
 

 

 

 

 

  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ   

เรื่อง  ประกวดราคาจางปรับปรุงรถบัสโดยสารพัดลม เปนรถบัสโดยสารปรับอากาศ   

ขนาดไมนอยกวา ๔๕ ท่ีน่ัง  จํานวน ๑ คัน  ครั้งท่ี ๒ 

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

-------------------------------------------------------- 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ มีความประสงคจะประกวดราคาจางปรบัปรุงรถบัสโดยสารพัดลม 

เปนรถบัสโดยสารปรับอากาศ  ขนาดไมนอยกวา ๔๕ ที่น่ัง  จํานวน ๑ คัน  ครั้งที่ ๒  ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส   
 

 ผูมสีิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ  ดังตอไปน้ี 

 ๑. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสดังกลาว  

ซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ในวงเงินไมนอยกวา 

๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท  (หน่ึงลานหาแสนบาทถวน)  และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงาน

ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเช่ือถือได 

อายุผลงานไมเกิน ๕ ป นับจากวันดําเนินการตามสัญญาแลวเสร็จ จนถึงวันย่ืนซองประกวดราคาจางดวยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี 

 ๒. ไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนช่ือแลว  

 ๓. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแก

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปน                 

ผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาจางดวยวิธีการ                 

ทางอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี 

 ๔. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย  เวนแตรัฐบาลของ

ผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน 

 ๕. ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีศูนยบริการสําหรับการซอมบํารุงรถบัสที่มหาวิทยาลัย        

จางปรับปรุง  โดยมีระยะการเดินทางหางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ไมเกิน ๓๕๐ กิโลเมตร 

 ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญา ตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ

รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

 ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง               

ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส   (e-Government Procurement : e-GP)   ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส               

ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

 ๘. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน

สามหมื่นบาท  คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได   

/กําหนดการย่ืนซอง... 

(ราง) 



- ๒ - 

 

  กําหนดการย่ืนซองประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ในวันที่ …………… ๒๕๕๗  

ระหวางเวลา .......น. ถึงเวลา ........น.  ณ หองประชุมขันตี (ช้ัน ๓)  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  สํานักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  และกําหนดเสนอราคา ในวันที่ .......................๒๕๕๗  ต้ังแตเวลา ..............น.  

เปนตนไป 
 

  ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ในราคาชุดละ        

๓๐๐ บาท (สามรอยบาทถวน)  ไดที่งานพัสดุ  กองกลาง  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  สํานักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ระหวางวันที่ .....................๒๕๕๗ ถึงวันที่ .....................๒๕๕๗ ต้ังแตเวลา .............น.  

ถึงเวลา ..........น. ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.pcru.ac.th และเว็บไซต www.gprocurement.go.th   หรือ

สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐-๕๖๗๑-๗๑๑๕  และหมายเลข  ๐-๕๖๗๑-๗๑๐๐  ตอ ๑๑๑๖  โทรสาร ๐–

๕๖๗๑–๗๑๑๐  ในวันและเวลาราชการ 

    

    ประกาศ  ณ  วันที่  .............................  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
 

 

 (..........................................................) 

 อธิการบดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  เลขท่ี  E …./๒๕๕๘ 

การจางปรับปรุงรถบัสโดยสารพัดลม เปนรถบัสโดยสารปรับอากาศ  ขนาดไมนอยกวา ๔๕ ท่ีน่ัง   

จํานวน ๑ คัน  ครั้งท่ี ๒  ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

ลงวันท่ี  …………………………  ๒๕๕๗ 

-------------------------------------------------------- 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ   ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา “มหาวิทยาลัย”  มีความประสงคจะประกวดราคา

จางปรับปรุงรถบัสโดยสารพัดลม เปนรถบัสโดยสารปรับอากาศ  ขนาดไมนอยกวา ๔๕ ที่น่ัง จํานวน ๑ คัน  ครั้งที่ ๒  

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  โดยมขีอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปน้ี 

 

 ๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

  ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

  ๑.๒ แบบใบย่ืนขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

  ๑.๓ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

  ๑.๔ แบบสญัญาจาง 

  ๑.๕ แบบหนังสอืคํ้าประกัน 

   (๑) หลักประกันซอง   

   (๒) หลักประกันสัญญา 

  ๑.๖ บทนิยาม 

   (๑) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมสีิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน 

   (๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

  ๑.๗ แบบบญัชีเอกสาร 

   (๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ 

   (๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ 

  

 ๒. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา 

 ๒.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส 

 ๒.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการ 

และไดแจงเวียนช่ือแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบ

ของทางราชการ 

 

 

/๒.๓  ผูประสงคจะเสนอราคา... 

