
รางขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
การจางกอสรางกลุมอาคารอเนกประสงคสหวิทยาการ   

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ   
 

 
 

๑. ความเปนมา 
 เน่ืองจาก อาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการซึ่งใชจัดการเรียนการสอนของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ขณะน้ีมีอยูเพียง ๒ อาคาร ซึ่งใชเปนหองเรียนอยูประมาณ ๔๐ หองเรียน ซึ่งไมเพียงพอตอจํานวน
นักศึกษาที่มีจํานวนเพิ่มข้ึนทุกป อีกทั้งคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ยังมีหลายหลักสูตรซึ่งแตละหลักสูตร
ก็มีเอกลักษณ และลักษณะการจัดการเรียนการสอนที่แตกตางกัน ฉะน้ัน มหาวิทยาลัยจึงจําเปนที่จะตองจัดหา
อาคารเรียนเพื่อใหมีเพียงพอตอจํานวนนักศึกษาและความตองการของผูเรียน  จึงตองดําเนินการกอสราง     
กลุมอาคารอเนกประสงคสหวิทยาการ  เพื่อใหมีจํานวนหองเรียนและหองปฏิบัติการอยางพอเพียง และมีความ
เหมาะสมในการใชหองเรียนของแตละหลักสูตร  เปนการอํานวยความสะดวกใหกับนักศึกษาใหสามารถศึกษา 
ในมหาวิทยาลัยฯ ไดอยางมีความสุข มีความพรอมที่จะพัฒนาดานสติปญญา อารมณ สังคมและจิตใจ            
และเรียนรูการอยูรวมกันกับผูอื่น ตลอดจนรูจักการปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย ตอไป  
 

๒. วัตถุประสงค 
 เพื่ อจัดหาหอง เรียนและหองปฏิบั ติการต าง  ๆ ใหกับนักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร                 
และสังคมศาสตรไดอยางพอเพียง และเพื่อใหนักศึกษาสามารถศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ ไดอยางมีความสุข       
มีความพรอมที่จะพัฒนาดานสติปญญา อารมณ สังคมและจิตใจ และเรียนรูการอยูรวมกันกับผูอื่น ตลอดจนรูจัก
การปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 

๓. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา 
 ๓.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการ            
ทางอิเล็กทรอนิกส 
 ๓.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการ 
และไดแจงเวียนช่ือแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ 
 ๓.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น 
และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวด
ราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา                 
อยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๘ 
 ๓.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึน
ศาลไทย  เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวา น้ัน 
 
 

/๒.๕  ผูประสงคจะเสนอราคา... 
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 ๓.๕ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   
สูงไมนอยกวา ๔ ช้ัน และมีการติดต้ังลิฟตโดยสาร มีประสบการณในการทําระบบพื้น Post Tension ประเภท
เดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี โดยมีวงเงินไมนอยกวา ๓๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท 
(สามสิบสี่ลานแปดแสนบาทถวน) และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ  หนวยงานตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานเอกชน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณเช่ือถือได  อายุผลงานไมเกิน ๕ ป นับจากวันทําการตามสัญญาแลวเสร็จ จนถึงวันย่ืนซองประกวด
ราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี  
 ๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญา ตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
 ๓.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดจาง         
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส 
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
 ๓.๘ คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน
สามหมื่นบาท  คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได   
 ๓.๙ ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีบุคลากรและวิศวกรประจําตามสาขาตาง ๆ ดังตอไปน้ี 
  ๓.๙.๑ วิศวกรโยธา วุฒิไมนอยกวาระดับสามัญ จํานวนไมนอยกวา ๑ คน 
  ๓.๙.๒ วิศวกรไฟฟา วุฒิไมนอยกวาระดับสามัญ จํานวนไมนอยกวา ๑ คน 
  ๓.๙.๓ วิศวกรเครื่องกล วุฒิไมนอยกวาระดับภาคี จํานวนไมนอยกวา ๑ คน 
  ๓.๙.๔ วิศวกรสุขาภิบาล วุฒิไมนอยกวาระดับภาคี จํานวนไมนอยกวา ๑ คน 
  ๓.๙.๕ สถาปนิก วุฒิไมนอยกวาระดับภาคี จํานวนไมนอยกวา ๑ คน 
  ๓.๙.๖ เจาหนาที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ  จํานวนไมนอยกวา ๑ คน 
 ซึ่ ง เ ป นผู ได รั บ ใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพ วิศวกรรมควบ คุม  จากสภา วิศวกร                   
ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ประจํานิติบุคคล 
 กรณีวิศวกรตองมีเอกสารแสดงประกอบการพิจารณา ในวันย่ืนเอกสารประกวดราคาจาง
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ดังน้ี 
  ๑. ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
  ๒. บัตรสมาชิกสภาวิศวกร ซึ่งทั้ง ๒ ใบ  ตองไมหมดอายุเพราะมีความเกี่ยวเน่ืองกัน  คือ 
บัตรสมาชิกสภาวิศวกรหมดอายุใบประกอบวิชาชีพถือเปนอันสิ้นสุดลง 
  ๓. สําเนาภาพถายใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และจะตองชัดเจนมีขอความ
แสดงความยินยอมพรอมลงลายมือช่ือเจาของบัตร 
 ๓.๑๐ งานโครงสรางหลัก ตองมีหนังสือรับรอง หรือยืนยันการสนับสนุนโครงการจากบริษัทผูผลิต
ปูนซีเมนต และบริษัทผูผลิตเหล็กเสริมคอนกรีต โดยแนบรายละเอียดดังกลาวมาในวันย่ืนเอกสารประกวดราคา
จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ดวย 
 

