
 
 
 

 
 

 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ   
เรื่อง  ประกาศประกวดราคาจางกอสรางถนนทางเขาพรอมพ้ืนท่ีจอดรถ จํานวน ๑ งาน 

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
--------------------------------------------- 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ มีความประสงคจะประกวดราคาจางกอสรางถนนทางเขาพรอม
พื้นที่จอดรถ จํานวน ๑ งาน  ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จากเงินงบประมาณแผนดิน ราคากลาง ๔,๙๘๕,๓๐๐                  
(สี่ลานเกาแสนแปดหมื่นหาพันสามรอยบาทถวน) ตามรายละเอียดในเอกสารการประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส เลขที่ E...../๒๕๕๘ แนบทายประกาศน้ี 
 

 ผูมสีิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ  ดังตอไปน้ี 
 ๑.  เปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
 ๒.  ไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนช่ือแลว  
 ๓.  ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ   
ผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน 
 ๔.  ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแก
มหาวิทยาลัย ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปน          
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี 
 ๕.  เปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี โดยมีวงเงินไมนอยกวา ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท (สองลานสี่แสนบาทถวน) และเปนผลงาน
ที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน 
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณเช่ือถือ อายุผลงานไมเกิน ๕ ป นับจากวันทํา
การ                ตามสัญญาแลวเสร็จ จนถึงวันย่ืนซองประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี  
 ๖.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
 ๗.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP)  ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
  ๘.  คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน
สามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 
 
 

/กําหนด... 
 

   (ราง) 



 
- ๒ - 

 

 กําหนดดูสถานที่กอสรางและช้ีแจงแบบรูปรายการ ในวันที่..............................ระหวางเวลา 
..............น. ถึง............. น. ณ หองประชุมขันตี (ช้ัน ๓) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดไมมาดูสถานที่ตามวันเวลาทีก่ําหนด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ถือวาผูน้ัน 
ไดรับทราบรายละเอียดและยอมรับเงื่อนไขที่มีอยูเดิมและที่ประกาศเพิ่มเติมโดยตลอด ถามีคาใชจายใด ๆ  เพิ่มข้ึน 
ผูประสงคจะเสนอราคาตองรับผิดชอบทั้งสิ้น ซึ่งผูประสงคจะเสนอราคาผูกพันที่จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามน้ัน 
และจะยกเปนเหตุในภายหลังวาตนไมไดรับทราบมากอนเปนคูสัญญากับมหาวิทยาลัยไมไดไมวากรณีใดๆ และไม
มีปญหาในงานจางครั้งน้ี 
 

  กําหนดการย่ืนเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในวันที่......................
ระหวางเวลา............... น. ถึง............... น. ณ หองประชุมขันตี (ช้ัน ๓) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ และประกาศรายช่ือผูมีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาภายในวันที่............................ 
 

กําหนดการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวันที่...................................ระหวาง
เวลา…………..น. ถึงเวลา………….น. ณ ……………………………………………………………………………………….............. 
 

  ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในราคา                  
ชุดละ ๕๐๐ บาท (หารอยบาทถวน)  ไดที่งานพัสดุ กองกลาง อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ ร ะหวางวันที่................................ถึงวันที่.................................ระหวางเวลา………… น. ถึง ………….น.  
ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.pcru.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 
๐-๕๖๗๑-๗๑๑๕, ๐-๕๖๗๑-๗๑๐๐-๙๙ ตอ ๑๑๑๕, ๑๑๑๖ ในวันและเวลาราชการ 
 

  เอกสารประกวดราคาที่แนบทายประกาศน้ีถือเปนสวนหน่ึงของประกาศประกวดราคาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ฉบับน้ีดวย 
 

 การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อมหาวิทยาลัยไดรับจัดสรรงบประมาณจากสํานัก
งบประมาณ แลวเทาน้ัน 

 
 

  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่.............................................. 
 