 

(ราง) 



- ๒ - 

 

 ๒.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น 

และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคา

จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม     

ตามขอ ๑.๖ 

 ๒.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึน  

ศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน 

 ๒.๕ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจาง

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ในวงเงินไมนอยกวา ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท  (หน่ึงลานหาแสนบาทถวน)  และเปนผลงาน    

ที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกจิ 

หรือหนวยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเช่ือถือได อายุผลงานไมเกิน ๕ ป นับจากวันดําเนินการตามสัญญาแลวเสร็จ 

จนถึงวันย่ืนซองประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี 

 ๒.๖ ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีศูนยบริการสําหรับการซอมบํารุงรถบัสที่มหาวิทยาลัย        

จางปรับปรุง  โดยมีระยะการเดินทางหางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ไมเกิน ๓๕๐ กิโลเมตร 

 ๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญา ตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย 

หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

 ๒.๘ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  (e-Government Procurement : e-GP)   ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส                

ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

 ๒.๙ คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน

สามหมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได   
 

 ๓. หลักฐานการเสนอราคา 

  ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน   แยกเปน  ๒ สวน  คือ 

  ๓.๑ สวนท่ี  ๑  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 

   (๑) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล 

    (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล  บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุม  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

    (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ

บุคคล  หนังสือบริคณหสนธิ  บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญ  พรอม

รับรองสําเนาถูกตอง 

 

 

/(๒)  ในกรณี... 

 



- ๓ - 

 

   (๒) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล  ใหย่ืน

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ัน  สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี)  สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูเปนหุนสวน  พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

   (๓) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา   

ใหย่ืนสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา  และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใด

เปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง  หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล  ใหย่ืนเอกสาร

ตามที่ระบุไวใน (๑) 

   (๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย  สําเนาใบทะเบียนภาษีมลูคาเพิม่ 

   (๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมด  ที่ไดย่ืนตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) 

  ๓.๒ สวนท่ี   ๒   อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 

   (๑) แคตตาล็อก  และหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

   (๒) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  โดยตองลงนาม  

พรอมประทับตรา (ถาม)ี 

   (๓) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอราคา

มอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน 

   (๔) หลักประกันซอง   ตามขอ ๕ 

   (๕) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสราง  พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง  

   (๖) แบบใบย่ืนขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

   (๗) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดย่ืนตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) 

 

 ๔. การเสนอราคา 

  ๔.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองย่ืนขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาจางดวย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสน้ี  โดยไมมี

เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น   และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน   รวมทั้งลงลายมือช่ือของผูประสงคจะเสนอราคา

ใหชัดเจน    

  ๔.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๖๐ วัน  นับแตวันยืนยันราคาสดุทาย 

โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว  และ

จะถอนการเสนอราคามิได 

  ๔.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจางใหแลวเสร็จ

ไมเกิน ๑๘๐ วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง   

  ๔.๔ กอนย่ืนเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคาควร

ตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถ่ีถวน และเขาใจเอกสารประกวดราคาทัง้หมดเสยีกอนทีจ่ะตกลง

ย่ืนขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

/๔.๕  ผูประสงคจะเสนอราคา... 
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  ๔.๕ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองย่ืนเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  

จาหนาซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาจางปรับปรุงรถบัสโดยสารพัดลม เปนรถบัสโดยสารปรบัอากาศ  

ขนาดไมนอยกวา ๔๕ ที่น่ัง  จํานวน ๑ คัน  ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยระบุไวที่หนาซองวา “เอกสาร

ประกวดราคา ตามเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่  E .../๒๕๕๘” ยื่นตอ