/เน่ืองจาก... 
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 เน่ืองจากการกอสรางโครงการน้ี เปนประเภทงานกอสรางตามมติคณะรัฐมนตรี แจงโดยหนังสือ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๘๔  ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๓ จึงตองกําหนดให
ผูรับเหมากอสรางที่ประสงคจะเสนอราคาจัดทําเอกสารเกี่ยวกับ “ระบบการจัดการความปลอดภัยในการ
ทํางานกอสราง” ย่ืนเสนอมาพรอมกับเอกสารประกวดราคารายละเอียดตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา 
 

๔. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะ   
 เปนงานจางกอสรางกลุมอาคารอเนกประสงคสหวิทยาการ  ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
 

๕. ระยะเวลาดําเนินการกอสราง  ประมาณ  ๖๓๐  วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง   
 

๖. ระยะเวลาสงมอบงานกอสราง ประมาณ  ๖๓๐  วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง   
 

๗. งบประมาณกอสราง ๖๙,๖๔๐,๐๐๐ บาท  (หกสิบเกาลานหกแสนสี่หมื่นบาทถวน) 
 

๘. สถานท่ีติดตอเพ่ือขอทราบขอมูลเพ่ิมเติมหรือเสนอแนะวิจารณ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปดเผยตัวไดท่ี 
 ๑. ทางไปรษณีย 
 สงถึง งานพัสดุ  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ 
  ๘๓  หมู  ๑๑  ถนนสระบุรี - หลมสัก  
  ตําบลสะเดียง  อําเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ  ๖๗๐๐๐ 
 ๒. โทรศัพท ๐-๕๖๗๑-๗๑๒๑,  ๐-๕๖๗๑-๗๑๑๕  
 ๓. โทรสาร ๐-๕๖๗๑-๗๑๑๐ 
 ๔. ทางเว็บไซต http://www.pcru.ac.th 
 ๕. E-mail patsadu@pcru.ac.th 
 
 
 
(ลงช่ือ)............................................ประธานกรรมการ (ลงช่ือ)............................................กรรมการ 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร. วินัย   เช่ือมวราศาสตร) (อาจารยสุเมธ   สงวนใจ) 
 
 
(ลงช่ือ)............................................กรรมการ (ลงช่ือ)............................................กรรมการ 
 (นายวิศิษฏ   จันทรต้ัง) (นายสมควร   นาดี) 
 
 
(ลงช่ือ)............................................กรรมการและเลขานุการ (ลงช่ือ)............................................ผูชวยเลขานุการ 
 (นางสาวสุภารัตน   หอยสังข) (นางสาวเบญจภัทร   อุปรัง) 
 
 



 
 
 
 
 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ   
เรื่อง  ประกวดราคาจางกอสรางกลุมอาคารอเนกประสงคสหวิทยาการ  ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

--------------------------------------------- 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ มีความประสงคจะประกวดราคาจางกอสรางกลุมอาคาร
อเนกประสงคสหวิทยาการ  ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคาครั้งน้ี
เปนเงินทั้งสิ้น ๖๙,๖๔๐,๐๐๐ บาท (หกสิบเกาลานหกแสนสี่หมื่นบาทถวน) ตามรายละเอียดในเอกสารประกวด
ราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  เลขที่  E.../๒๕๕๗  แนบทายประกาศน้ี 
 

 ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ  ดังตอไปน้ี 
 ๑. เปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
 ๒. ไมเปนผูที่ ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนช่ือแลว   
หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ 
 ๓. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น ที่เขาเสนอราคาใหแก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผู          
กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  
 ๔. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ     
ผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน 
 ๕. เปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูงไมนอยกวา ๔ ช้ัน และมีการ
ติดต้ังลิฟตโดยสาร มีประสบการณในการทําระบบพื้น Post Tension ประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจาง
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี โดยมีวงเงินไมนอยกวา ๓๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบสี่ลานแปดแสน        
บาทถวน)  และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับ  สวนราชการ  หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณเช่ือถือได  อายุผลงานไมเกิน 
๕ ป นับจากวันทําการตามสัญญาแลวเสร็จ จนถึงวันย่ืนซองประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี  
 ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญา ตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
 ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง    
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส   (e-Government Procurement : e-GP)   ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส       
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
 ๘. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร  เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน   
สามหมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได   
 
 

/๙.  ผูประสงคจะเสนอราคา... 
 
