 

4.1.8 แผนผังระบบสุขาภิบาล 1 ชุด ประกอบด้วย 
- แบบแผนผังระบบประปาภายใน – ภายนอกอาคาร 
- แบบแผนผังระบบดับเพลิง  
- แบบแผนผังระบบการระบายน้ า  
- แบบแผนผังบ่อบ าบัดน้ าเสีย  
- แบบแผนผังระบบสุขาภิบาล  
- แบบแผนผังแนวเดินท่อน้ าเสีย  

A0 1 9 

4.1.9 - แบบแผนผังระบบเครือข่าย CCTV วงจรปิด ภายใน 
และโดยรอบมหาวิทยาลัย00 

A0 1 9 

4.1.10 แผ่นบันทึกข้อมูล  soft file.dwg, .pdf, .jpg,  ของข้อ 
4.1.1-4.1.9 ทั้งหมด  

Thump 
Drive 

1 9 

4.1.11 จัดท าสื่อวีดีทัศน์ และแบบจ าลอง 3 มิติ (Master Plan 
3D Model) พ้ืนที่และอาคารทั้งหมดในมหาวิทยาลัยด้วย
โปรแกรม 3D max หรือ Sketch up. 

Thump 
Drive 

1 9 

4.1.12 ข้อมูล อ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้องในโครงการนอกเหนือจาก
รายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น (ถ้ามี) 

 1 9 

 

เงื่อนไขอ่ืน ๆ  

1. แบบแผนผังทั้งหมดเม่ือผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตรวจรับแล้ว

ถือว่าทั้งสองฝ่ายมีสิทธิ์ในการใช้แบบแผนผังทั้งหมดนี้ร่วมกัน โดยลิขสิทธิ์แบบผังแม่บทให้ถือเป็นของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และผู้รับจ้างต้องได้รับการอนุญาตจากทางมหาวิทยาลัยใน

การน าข้อมูลไปใช้ก่อนการด าเนินการ 
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2. ค่าบริการวิชาชีพ ค่าจัดเตรียมวัสดุเอกสารน าเสนองานทุกงวดทุกงานขั้นตอน ค่าท าแบบผังขั้นต้น ค่า

ท าแบบผังฉบับสมบูรณ์ท้ังต้นฉบับและส าเนาตามระบุ ค่าแก้ไขซ่อมแซม รวมถึงค่าขนส่งและอ่ืน ๆ ถ้า

มี ให้ถือว่าเป็นราคาเหมาจ่ายรวมอยู่ในสัญญาจ้างที่ปรึกษาส ารวจนี้ทั้งหมดแล้ว 

3. สิทธิในการจ่ายแจกเอกสาร แบบแผนผัง กับส าเนาเอกสารและหรือข้อมูลส่วนประกอบทั้งหมด ตาม

ระเบียบการพัสดุภาครัฐ เป็นสิทธิของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

4. บริษัทผู้รับจ้างจะถูกมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ท าการประเมินคุณภาพผลงาน และ

ระดับความพึงพอใจ ในการให้บริการในโครงการดังกล่าว และมีการบันทึกผลการประเมินเป็นประวัติ

ไว้ เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจจ้างหรือเลิกจ้างหรือไม่จ้างในอนาคต ทั้งในส่วนที่เป็นนิติบุคคลที่

ด าเนินการ และในส่วนที่เป็นตัวบุคคลทางวิชาชีพ ด้วยหลักเกณฑ์การประเมินที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยาจะเป็นฝ่ายก าหนดขึ้นและที่บริษัทผู้รับจ้างได้ยอมรับ/รับทราบการบอกกล่าวนี้

แล้ว 

5. เมื่อมหาวิทยาลัยมีการปรับเปลี่ยนข้อมูล ผู้รับจ้างจะต้องสามารถเข้าร่วมแก้ไขข้อมูลดังกล่าวกับทาง

มหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา 2 ปี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

6. ข้อมูลอ่ืน ๆ นอกเหนือจากรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น และตรวจพบในภายหลังว่ามีความจ าเป็นต่อ

โครงการ บริษัทผู้รับจ้างจะต้องน าเสนอและส่งมอบข้อมูลต่อมหาวิทยาลัยให้ครบถ้วน 

 

 





ทีต่ั้ง : 1061 ซ.อิสรภาพ 15 ถ. อิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร

พ้ืนที ่: 40 ไร่ 2 งาน 94 ตารางวา

อาคารทัง้หมด 27 อาคาร ดังนี้

         อาคาร1 อาคารหอประชุมโรงอาหาร สูง 5 ชั้น 

         อาคาร2 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคหกรรม สูง 12 ชั้น

         อาคาร3 อาคารเรียนรวม สูง 5 ชั้น (ศูนย์บริการนิสิตนักศึกษาพิการ DSS)

         อาคาร4 อาคารเรียนรวม สูง 5 ชั้น

         อาคาร5 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สูง 5 ชั้น

         อาคาร6 ส านักงานอธิการบดี สูง 15 ชั้น (อาคาร100ปีศรีสุริยวงศ์)

         อาคาร7 คณะวิทยาการการจัดการ สูง 15 ชั้น (อาคารเฉลิมพระเกียรติ)

         อาคาร8 ห้องสมุด สูง 8 ชั้น (อาคารบรรณราชนครินทร์)

         อาคาร9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สูง 9 ชั้น (หอดูดาว)

         อาคาร10 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ สูง 10 ชั้น (เครือข่ายอาเซียน) และ (ส านักคอมพิวเตอร์)

         อาคาร11 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ 9 ชั้น (อาคารอเนกประสงค์)

         อาคาร12 อาคารเรียนรวม สูง 5 ชั้น  (ส านักประชาสัมพันธ)์

         อาคาร15 อาคารสระว่ายน้ า สูง 2 ชั้น (ร้านอาหารครัวหัวกระท)ิ

         อาคาร16 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม สูง 2 ชั้น (โรงละครและแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา)

         อาคาร17 โปรแกรมเทคโนโลยีอุตสหกรรม (ก าลังก่อสร้างใหม่เป็นอาคารปฏิบัติการและเรียนรวม สูง 

                    12 ชั้น ในปีงบประมาณ 2561) 

        อาคาร18 อาคารฝึกประสบการวิชาชีพครู สูง 12 ชั้น (อาคารเรียนมัธยมสาธิต) 

        อาคาร19 อาคารเรียนรวมสุริยาคาร (อาคารเรียนมัธยมสาธิต)

        อาคาร20 อาคารเทคโนโลยีอาหาร Food Science

        อาคาร21 อาคารบ้านพักอาจารย์และเจ้าหน้าที ่ศรีตลาคาร สูง 5 ชั้น

        อาคาร22 อาคารช่อชงโค สูง 5 ชั้น (ร้านอาหารและทีพ่ักอาจารย์และเจ้าหน้าที)่

        อาคาร24 อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเกษตร สูง 12 ชั้น

        อาคาร26 บ้านเอกนาค สูง 2 ชั้น (พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฝ่ังธนบุรี)

        อาคาร27 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สูง 17 ชั้น

ตารางสรุปพ้ืนทีข่องมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา



        อาคาร28 โรงซ่อมบ ารุง

        อาคาร29 อาคารวิเศษศุภวัตร สูง 7 ชั้น  (อาคารเรียนรวม และโรงเรียนอนุบาล)

        อาคาร30 คณะครุศาสตร์ สูง 12 ชั้น

        อาคาร31 อาคารประถมสาธิต สูง 9 ชั้น 

1. ห้องประชุมทีม่ีความจุ 100- 800 คนขึ้นไป มีทัง้หมด 9 ห้อง

2 ห้องประชุมทีม่ีความจุ น้อยกว่า 100 คน มีทัง้หมด 22 ห้อง

ส านักงานอธิการบดี จ านวน 1 ห้อง

ส านักงานคณะ/ศูนย/์ส านัก จ านวน 21 ห้อง

ส านักงานกองและงาน จ านวน  8 ห้อง

ห้องปฏิบัติการทางอาหาร / ห้องแล็ป / ห้องทดลอง

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 7  ห้อง

ห้อง STUDIO  จ านวน 1 ห้อง  

หอดูดาว จ านวน 1 ห้อง

ห้องฟิตเนส จ านวน 1 ห้อง 

ขอ้มลูห้องประชมุจ านวน 31 ห้อง

ห้องเรียนประมาณ 200 ห้อง (รวมทัง้ห้องเรียนใหญ่ และ ห้องเรียนเล็ก)