คณะกรรมการประกวดราคา ในวันท่ี ....................๒๕๕๗  ต้ังแตเวลา .........น. ถึงเวลา ........น.  ณ หองประชุม

ขันตี (ช้ัน ๓) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ   

  เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว จะไมรับ

เอกสารเพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด 

  คณะกรรมการประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคาแตละราย

วาเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชน

รวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ตามขอ ๑.๖ (๑)  ณ วันประกาศ

ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตามขอ ๓.๒  และแจงผูประสงค

จะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มี

หลักฐานวาผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว 

  หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคากอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกสวา  มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา  กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา

อยางเปนธรรมตามขอ ๑.๖ (๒)  คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคารายน้ัน

ออกจากการเปนผูมีสิทธิเสนอราคา และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูสิทธิเสนอ

ราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน  

  ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน  เพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มี

ผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น  หรือเปนผูมีประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคา

กับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  หรือเปน        

ผูประสงคจะเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือเปนผูประสงคจะเสนอ

ราคาที่ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิค อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุภายใน ๓ วัน         

นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานที่จัดหาใหถือเปน

ที่สุด 

  หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาจางดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส  ประสบขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว  คณะกรรมการ 

ประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะ หรือติดตอสื่อสาร           

กับบุคคลอื่น และเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากข้ันตอนที่คางอยูภายในเวลา 

 

/ของการเสนอราคา... 
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ของการเสนอราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวัน

เดียวกัน เวนแตคณะกรรมการประกวดราคาเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงาย หรือขอขัดของ 

ไมอาจแกไขได ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลา และ

สถานที่  เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม  โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่น้ันทราบ  

  คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธ์ิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการประกวดราคาฯ  

เพื่อใหการประกวดราคาฯ  เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 

  ๔.๖ ผูประสงคจะเสนอราคาทีม่ีสิทธิไดรบัการคัดเลอืกใหเขาเสนอราคาจะตองปฏิบัติ  ดังน้ี 

   (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการ            

ทางอิเล็กทรอนิกส ที่ไดย่ืนมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค 

 (๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองเริ่มตนท่ี  

๓,๑๒๐,๐๐๐  บาท  (สามลานหน่ึงแสนสองหมื่นบาทถวน) 

 (๓) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม  และภาษีอื่น ๆ (ถามี)  รวมคาใชจาย 

ทั้งปวงไวดวยแลว 

 (๔) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทน  จะตองมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคาตามวัน  

เวลา และสถานที ่ที่กําหนด 

 (๕) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่มาลงทะเบียนแลว  ตอง LOG IN เขาสูระบบ   

 (๖) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทน ที่ LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคา    

ที่เสนอในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  จะตองตํ่ากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ                

และจะตองเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๖,๐๐๐ บาท  จากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ  

และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป  ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา ๖,๐๐๐ บาท  จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอ   

ลดแลว 

 (๗) หามผูมสีิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแลว จะตอง

ยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 

  (๘) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะราคา จะตองรับผิดชอบคาใชจายในการ

ใหบริการเสนอราคา  และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ทั้งน้ี จะแจงใหทราบ

ในวันเสนอราคา 

  (๙) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคา  ในวันที่ ..................๒๕๕๗  ต้ังแตเวลา ………น.  

เปนตนไป  ทั้งน้ี จะแจงนัดหมายตามแบบแจงวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.๐๐๕) ใหทราบตอไป 

  (๑๐) ผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคา      

ของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th  และผูมีสิทธิเสนอราคา

ตองทําการทดลองวิธีการเสนอราคากอนถึงกําหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซตของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  

ต้ังแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เปนตนไป 

 

/๕.  หลักประกันซอง... 
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 ๕. หลักประกันซอง 

  ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการย่ืนซองเอกสารดานเทคนิค  จํานวน 

๑๕๖,๐๐๐ บาท (หน่ึงแสนหาหมื่นหกพันบาทถวน)  โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการคํ้าประกนั  ต้ังแตวัน

ย่ืนซองขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา  โดยหลักประกันใหใชอยางหน่ึงอยางใด  