 
 
 

(ราง) 
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 ๙. ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีบุคลากรและวิศวกรประจําตามสาขาตาง ๆ ดังตอไปน้ี 
  ๙.๑ วิศวกรโยธา วุฒิไมนอยกวาระดับสามัญ จํานวนไมนอยกวา ๑ คน 
  ๙.๒ วิศวกรไฟฟา วุฒิไมนอยกวาระดับสามัญ จํานวนไมนอยกวา ๑ คน 
  ๙.๓ วิศวกรเครื่องกล วุฒิไมนอยกวาระดับภาคี จํานวนไมนอยกวา ๑ คน 
  ๙.๔ วิศวกรสุขาภิบาล วุฒิไมนอยกวาระดับภาคี จํานวนไมนอยกวา ๑ คน 
  ๙.๕ สถาปนิก วุฒิไมนอยกวาระดับภาคี จํานวนไมนอยกวา ๑ คน 
  ๙.๖ เจาหนาที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ  จํานวนไมนอยกวา ๑ คน 
 ซึ่งเปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จากสภาวิศวกร ตามพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ประจํานิติบุคคล 
 กรณีวิศวกรตองมีเอกสารแสดงประกอบการพิจารณา ในวันย่ืนเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส  ดังน้ี 
  ๑. ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
  ๒. บัตรสมาชิกสภาวิศวกร ซึ่งทั้ง ๒ ใบ  ตองไมหมดอายุเพราะมีความเกี่ยวเน่ืองกัน คือ      
บัตรสมาชิกสภาวิศวกรหมดอายุใบประกอบวิชาชีพถือเปนอันสิ้นสุดลง 
  ๓. สําเนาภาพถายใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และจะตองชัดเจนมีขอความแสดงความ
ยินยอมพรอมลงลายมือช่ือเจาของบัตร 
 ๑๐ งานโครงสรางหลัก ตองมีหนังสือรับรอง หรือยืนยันการสนับสนุนโครงการจากบริษัทผูผลิต
ปูนซีเมนต และบริษัทผูผลิตเหล็กเสริมคอนกรีต  โดยแนบรายละเอียดดังกลาวมาในวันย่ืนเอกสารประกวดราคาจาง
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ดวย 
 

 เน่ืองจากการกอสรางโครงการน้ี เปนประเภทงานกอสรางตามมติคณะรัฐมนตรี แจงโดยหนังสือ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ที่  นร  ๐๒๐๕/ว ๘๔  ลงวันที่  ๒๘ มิ ถุนายน ๒๕๔๓ จึงตองกําหนดให
ผูรับเหมากอสรางที่ประสงคจะเสนอราคาจัดทําเอกสารเกี่ยวกับ “ระบบการจัดการความปลอดภัยในการทํางาน
กอสราง” ย่ืนเสนอมาพรอมกับเอกสารประกวดราคารายละเอียดตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา 
 

 กําหนดดูสถานที่กอสรางและช้ีแจงแบบรูปรายการ  ในวันที่  ..............................  ๒๕๕๗  ระหวาง
เวลา  ........... น. ถึงเวลา  ...........  น.  ณ หองประชุมขันตี (ช้ัน ๓)  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  สํานักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดไมมาดูสถานที่และฟงช้ีแจงแบบรูปรายการ  ตามวัน
เวลาที่กําหนด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณถือวาผูน้ันไดรับทราบรายละเอียดและยอมรับเงื่อนไขที่มีอยูเดิมและที่
ประกาศเพิ่มเติมโดยตลอด ถามีคาใชจายใด ๆ เพิ่มข้ึนผูประสงคจะเสนอราคาตองรับผิดชอบทั้งสิ้น  ซึ่งผูประสงคจะ
เสนอราคาผูกพันที่จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามน้ัน และจะยกเปนเหตุในภายหลังวาตนไมไดรับทราบมากอน          
เปนคูสัญญากับมหาวิทยาลัยไมไดไมวากรณีใด ๆ และไมมีปญหาในงานจางครั้งน้ี 
 

  กําหนดย่ืนซองประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวันที่  ......................... ๒๕๕๗  
ระหวางเวลา .......... น. ถึงเวลา ......... น.  ณ หองประชุมขันตี (ช้ัน ๓)  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  สํานักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  และกําหนดเสนอราคา ในวันที่ ................. ๒๕๕๗  ต้ังแตเวลา ......... น.  เปนตนไป 
 
 

/ผูสนใจ... 
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  ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ในราคาชุดละ  
๓๐,๐๐๐ บาท  (สามหมื่นบาทถวน)  ไดที่งานพัสดุ  กองกลาง  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  สํานักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  ระหวางวันที่  ........................ ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ....................... ๒๕๕๗  ต้ังแตเวลา 
. . . . . . . .  น .  ถึงเวลา . . . . . . . .  น .  ดูรายละเอียดเพิ่ม เ ติมไดที่ เ ว็บไซต   www.pcru.ac.th และเ ว็บไซต 
www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐-๕๖๗๑-๗๑๑๕  โทรสาร ๐–๕๖๗๑–๗๑๑๐  
ในวันและเวลาราชการ 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่   .........................  พ.ศ.๒๕๕๗ 
 