 
 

(…………………………………………..……….) 
             อธิการบดี 

 
 
 
 
 
 



 
เอกสารการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  เลขท่ี E…../๒๕๕๘ 

การจางกอสรางถนนทางเขาพรอมพ้ืนท่ีจอดรถ จํานวน ๑ งาน  
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

ลงวันท่ี…………………………………. 
___________________________________________________________ 

 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา “มหาวิทยาลัย” มีความประสงคจะจางกอสราง          
ถนนทางเขาพรอมพื้นที่จอดรถ จํานวน ๑ งาน (เงินงบประมาณแผนดิน) ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส               
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปน้ี 
 

 ๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา 
  ๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด 
  ๑.๒ แบบใบย่ืนขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
  ๑.๓ ใบแจงปริมาณงานและราคา 
  ๑.๔ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
  ๑.๕ แบบสัญญาจาง 
  ๑.๖ แบบหนังสือคํ้าประกัน 
   (๑) หลักประกันซอง   
   (๒) หลักประกันสัญญา 
  ๑.๗ สูตรการปรับราคา 
  ๑.๘ บทนิยาม 
   (๑) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน 
   (๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
  ๑.๙ แบบบัญชีเอกสาร 
   (๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ 
   (๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ 
  ๑.๑๐ รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ (Bill of Quantities) 
  

 ๒. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา 
 ๒.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสในครั้งน้ี 
 ๒.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการ
และไดแจงเวียนช่ือแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบของ 
ทางราชการ 

/๒.๓  ผูประสงค...   
 

 
 

 
 
 
 
 



 
- ๒ - 

 

 ๒.๓  ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอืน่ 
และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคา
จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตาม       
ขอ ๑.๘ 
 ๒.๔  ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึน
ศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวา น้ัน 
 ๒.๕  ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงาน       
ที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้ง น้ี โดยมีวงเงินไมนอยกวา ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท                       
(สองลานสี่แสนบาทถวน) และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณเช่ือถือ 
อายุผลงานไมเกิน ๕ ป นับจากวันทําการ  ตามสัญญาแลวเสร็จ จนถึงวันย่ืนซองประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ครั้งน้ี  
 ๒.๖  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
 ๒.๗  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP)  ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
  ๒.๘  คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไม
เกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 
 

 ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
  ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน ๒ สวน คือ 
  ๓.๑ สวนท่ี ๑ ตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 
   (๑) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
    (ก) ห างหุนส วนสามัญหรือหางหุนสวนจํ ากัด ให ย่ืนสํ า เนาหนังสือรับรอง             
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
    (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน    
นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญ    
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
   (๒)  ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลใหย่ืน
สําเนาบัตรประชาชนของผูน้ัน สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถาม)ี สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

/(๓)  ในกรณี... 
 
 
 
 
 
 
 



 
- ๓ - 

 

   (๓) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา   
ใหย่ืนสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคา    
ฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหย่ืน
เอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) 
   (๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 
   (๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดย่ืนตามแบบในขอ ๑.๙ (๑) 
 

  ๓.๒ สวนท่ี ๒ ตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 
   (๑)  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยตองลงนาม 
พรอมประทับตรา (ถาม)ี 
   (๒) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอราคา
มอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน 
   (๓) หลักประกันซอง ตามขอ ๕ 
   (๔) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง   
   (๕) บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน) ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุอุปกรณ
คาแรงงาน ภาษีประเภทตางๆ รวมทั้งกําไรไวดวย 
   (๖)  แบบใบย่ืนขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
   (๗) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดย่ืนตามแบบในขอ ๑.๙ (๒) 
 

 ๔. การเสนอราคา 
  ๔.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองย่ืนขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาจาง    
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสน้ี โดยไมมี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนรวมทั้งลงลายมือช่ือของผูประสงคจะเสนอราคา
ใหชัดเจน    
  ๔.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการจางกอสรางถนนทางเขา
พรอมพ้ืนท่ีจอดรถ จํานวน ๑ งาน ใหครบถวน 
  ๔.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกําหนด ยืนราคาไมนอยกวา ๖๐วัน นับแตวันยืนยันราคา
สุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาที่ตน 
เสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 
  ๔.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจางใหแลวเสร็จ
ไมเกิน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากมหาวิทยาลัยใหเริ่มทํางาน 
 