ดังตอไปน้ี   

  ๕.๑ เงินสด 

  ๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกมหาวิทยาลัย  โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ย่ืนซองเอกสารทางดานเทคนิค

หรือกอนหนาน้ันไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 

  ๕.๓ หนังสอืคํ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๕ (๑) 

  ๕.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย  ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ

กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงเวียน

ช่ือใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๕ (๑) 

  ๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 

 หลักประกันซองตามขอน้ี  มหาวิทยาลัยจะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูคํ้าประกันภายใน    

๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว  เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคา

ตํ่าสุด  จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง  หรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว 

 การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 

 ๕.๖ มหาวิทยาลัยฯ จะยึดหลักประกันซองของผูมีสิทธิเสนอราคา รอยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหา   

ในกรณีดังตอไปน้ี 

 (๑) ผูมีสิทธิเสนอราคาไมสงผูแทนมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน 

เวลา และสถานที่ที่กําหนด  

 (๒) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแลว ไม LOG IN เขาสูระบบ  

 (๓) ผูมีสิทธิเสนอราคา LOG IN แลว แตไมมีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิดเงื่อนไข        

ที่กําหนดโดยการเสนอราคาสูงกวา หรือเทากับราคาเริ่มตนการประมูล  

 (๔) ผูมีสิทธิเสนอราคาไมลงลายมือช่ือในแบบ บก.๐๐๘  แบบยืนยันราคาสุดทายในการ

เสนอราคา 

 

 ๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 

 ๖.๑ ในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอเิลก็ทรอนิกสน้ี   มหาวิทยาลยัจะพิจารณาตัดสินดวย

ราคารวม 

 

/๖.๒  หากผูประสงค... 

 

 



- ๗ - 

 

 ๖.๒ หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒  หรือย่ืนหลักฐานการเสนอ

ราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓  หรือย่ืนเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไมถูกตอง

ตามขอ ๔ แลว  คณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคารายน้ัน  เวนแต

เปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการ  

ทางอิเล็กทรอนิกสในสวนที่มิใชสาระสําคัญ  ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย

เทาน้ัน 

 ๖.๓ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธ์ิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคา โดยไมมีการผอนผัน          

ในกรณีดังตอไปน้ี 

  (๑) ไมปรากฏช่ือผูประสงคจะเสนอราคารายน้ัน  ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาจาง      

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสของ

มหาวิทยาลัย 

  (๒) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาจาง              

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูประสงคจะเสนอ

ราคารายอื่น 

 ๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในการทําสัญญา 

คณะกรรมการประกวดราคา หรือมหาวิทยาลัย มีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคา ช้ีแจงขอเท็จจริง  สภาพ ฐานะ   

หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได  มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา   

หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง 

 ๖.๕ มหาวิทยาลัยทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด  หรือราคาหน่ึงราคาใด  หรือราคาที่เสนอ

ทั้งหมดก็ได  และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด  หรืออาจจะยกเลิก

การประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  โดยไมพิจารณาหรือจัดจางเลยก็ได  สุดแตจะพิจารณา            

ทั้งน้ี เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ  และใหถือวาการตัดสินของมหาวิทยาลัยเปนเด็ดขาด  ผูประสงค          

จะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได  รวมทั้งมหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการ

ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  และลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน  ไมวาจะเปนผูมีสิทธิ

เสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก ็ตาม  หากมีเหตุที ่เ ชื่อ ไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต           

เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ  หรือใชช่ือบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน 

  ในกรณีที่ผูมีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจ

ดําเนินงานตามสัญญาได คณะกรรมการประกวดราคาหรือมหาวิทยาลัยจะใหผูมีสิทธิเสนอราคานั้นชี้แจง          

และแสดงหลักฐานที่ทําใหเช่ือไดวา ผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาจางดวยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ  หากคําช้ีแจงไมเปนที่รับฟงได  มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูมีสิทธิ

เสนอราคารายน้ัน 

 

/๖.๖  ในกรณีที่... 