 
 
 

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



(ราง) 
เอกสารการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  เลขท่ี  E …/๒๕๕๗ 

การจางกอสรางกลุมอาคารอเนกประสงคสหวิทยาการ 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

ลงวันท่ี  ...................  ๒๕๕๗ 
 

________________________________ 
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา “มหาวิทยาลัย” มีความประสงคจะประกวดราคาจาง
กอสรางกลุมอาคารอเนกประสงคสหวิทยาการ  ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  
โดยมขีอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปน้ี 
 
 ๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา 
  ๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด 
  ๑.๒ แบบใบย่ืนขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
  ๑.๓ แบบใบแจงปริมาณงานและราคา 
  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) 
  ๑.๑๑ แบงงวดงาน 
  
 ๒. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา 
 ๒.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตอง เปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการ             
ทางอิเล็กทรอนิกส 
 ๒.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการ 
และไดแจงเวียนช่ือแลว  หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล  หรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงาน  ตามระเบียบ
ของทางราชการ 
 

/๒.๓  ผูประสงคจะเสนอราคา... 
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 ๒.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น 
และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคา
จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม        
ตามขอ ๑.๘ 
 ๒.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอม        
ข้ึนศาลไทย  เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวา น้ัน 
 ๒.๕ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก        
สูงไมนอยกวา ๔ ช้ัน และมีการติดต้ังลิฟตโดยสาร มีประสบการณในการทําระบบพื้น Post Tension ประเภท
เดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี โดยมีวงเงินไมนอยกวา ๓๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท  
(สามสิบสี่ลานแปดแสนบาทถวน)  และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานเอกชน  ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
เช่ือถือได  อายุผลงานไมเกิน ๕ ป นับจากวันทําการตามสัญญาแลวเสร็จ จนถึงวันย่ืนซองประกวดราคาจาง              
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี  
 ๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญา ตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
 ๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP)  ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
 ๒.๘ คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน    
สามหมื่นบาท  คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได   
 ๒.๙ ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีบุคลากรและวิศวกรประจําตามสาขาตาง ๆ ดังตอไปน้ี 
  ๒.๙.๑ วิศวกรโยธา วุฒิไมนอยกวาระดับสามัญ จํานวนไมนอยกวา ๑ คน 
  ๒.๙.๒ วิศวกรไฟฟา วุฒิไมนอยกวาระดับสามัญ จํานวนไมนอยกวา ๑ คน 
  ๒.๙.๓ วิศวกรเครื่องกล วุฒิไมนอยกวาระดับภาคี จํานวนไมนอยกวา ๑ คน 
  ๒.๙.๔ วิศวกรสุขาภิบาล วุฒิไมนอยกวาระดับภาคี จํานวนไมนอยกวา ๑ คน 
  ๒.๙.๕ สถาปนิก วุฒิไมนอยกวาระดับภาคี จํานวนไมนอยกวา ๑ คน 
  ๒.๙.๖ เจาหนาที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ  จํานวนไมนอยกวา ๑ คน 
 ซึ่งเปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จากสภาวิศวกร ตามพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ประจํานิติบุคคล 
 กรณีวิศวกรตองมีเอกสารแสดงประกอบการพิจารณา ในวันย่ืนเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส  ดังน้ี 
  ๑. ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
  ๒. บัตรสมาชิกสภาวิศวกร ซึ่งทั้ง ๒ ใบ  ตองไมหมดอายุเพราะมีความเกี่ยวเน่ืองกัน  คือ           
บัตรสมาชิกสภาวิศวกรหมดอายุใบประกอบวิชาชีพถือเปนอันสิ้นสุดลง 
  ๓. สําเนาภาพถายใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และจะตองชัดเจนมีขอความแสดง
ความยินยอมพรอมลงลายมือช่ือเจาของบัตร 
 

/๒.๑๐  งานโครงสรางหลัก... 
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 ๒.๑๐ งานโครงสรางหลัก ตองมีหนังสือรับรอง หรือยืนยันการสนับสนุนโครงการจากบริษัทผูผลิต
ปูนซีเมนต และบริษัทผูผลิตเหล็กเสริมคอนกรีต  โดยแนบรายละเอียดดังกลาวมาในวันย่ืนเอกสารประกวดราคาจาง
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ดวย 
 เน่ืองจากการกอสรางโครงการน้ี เปนประเภทงานกอสรางตามมติคณะรัฐมนตรี แจงโดยหนังสือสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๘๔  ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๓  จึงตองกําหนดใหผูรับเหมากอสราง     
ที่ประสงคจะเสนอราคาจัดทําเอกสารเกี่ยวกับ “ระบบการจัดการความปลอดภัยในการทํางานกอสราง” ย่ืนเสนอ
มาพรอมกับเอกสารประกวดราคารายละเอียดตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา 
 
 ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
  ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน   แยกเปน  ๒ สวน  คือ 
  ๓.๑ สวนท่ี  ๑  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 
   (๑) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
    (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล  บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุม   พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
    (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  
หนังสือบริคณหสนธิ  บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญ  พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง 
   (๒) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหย่ืน
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ัน  สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี)  สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน  พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
   (๓) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา   
ใหย่ืนสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา  และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใด
เปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง  หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล  ใหย่ืนเอกสาร
ตามที่ระบุไวใน (๑) 
   (๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย   สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 
   (๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมด  ที่ไดย่ืนตามแบบในขอ ๑.๙ (๑) 
  ๓.๒ สวนท่ี   ๒   อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 
   (๑) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  โดยตองลงนาม  
พรอมประทับตรา (ถาม)ี 
   (๒) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอราคา
มอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน 
   (๓) หลักประกันซอง   ตามขอ ๕ 
   (๔) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสราง  พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง  
   (๕) บัญชีรายการกอสราง  (หรือใบแจงปริมาณงาน)   
   (๖) แบบใบย่ืนขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
   (๗) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดย่ืนตามแบบในขอ ๑.๙ (๒) 
 

/๔.  การเสนอราคา... 
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 ๔. การเสนอราคา 
  ๔.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองย่ืนขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาจาง    
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสน้ี  โดยไมมี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น   และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน  รวมทั้งลงลายมือช่ือของผูประสงคจะเสนอราคา
ใหชัดเจน    
  ๔.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน 
  ๔.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๙๐ วัน  นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย  
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว               
และจะถอนการเสนอราคามิได 
  ๔.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจางใหแลวเสร็จ
ไมเกิน  ๖๓๐  วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง   
  ๔.๕ กอนย่ืนเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ผูประสงคจะเสนอราคา
ควรตรวจดูรางสัญญา  แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ  ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียกอน       
ที่จะตกลงย่ืนขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
  ๔.๖ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองย่ืนเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
จาหนาซองถึงประธานกรรมการประกวดราคาจางกอสรางกลุมอาคารอเนกประสงคสหวิทยาการ  โดยระบุไว         
ที่หนาซองวา  “เอกสารประกวดราคาตามเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  เลขที่ E …/
๒๕๕๗”  ยื่นตอคณะกรรมการประกวดราคาจาง ในวันที่ ……………….. ๒๕๕๗  ต้ังแตเวลา ………น. ถึงเวลา  
………น.  ณ หองประชุมขันตี (ช้ัน ๓)  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ   
  เมื่ อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว 
คณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับเอกสารเพ่ิมเติมใด ๆ อีกตอไป 
  คณะกรรมการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคาแตละราย
วาเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น  หรือเปนผูมีผลประโยชน
รวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ตามขอ ๑.๘ (๑)  ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม  พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตามขอ ๓.๒  และแจงผูประสงค
จะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใด                 
ที่มีหลักฐานวา ผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว 
  หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคากอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาดวยวิธีการ                
ทางอิเล็กทรอนิกสวา  มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา  กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๘ (๒)  คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา
รายน้ันออกจากการเปนผูมีสิทธิเสนอราคา และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูสิทธิ
เสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน  
 
 

/ผูประสงคจะเสนอราคา... 
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  ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน  เพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น  หรือเปนผูมีประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคา
กับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  หรือเปนผู
ประสงคจะเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือเปนผูประสงคจะเสนอราคา
ที่ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิค อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุภายใน ๓ วัน นับ
แตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานที่จัดหาใหถือเปนที่สุด 
  หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
ประสบขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว  คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพัก
กระบวนการเสนอราคา  โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น  และเมื่อแกไข
ขอขัดของแลว  จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไปจากข้ันตอนที่คางอยูภายในเวลาของการเสนอราคา         
ที่ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน           
เวนแตคณะกรรมการประกวดราคาเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงาย  หรือขอขัดของไมอาจ
แกไขได  ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลา และสถานที่  
เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม  โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกราย ที่อยูในสถานที่น้ันทราบ  
  คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ  ระหวางการประกวดราคาฯ  
เพื่อใหการประกวดราคาฯ  เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 
  ๔.๗ ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติ  ดังน้ี 
   (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ที่ไดย่ืนมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค 
 (๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองเริ่มตนท่ี  
๖๙,๖๔๐,๐๐๐  บาท  (หกสิบเกาลานหกแสนสี่หมื่นบาทถวน) 
 (๓) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถามี)  รวมคาใชจาย   
ทั้งปวงไวดวยแลว 
 (๔) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทน  จะตองมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคาตาม
วัน  เวลา  และสถานที่ที่กําหนด 
 (๕) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่มาลงทะเบียนแลว  ตอง LOG IN เขาสูระบบ   
 (๖) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทน ที่ LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา  โดยราคา       
ที่เสนอในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองตํ่ากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ              
และจะตองเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid)  ไมนอยกวาครั้งละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงแสนบาทถวน) จากราคา
สูงสุดในการประกวดราคาฯ  และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป  ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
(หน่ึงแสนบาทถวน) จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว 
 (๗) หามผูมิสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแลว 
จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 
  (๘) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะราคา จะตองรับผิดชอบคาใชจายในการ
ใหบริการเสนอราคา  และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ทั้งน้ีจะแจงใหทราบ
ในวันเสนอราคา 
 