 

/๔.๕  กอนย่ืนเอกสาร… 
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  ๔.๕ กอนย่ืนเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคา   
ควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียกอน         
ที่จะตกลงย่ืนขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
  ๔.๖ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองย่ืนเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
จาหนาซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาจางกอสรางถนนทางเขาพรอมพื้นที่จอดรถ จํานวน ๑ งาน 
โดยระบุไวที ่หนาซองวา “เอกสารประกวดราคาจางกอสรางถนนทางเขาพรอมพื้นที่จอดรถ จํานวน ๑ งาน          
ในวันที่............................ระหวางเวลา...............น.  ถึง.................น.   ณ หองประชุมขันตี (ชั้น ๓)            
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัย  ราชภัฏเพชรบูรณ   และประกาศรายช่ือผูมีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขา
เสนอราคาภายในวันที่............................ 
  เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว จะไมรับ
เอกสารเพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด 
  คณะกรรมการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา         
แตละรายวาเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปน          
ผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ ๑.๘ (๑)  
ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตามขอ ๓.๒   
และแจงผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ 
หรือวิธีอื่นใด ที่มีหลักฐานวา ผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว 
  หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคากอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาดวยวิธีการ        
ทางอิเล็กทรอนิกสวา  มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๘ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา
รายน้ันออกจากการเปนผูมีสิทธิเสนอราคา และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคาหรือ       
ผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน  
  ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอ
ราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  หรือ
เปนผูประสงคจะเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือเปนผูประสงคจะ
เสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิคอาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุภายใน 
๓ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานที่จัดหา   
ใหถือเปนที่สุด 
 กําหนดการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวันที่......................................ระหวาง
เวลา………… น. ถึงเวลา…………… น. ณ .............................................................................................................. 
 
 

/หากปรากฏ... 
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  หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของ จนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว คณะกรรมการประกวด
ราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น และ
เมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากข้ันตอนที่คางอยูภายในเวลาของการเสนอ
ราคาที ่ยัง เหลือกอนจะสั ่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวัน
เดียวกัน เวนแตคณะกรรมการประกวดราคาเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงาย หรือ
ขอขัดของไมอาจแกไขได  ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคาและกําหนดวัน 
เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่น้ัน
ทราบ  
  คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธ์ิในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ ระหวางการประกวดราคาฯ  
เพื่อใหการประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 
  ๔.๗ ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังน้ี 
   (๑)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ที่ไดย่ืนมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค 
 (๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองไมเทา 
เริ่มตนท่ี ๔,๙๘๕,๓๐๐ บาท (สี่ลานเกาแสนแปดหมื่นหาพันสามรอยบาทถวน) 
 (๓) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถามี) รวมคาใชจาย   
ทั้งปวงไวดวยแลว 
 (๔) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทน จะตองมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา 
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด 
 (๕)  ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่มาลงทะเบียนแลว ตอง LOG IN เขาสูระบบ 
 (๖)  ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทน ที่ LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที่
เสนอในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองตํ่ากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และ
จะตองเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๙,๐๐๐ บาท จากราคาสูงสุดในการประกวด     
ราคาฯ และการเสนอราคาครั้งถัดๆ ไป ตองเสนอราคาลดราคาครั้งละไมนอยกวา ๙,๐๐๐ บาท จากราคาครั้ง
สุดทายที่เสนอลดแลว  
 (๗) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแลว   
จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 
  (๘)  ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะราคา ตองรับผิดชอบคาใชจายในการ
ใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส  และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส 
ทั้งน้ี จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา 
 