 



- ๘ - 

 

 ๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

วาผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูมีสิทธิเสนอราคา  

รายอื่น  หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ณ วัน

ประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการ

ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖  มหาวิทยาลัยมีอํานาจที่จะตัดรายช่ือผูมีสิทธิเสนอราคา

ดังกลาว และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายน้ันเปนผูทิ้งงาน 

 

 ๗. การทําสัญญาจาง 

  ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) จะตองทําสัญญาจางตามแบบ

สัญญา ดังระบุในขอ ๑.๔ กับมหาวิทยาลัยภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกัน

สัญญา เปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ (๕ %)  ของราคาคาจางที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสได  

ใหมหาวิทยาลัยยึดถือไวในขณะทําสัญญา  โดยใชหลักประกันอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปน้ี  

 ๗.๑ เงินสด 

 ๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกมหาวิทยาลัย โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหนาน้ัน 

ไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 

 ๗.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในขอ ๑.๕ (๒) 

 ๗.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินลงทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาต            

ใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกัน  ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย 

ซึ่งไดแจงเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกัน  ดังระบุในขอ ๑.๕ (๒) 

 ๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 

 หลักประกันน้ีจะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย  ภายใน ๑๕ วัน   นับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจากขอผูกพัน        

ตามสัญญาจางแลว 

 

 ๘. คาจางและการจายเงิน 

  มหาวิทยาลัยจะจายเงินคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยถูกตอง          

ตามสัญญาทุกประการ 

 

 ๙. อัตราคาปรับ 

 คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ ๑๗ จะกําหนดในอัตรารอยละ ๐.๑ (๐.๑%) ของคาจางตามสัญญา

ตอวัน 

 

/๑๐.  การรับประกัน... 

 

 



- ๙ - 

 

 ๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

  ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิ เล็กทรอนิกส ซึ่ งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ             

หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ ๑.๔ แลวแตกรณี  จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจาง        

ที่เกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป  นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยไดรับมอบงานจาง  โดยผูรับจางตองรีบจัดการ

ซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๗ วัน  นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง   

 

 ๑๑. ขอสงวนสิทธิใ์นการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 

  ๑๑.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งน้ี ไดมาจากเงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ          

พ.ศ. ๒๕๕๗  

   การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อมหาวิทยาลัยไดรับอนุมัติเงินคาจางจากเงินนอก

งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ แลวเทาน้ัน 

   ราคากลางของงานจางปรับปรุงรถบัสโดยสารพัดลม เปนรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม

นอยกวา ๔๕ ที่น่ัง  จํานวน ๑ คัน  ในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี  เปนเงินทั้งสิ้น  

๓,๑๒๐,๐๐๐  บาท  (สามลานหน่ึงแสนสองหมื่นบาทถวน) 

  ๑๑.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกผูมสีิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง  และไดตกลงจางตามการ

ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว  ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาว

เขามาจากตางประเทศ และของน้ันตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการ  

รับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมกําหนด  ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติ                

ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี 

   (๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทาภายใน  ๗ วัน  

นับต้ังแตวันที่ผูรับจางสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ  เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ

ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 

   (๒) จัดการใหสิ่ งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย           

จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของน้ันโดยเรอือืน่ทีม่ใิชเรอืไทย   

ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออื่น  หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ

ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น 

   (๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม

การพาณิชยนาวี 

 

 

/๑๑.๓  ผูประสงคจะเสนอราคา... 

 

 

 



- ๑๐ - 

 

 ๑๑.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งได ย่ืนเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส        

ตอมหาวิทยาลัยแลว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได  และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอ

ราคาแลว ตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดใน ขอ ๔.๖ (๔) (๕) (๖) และ (๗)   

มิฉะน้ัน มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกรอง  

ใหชดใชความเสียหายอื่น (ถาม)ี  รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได  หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขัน

ราคาอยางเปนธรรม 

 ๑๑.๔ ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลา        

ที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗  มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันซอง  หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือ           

คํ้าประกันซองทันที  และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน

ตามระเบียบของทางราชการ 

 ๑๑.๕ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธ์ิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข  หรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไป

ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถาม)ี 

 

 ๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

  ในระหวางระยะเวลาการดําเนินงาน  ผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบ         

ไดกําหนดไวโดยเครงครัด 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ 

 

 

 

........................ ๒๕๕๗ 

 

 

 