/(๙)  ผูมีสิทธิเสนอราคา… 
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  (๙) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคา  ในวันที่ ................. ๒๕๕๗  ต้ังแตเวลา  ....... น.  
เปนตนไป  ทั้งน้ี จะแจงนัดหมายตามแบบแจงวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.๐๐๕) ใหทราบตอไป 
  (๑๐)   ผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคา      
ของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th  และผูมีสิทธิเสนอราคา
ตองทําการทดลองวิธีการเสนอราคากอนถึงกําหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซตของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  
ต้ังแตวันที ่๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เปนตนไป 
 
 ๕. หลักประกันซอง 
  ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการย่ืนซองเอกสารดานเทคนิค  จํานวน 
๓,๔๘๒,๐๐๐ บาท (สามลานสี่แสนแปดหมื่นสองพันบาทถวน) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการคํ้าประกัน 
ต้ังแตวันย่ืนซองขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา  โดยหลักประกันใหใชอยางหน่ึง
อยางใด  ดังตอไปน้ี   
  ๕.๑ เงินสด 
  ๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกมหาวิทยาลัย  โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ย่ืนซองเอกสารทางดานเทคนิค
หรือกอนหนาน้ันไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 
  ๕.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๖ (๑) 
  ๕.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย  ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย  ซึ่งไดแจงเวียนชื่อ
ใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๖ (๑) 

๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 หลักประกันซองตามขอน้ี มหาวิทยาลัยจะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูคํ้าประกันภายใน         
๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบือ้งตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาตํ่าสุด 
จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว 
 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  แบบยืนยันราคาสุดทายในการเสนอ
ราคา 
 
 ๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
 ๖.๑ ในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสน้ี   มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินดวย
ราคารวม 
 

/๖.๒  หากผูประสงคจะเสนอราคา... 
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 ๖.๒ หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒   หรือย่ืนหลักฐานการ
เสนอราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓  หรือย่ืนเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส       
ไมถูกตองตามขอ ๔ แลว  คณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคารายน้ัน   
เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจาง         
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ  ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชน         
ตอมหาวิทยาลัยเทาน้ัน 
 ๖.๓ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธ์ิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคา โดยไมมีการผอนผัน       
ในกรณีดังตอไปน้ี 
  (๑) ไมปรากฏช่ือผูประสงคจะเสนอราคารายน้ัน ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาจาง    
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส     
ของมหาวิทยาลัย 
  (๒) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไข ที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาจาง             
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  ผูประสงคจะ           
เสนอราคา หรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได  รวมทั้งมหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการ
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  และลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน  ไมวาจะเปนผูเสนอ
ราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม  หากมีเหตุที่เช่ือไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอ
เอกสารอันเปนเท็จ หรือใชช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน 
  ในกรณีที่ผูมีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามสัญญาได คณะกรรมการประกวดราคาหรือมหาวิทยาลัยจะใหผู มีสิทธิเสนอราคานั้นชี้แจง         
และแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ  หากคําช้ีแจงไมเปนที่รับฟงได มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอ
ราคารายน้ัน 
 ๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสวา   
ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูมีสิทธิเสนอราคา         
รายอื่น  หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส             
ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๘  มหาวิทยาลัยมีอํานาจที่จะตัดรายช่ือผูมีสิทธิเสนอราคา
ดังกลาว และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายน้ันเปนผูทิ้งงาน 
 

/๗.  การทําสัญญาจาง... 
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๗. การทําสัญญาจาง 

  ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ผูร ับจาง) จะตองทําสัญญาจาง             
ตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๕ กับมหาวิทยาลัย ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง  และจะตอง                   
วางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕  (๕ %)  ของราคาคาจางที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการ        
ทางอิเล็กทรอนิกสได ใหมหาวิทยาลัยยึดถือไวในขณะทําสัญญา  โดยใชหลักประกันอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปน้ี  
 ๗.๑ เงินสด 
 ๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกมหาวิทยาลัย โดยเปนเช็คลงวันทีท่ี่ทําสัญญาหรือกอนหนาน้ันไมเกิน 
๓ วันทําการของทางราชการ 
 ๗.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในขอ          
๑.๖ (๒) 
 ๗.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินลงทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งได           
แจงเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกัน  ดังระบุในขอ ๑.๖ (๒) 
 ๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน  นับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจากขอผูกพัน            
ตามสัญญาจางแลว 
 