/(๙)  ผูมสีิทธิเสนอ... 
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 (๙)  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคา ในวันที่ ...............................ต้ังแตเวลา              
....................น. เปนตนไป ทั้งน้ี จะแจงนัดหมายตามแบบแจง วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.๐๐๕)           
ใหทราบตอไป 
  (๑๐)   ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๖๐ วัน นับแตวันยืนยัน
ราคาสุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูมีสิทธิเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว และจะถอนการเสนอ
ราคามิได 
  (๑๑)  ผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th และผูมีสิทธิเสนอ
ราคาตองทําการทดลองวิธีการเสนอราคากอนถึงกําหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซตของผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ต้ังแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เปนตนไป 
 ๕. หลักประกันซอง 
  ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค 
จํานวน ๒๔๙,๒๖๕ บาท (สองแสนสี่หมื่นเกาพันสองรอยหกสิบหาบาทถวน) โดยหลักประกันซองจะตองมี
ระยะเวลาการคํ้าประกันต้ังแตวันย่ืนซองขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา       
โดยหลักประกัน ใหใชอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปน้ี   
  ๕.๑ เงินสด 
  ๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกมหาวิทยาลัย โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ ย่ืนซองขอเสนอทางดาน
เทคนิคหรือกอนหนาน้ันไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 
  ๕.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๖ (๑) 
  ๕.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงเวียน
ช่ือใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๖ (๑) 

๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 หลักประกันซองตามขอน้ี มหาวิทยาลัยจะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูคํ้าประกันภายใน  
๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอ
ราคาตํ่าสุดจะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว 
 การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 
 ๕.๖  มหาวิทยาลัย จะยึดหลักประกันซองของผูมีสิทธิเสนอราคา รอยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหา      
ในกรณีดังตอไปน้ี 
  (๑)  ผูมีสิทธิเสนอราคาไมสงผูแทนมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคาตามวัน 
เวลา และสถานที่ที่กําหนด 
  (๒)  ผูมีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแลวไม LOG IN เขาสูระบบ 

/(๓)  ผูมสีิทธิเสนอราคา… 
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  (๓)  ผูมีสิทธิเสนอราคา LOG IN แลว แตไมมีการเสนอราคา หรือเสนอราคา ผิดเงื่อนไข    
ที่กําหนดโดยการเสนอราคาสูงกวา หรือเทากับราคาเริ่มตนการประมูล 
  (๔)  ผูมีสิทธิเสนอราคาไมลงลายมือช่ือในแบบ บก.๐๐๘  แบบยืนยันราคาสุดทาย          
ในการเสนอราคา 
 

 ๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
 ๖.๑ ในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี มหาวิทยาลัยจะพิจารณา
ตัดสินดวยราคารวม 
 ๖.๒ หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือย่ืนหลักฐาน        
การเสนอราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือย่ืนเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคา    
รายน้ัน เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคา
จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชน
ตอมหาวิทยาลัยเทาน้ัน 
 ๖.๓ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธ์ิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคา โดยไมมีการผอนผัน      
ในกรณีดังตอไปน้ี 
  (๑) ไมปรากฏช่ือผูประสงคจะเสนอราคารายน้ัน ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาจาง     
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสของ
มหาวิทยาลัย 
  (๒) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไข ที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบแกผูประสงคจะเสนอราคา
รายอื่น 
 ๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา 
คณะกรรมการดําเนินการประกวดราคา หรือมหาวิทยาลัย มีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคา ช้ีแจงขอเท็จจริง 
สภาพ   ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไมรับราคา
หรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง 
 ๖.๕ มหาวิทยาลัยทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจาง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใดหรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งน้ี           
เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของมหาวิทยาลัยเปนเด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอ
ราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งมหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการประกวด
ราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปน ผูมีสิทธิเสนอราคา
ที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที ่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอ
เอกสารอันเปนเท็จหรือใชช่ือบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน 
 
 
 