 ๘. คาจางและการจายเงิน 
  มหาวิทยาลัยจะจายเงินคาจาง  โดยแบงออกเปนงวดๆ ของคาจางตามที่กําหนดไวในแบงงวดงาน
และงวดเงิน ดังระบุไวในขอ ๑.๑๑ และจะตองปฏิบัติงานทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยถูกตองตามสัญญาทุกประการ 
รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย 
 
 ๙. อัตราคาปรับ 
 คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ ๑๗ จะกําหนดในอัตรารอยละ ๐.๑ (๐.๑%) ของคาจางตามสัญญาตอวัน 
 
 ๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
  ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทํา  
สัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ ๑.๕ แลวแตกรณี  จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดข้ึน  
ภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๒ ป  นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยไดรับมอบงาน  โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซม
แกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน  นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
 
 ๑๑. ขอสงวนสิทธิใ์นการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
  ๑๑.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งน้ี ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ ผูกพัน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙  และเงินนอกงบประมาณ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ ผูกพันปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ 
 

/การลงนามในสัญญา... 
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  การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อมหาวิทยาลัยไดรับอนุมัติเงินคากอสรางจากเงินงบประมาณ
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗  ผูกพันปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙  และเงินนอกงบประมาณ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ผูกพันปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ แลวเทาน้ัน 
  ราคากลางของงานจางกอสรางกลุมอาคารอเนกประสงคสหวิทยาการ ในการประกวดราคาจาง       
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี  เปนเงินทั้งสิ้น ๖๙,๖๔๐,๐๐๐ บาท  (หกสิบเกาลานหกแสนสี่หมื่นบาทถวน) 
  ๑๑.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตามการ
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว  ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาว
เขามาจากตางประเทศ  และของน้ันตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู  และสามารถใหบริการ
รับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติ
ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี 
   (๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทาภายใน ๗ วัน  
นับต้ังแตวันที่ผูรับจางสั่ง หรือซื้อขายของจากตางประเทศ   เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 
   (๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย        
จากตางประเทศมายังประเทศไทย  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของน้ันโดยเรืออื่นที่มิใช        
เรือไทย  ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออื่น  หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น 
   (๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี 
 ๑๑.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งได ย่ืนเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส          
ตอมหาวิทยาลัยแลว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคา
แลวตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดใน ขอ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗)   
มิฉะน้ัน มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกรอง
ใหชดใชความเสียหายอืน่ (ถาม)ี  รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรม 
 ๑๑.๔ ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลา        
ที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗  มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันซอง  หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือ                  
คํ้าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน 
ตามระเบียบของทางราชการ 
 ๑๑.๕ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธ์ิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญา ใหเปนไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถาม)ี 
 
 ๑๒. การปรับราคาคางานกอสราง 
  การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคา ดังระบุในขอ ๑.๗ จะนํามาใชในกรณีที่คางาน
กอสรางลดลงหรือเพิ่มข้ึน  โดยวิธีการตอไปน้ี 
 
 

/๑๒.๑  สัญญาแบบปรับราคาได... 
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 ๑๒.๑ สัญญาแบบปรับราคาไดน้ี ใหใชกับงานกอสรางทุกประเภทรวมถึงงานปรับปรุงและ 
ซอมแซมซึ่งเบิกจายคางานในลักษณะหมวดคาครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสราง  หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจาย
อื่นที่เบิกจายในลักษณะคาที่ดินและสิ่งกอสราง  ที่อยูในเงื่อนไขและหลักเกณฑตามที่ไดกําหนดน้ี 
 ๑๒.๒ สัญญาแบบปรับราคาไดน้ี  ใหใชทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดคางานจากคางานเดิมตามสัญญา  
เมื่อดัชนีราคาซึ่งจัดทําข้ึนโดยกระทรวงพาณิชย  มีการเปลี่ยนแปลงสูงข้ึนหรือลดลงจากราคาเดิม  ขณะเมื่อวัน
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  สําหรับกรณีที่จัดจางโดยวิธีอื่น  ใหใชวันเปดซองของราคาแทน 
 ๑๒.๓ การขอเงินเพิ่มคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาไดน้ี  ใหเปนหนาที่ของผูรับจาง 
ที่จะตองเรียกรองในกําหนด ๙๐ วัน  นับต้ังแตวันที่ผูรับจางไดสงมอบงานงวดสุดทาย  หากพนกําหนดน้ีไปแลว   
ผูรับจางไมมีสิทธ์ิจะเรียกรองเงินเพิ่มคางานกอสรางจากผูวาจางไดอีกตอไปและในกรณีที่ผูวาจางจะตองเรียกเงินคืน
จากผูรับจาง ใหผูวาจางที่เปนคูสัญญารีบเรียกเงินคืนจากผูรับจางโดยเร็ว หรือใหหักคางานของงวดตอไป หรือหักเงิน
จากหลักประกันสัญญาแลวแตกรณี 
 ๑๒.๔ การพิจารณาคํานวณเงินเพิ่มหรือลด และการจายเงินเพิ่มหรือเรียกคืนจากผูรับจาง       
ตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได จะตองไดรับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสํานักงบประมาณ ใหถือการ
พิจารณาวินิจฉัยของสํานักงบประมาณเปนที่สิ้นสุด 
 ๑๒.๕ การคํานวณคา K จากสูตรตามลักษณะงานน้ัน ใหใชตัวเลขดัชนีราคาวัสดุกอสราง             
ของกระทรวงพาณิชย  โดยใชฐานของป ๒๕๓๐ เปนเกณฑในการคํานวณ 
 ๑๒.๖ สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่
กําหนดไวในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่สํานักงบประมาณไดขยายออกไปโดยจะใชสูตรของทางราชการที่ระบุ  
ในภาคผนวก ๖  
 ๑๒.๗ การคํานวณคา K กําหนดใหใชเลขทศนิยม ๓ ตําแหนงทุกข้ันตอนโดยไมมีการปดเศษ 
และกําหนดใหทําเลขสัมพันธ (เปรียบเทียบ)  ใหเปนผลสําเร็จกอนแลวจึงนําผลลัพธไปคูณกับตัวเลขที่หนาเลข
สัมพันธน้ัน 
 ๑๒.๘ ใหพิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาคางาน จากราคาที่ผูรับจางทําสัญญาตกลงกับผูวาจาง
เมื่อคา K ตามสูตรสําหรับงานกอสรางน้ันในเดือนที่สงมอบงานมีคาเปลี่ยนแปลงไปจากคา K ในเดือนที่เปดซองราคา
มากกวา ๔ % ข้ึนไป  โดยนําเฉพาะสวนที่เกิน ๔ % มาคํานวณปรับเพิ่มหรือลดคางานแลวแตกรณี (โดยไมคิด          
๔ % แรกให) 
 ๑๒.๙ ในกรณีที่ผูรับจางไมสามารถทําการกอสรางใหแลวเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา             
โดยเปนความผิดของผูรับจาง คา K ตามสูตรตาง ๆ ที่จะนํามาใชในการคํานวณคางานใหใชคา K ของเดือนสุดทาย
ตามอายุสัญญา หรือคา K ของเดือนที่สงมอบงานจริง  แลวแตวาคา K ตัวใดจะมีคานอยกวา 
 ๑๒.๑๐ การจายเงินแตละงวด ใหจายคาจางงานที่ผูรับจางทําใหแตละงวดตามสัญญาไปกอน 
สวนคางานเพิ่มหรือคางานลด จะคํานวณไดตอเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุกอสรางซึ่งนํามาคํานวณหาคา K ของเดือน   
ที่สงมอบงานงวดน้ัน ๆ เปนที่แนนอนแลว  เมื่อคํานวณเงินเพิ่มไดใหขอทําความตกลงเรื่องการเงินกับสําน ัก
งบประมาณ 
  สูตรการปรับราคา (สูตรคา K)  จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไวใน
สัญญา  หรือภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยไดขยายออกไป  โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุในขอ ๑.๗ 
 

/๑๓.  มาตรฐานฝมือชาง... 
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 ๑๓. มาตรฐานฝมือชาง 
  เมื่อมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสราง           
ตามประกาศน้ีแลว  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมี
บุคลากรและใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานและทดสอบฝมือแรงงาน   
หรือผูมีวุฒิบัตร ระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได 
ในอัตราไมตํ่ากวารอยละ ๑๐ ของแตละสาขาชาง  จํานวนอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปน้ี 
 ๑๓.๑ ชางไม 
 ๑๓.๒ ชางปูน 
 ๑๓.๓ ชางเหล็ก 
 ๑๓.๔ ชางเช่ือม 
 ๑๓.๕ ชางไฟฟา 
 ๑๓.๖ ชางประปา  
 
 ๑๔. สํานักงานชั่วคราวและสิ่งอํานวยความสะดวก 
  ๑๔.๑ ผูรับจ างจะตองจัดสรางสํ านักงานช่ัวคราวที่ ไดมาตรฐาน  มีความมั่นคงแข็งแรง                    
ซึ่งประกอบดวย สวนที่เปนสํานักงาน  หองประชุมขนาดไมนอยกวา ๑๕ ที่น่ัง  หองนํ้า-หองสวม  จัดที่จอดรถ  
พรอมครุภัณฑสํานักงานที่อํานวยความสะดวกและจําเปน 
  ๑๔.๒ ผูรับจางจะตองทําปายแสดงรายละเอียดของโครงการกอสรางอาคารกลุมอาคาร
อเนกประสงคสหวิทยาการ  ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๒๓๑  ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน 
๒๕๕๖  ขนาดตองไมนอยกวา ๒.๔๐ x ๔.๘๐  เมตร 
  ๑๔.๓ จัดทํารั้วและแนวเขตบริเวณกอสราง และปายหรือสัญญาณเตือนภัยชนิดตาง ๆ  
 
 ๑๕. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
  ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนด
ไวโดยเครงครัด 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
 
 
 

...................... ๒๕๕๗ 