/ในกรณี… 
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                  ในกรณีที่ผูมีสิทธิเสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตาม  สัญญาได 
คณะกรรมการประกวดราคาหรือมหาวิทยาลัยจะใหผูมีสิทธิเสนอราคารายน้ันช้ีแจงและแสดงหลักฐานที่ทําให
เช่ือไดวาผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จ
สมบูรณ หากคําช้ีแจงไมเปนที่รับฟงได มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูมีสิทธิเสนอราคารายน้ัน 
 ๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
วาผูประสงคจะเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูมีสิทธิเสนอ
ราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส      
ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๘ มหาวิทยาลัยมีอํานาจที่จะตัดรายช่ือผูมีสิทธิเสนอราคา
ดังกลาว และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายน้ันเปนผูทิ้งงาน 
 
 ๗. การทําสัญญาจาง 
  ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ผู รับจาง) จะตองทําสัญญาจาง      
ตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ ๑.๕ กับมหาวิทยาลัยภายใน ๗ วัน  นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวาง
หลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ (๕%) ของราคาคาจางที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการ         
ทางอิเล็กทรอนิกสได ใหมหาวิทยาลัยยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปน้ี  
 ๗.๑ เงินสด 
 ๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกมหาวิทยาลัย โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหนาน้ัน       
ไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 
 ๗.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุใน           
ขอ ๑.๖ (๒) 
 ๗.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินลงทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึง่
ไดแจงช่ือเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในขอ ๑.๖ (๒) 
 ๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจากขอผูกพัน   
ตามสัญญาจางแลว 
 

/๘.  คาจาง… 
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 ๘. คาจางและการจายเงิน 
  มหาวิทยาลัยจะจายเงินคาจาง  โดยแบงออกเปนงวด ดังน้ี 
  งวดที่ ๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานทําการปรับระดับ
ดินพื้นที่ พรอมบดอัดดินบริเวณที่จะเทลานคอนกรีต, ทําการขุดหลุม เทคอนกรีตรองฐานรากหลังคาโรงจอดรถ,       
ทําการประกอบแบบงานฐานราก ตอมอพรอมเทคอนกรีต ของโครงสรางโรงจอดรถ, ทําการขุดหลุมสําหรับเทฐานราก 
ปายช่ือคณะ ทั้งหมดใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน 
  งวดที่ ๒ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานทําการเทลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ไมนอยกวารอย ๕๐ ของงานทั้งหมด, วางคันหินคอนกรีต ทั้งหมด, ทําการเทฐานรากปาย         
ช่ือคณะ และเทคอนกรีตปาย ทั้งหมดใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน 
  งวดที่ ๓ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๓๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานทําการเทลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ทั้งหมด ใหแลวเสร็จ, ติดต้ังโครงเสาหลังคาเหล็ก พรอมทาสีนํ้ามัน, ติดต้ังแปเหล็กทั้งหมด 
พรอมทาสีนํ้ามัน, งานมุงหลังคาเหล็กรีดลอน, งานตัดแผนคอนกรีต และหยอดรอยตัดดวยยางมะตอยหยอดรอง
ถนนคอนกรีตชนิดเทรอน, ทําการเทรางระบายนํ้า ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของงานทั้งหมด ใหแลวเสร็จภายใน           
๑๑๐ วัน 
  งวดที่ ๔ (งวดสุดทาย) เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๓๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน          
ตีเสนแบงที่จอดรถ, งานตกแตงผิวปายช่ือคณะ, ตกแตงหินแกรนิตและปลูกตนไม บริเวณปายคณะ, ติดต้ังตัวอักษร 
สแตนเลส, ติดต้ังโคมไฟสองปายคณะพรอมเดินสายไฟและสวิตซควบคุม, ทําการเทรางระบายนํ้า ทั้งหมดให           
แลวเสร็จ, ไดทําการกอสราง เก็บทําความสะอาดพื้นที่กอสรางที่เหลือทั้งหมดใหแลวเสร็จครบถูกตองตามแบบ          
รูปรายการในสัญญาจางทุกประการ  
 

 ๙. อัตราคาปรับ 
 คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ ๑๗ จะกําหนดในอัตรารอยละ ๐.๑ (๐.๑%) ของคาจางตามสัญญา    
ตอวัน 
 

 ๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
  ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือหรือทํา
สัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ ๑.๕ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดข้ึน
ภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๒ ป นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซม
แกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
 
 

/๑๑.  ขอสงวนสทิธิ… 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

- ๑๐ - 
 
 ๑๑. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
  ๑๑.๑ เงินคาจางกอสรางครั้งน้ี ไดมาจากเงินงบประมาณแผนดิน ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘  
   การการลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อมหาวิทยาลัยไดรับจัดสรรงบประมาณจาก
สํานักงบประมาณ แลวเทาน้ัน  
 ราคากลางของงานจางกอสรางถนนทางเขาพรอมพื้นที่จอดรถ จํานวน ๑ งาน ในการ
ประกวดราคาจาง  ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี เปนเงินทั้งสิ้น ๔,๙๘๕,๓๐๐ บาท  (สี่ลานเกาแสนแปดหมื่น        
หาพันสามรอยบาทถวน) 
  ๑๑.๒  เมื่อมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใด ใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตาม    
การประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจาง
ดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของน้ันตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถ
ใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี 
   (๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของ         
ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 
   (๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย           
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของน้ัน โดยเรืออื่นที่มิใช     
เรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกสิ่งของลงเรืออื่น หรือเปนสิ่งของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกสิ่งของลงเรืออื่น 
   (๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย          
การสงเสริมการพาณิชยนาวี 
 ๑๑.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดย่ืนเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส           
ตอมหาวิทยาลัยแลว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอ
ราคาแลวตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดใน ขอ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) 
(๙) และ (๑๐) มิฉะน้ัน มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจ
พิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถาม)ี รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
 ๑๑.๔ ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่
ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกัน
ซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน         
ตามระเบียบของทางราชการ 
 ๑๑.๕ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธ์ิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญา ใหเปนไป   
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถาม)ี 
  

/๑๒ การปรับราคา... 
 
 
 



 
 

- ๑๑ – 
 

             ๑๒.  การปรับราคาคางานกอสราง 

     การปรับราคาคางานกอสราง ตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๗ จะนํามาใชในกรณีที่คา
งานกอสรางลดลงหรือเพิ่มข้ึน  โดยวิธีการตอไปน้ี 

 ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติรัฐมนตรเีมื่อ
วันที่  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๓๒ เรื่อง การพจิารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง ตามหนังสือสํานัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๓๒  
 

 สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไวใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุไวในขอ ๑.๗ 
 

 ๑๓. มาตรฐานฝมือชาง 
  เมื่อมหาวิทยาลัยไดคัดเลอืกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตาม
ประกาศน้ีแลว ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมแีละ
ใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานและทดสอบฝมือแรงงาน หรือผูมี
วุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได      
ในอัตราไมตํ่ากวารอยละ ๑๐ ของแตละสาขาวิชาชาง จํานวนอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปน้ี 
  ๑๓.๑  ชางกอสราง 
  ๑๓.๒  ชางไม 
  ๑๓.๓  ชางปูน 
  ๑๓.๔  ชางเหล็ก 
  ๑๓.๕  ชางไฟฟา 
  ๑๓.๖  ชางเช่ือมโลหะ 
 

    ๑๔. สํานักงานชั่วคราวและสิ่งอํานวยความสะดวก 
  ๑๔.๑  ผูรับจางจะตองจัดใหมีสํานักงานที่ไดมาตรฐาน มีความมั่นคงแข็งแรง ขนาดไมนอยกวา    
๔.๐๐ x ๔.๐๐ เมตร เพื่อใชในการตรวจรับงานและประสานงาน   
  ๑๔.๒ ผูรับจางจะตองจัดทําและติดต้ังแผนปายขนาดไมนอยกวา ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร ที่แสดง
รายละเอียดของโครงการจางกอสรางถนนทางเขาพรอมพื้นที่จอดรถ จํานวน ๑ งาน 
 

 ๑๕. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
  ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบได
กําหนดไวโดยเครงครัด 
 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ 
 
 
 

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


