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เอกสารประกวดราคาจางโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e – bidding)  

เลขท่ี  ………………….. 

การจางกอสรางอาคารซอมบํารุง ตําบลสะเดียง อําเภอเมอืง จังหวัดเพชรบูรณ จํานวน ๑ หลัง 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

ลงวันท่ี  …………………………………………. 

___________________________________________________________ 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา “มหาวิทยาลัย” มีความประสงคจะประกวดราคาจาง
โดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส การจางกอสรางอาคารซอมบํารุง ตําบลสะเดียง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบรูณ 
จํานวน ๑ หลัง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปน้ี 

 ๑.   เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา 

๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด 
๑.๒ แบบใบเสนอราคา 
๑.๓ แบบสัญญาจาง 
๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน 

(๑)   หลักประกันการเสนอราคา  
(๒)   หลักประกันสัญญา   

     ๑.๕ สูตรการปรับราคา 
 ๑.๖ บทนิยาม 
  (๑)   ผูเสนอราคาที่มผีลประโยชนรวมกัน 
  (๒)   การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
 ๑.๗    แบบบญัชีเอกสาร 
  (๑)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ 
  (๒)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ 
 ๑.๘    รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ (Bill of Quantities) (รายละเอยีด
การคํานวณราคากลางงานกอสรางเปนการเปดเผยเพื่อใหผูประสงคจะย่ืนขอเสนอไดรูขอมูลไดเทาเทียมกัน 
และเพื่อใหประชาชนตรวจดูได) 

  
/๒.  คุณสมบัติ... 
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 ๒.   คุณสมบัติของผูเสนอราคา 

๒.๑ ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจาง 

๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการและ 
ไดแจงเวียนช่ือแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

๒.๓ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
ตามขอ ๑.๖ 

๒.๔ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย 
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน 

๒.๕   ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคา
และหามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด 

    ๒.๖   ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคา
จางในวงเงินไมนอยกวา ๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงาน 
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปน
ราชการบริหารสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณเช่ือถือ 

        ๒.๗   บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

******๒.๘   บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง          
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส               
ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ  

******๒.๙  คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา 
ไมเกนิสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 

 

 ๓. หลักฐานการยื่นขอเสนอ 

 ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน ย่ืนมาพรอมกับใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  โดยแยกเปน ๒ สวน คือ 
 ๓.๑ สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 
 (๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
 (ก)  หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถาม)ี พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
 (ข)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคลหนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุน 
รายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

/ (๒)  ในกรณี... 
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 (๒) ในกรณีผู เสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลใหย่ืน                  
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ัน สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
 (๓) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหย่ืนสําเนาสญัญาของ
การเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดา 
ที่มิ ใชสัญชาติไทย ก็ให ย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ให ย่ืนเอกสาร 
ตามที่ระบุไวใน  (๑) 
 (๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถาม)ี 

(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดย่ืนพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ  ๑.๗ (๑)   

 ๓.๒ สวนท่ี  ๒  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 

 (๑) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจ         
ใหบุคคลอื่น ลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผูเสนอราคาในการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส แทน 
 (๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕ 
  **    (๓) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนา 
 (๔) บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน)  ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุอุปกรณ 
คาแรงงาน ภาษีประเภทตางๆ รวมทั้งกําไรไวดวย    
 (๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดย่ืนพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๗ (๒)   
 

 ๔. การเสนอราคา 

๔.๑ ผูเสนอราคาตองย่ืนขอเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสน้ี โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 
และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน  ลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสหรือหลักฐานแสดงตัวตนของ 
ผูเสนอราคา โดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

๔.๒  ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคา ในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน 
 ในการเสนอราคาให เสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเ ดียว 

โดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง 
โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงไวแลว 

 ราคาที่ เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๖๐ วัน  นับแต วันเสนอราคา 
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 

 
/๔.๓  ผูเสนอราคา... 
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๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน ๒๗๐ วัน              
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงใหเริ่มทํางาน 

๔.๔ กอนเสนอราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถ่ีถวน
และเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงย่ืนเสนอราคาตามเงื่อนไข 
ในเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส 

๔.๕ ผู เสนอราคาจะตองย่ืนขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้ อจัดจางภาครัฐ 
ดวยอิเล็กทรอนิกสในวันที…่………………………….... ระหวางเวลา………………..น. ถึง…………………น.  

เมื่อพนกําหนดเวลาย่ืนขอเสนอแลว จะไมรับเอกสารการย่ืนขอเสนอใดๆ โดยเด็ดขาด 

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวา เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น 
ตามขอ ๑.๖ (๑)  ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม 

หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสกอนหรือในขณะ 
ที่มีการพิจารณาขอเสนอวา มผีูเสนอราคารายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ตามขอ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เช่ือวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะตัดรายช่ือผูเสนอราคารายน้ันออกจากการเปน 
ผูเสนอราคา และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการฯ       
จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายน้ันเปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและ
มิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว 

ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายช่ือออกจากการเปนผูเสนอราคา เพราะเหตุเปนผูเสนอราคา                   
ที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส หรือเปน 
ผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอหัวหนา
หนวยงานที่จัดหาภายใน ๓ วัน นับแตวันที ่ไดร ับแจงจากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส การวินิจฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานที่จัดหาใหถือเปนที่สุด 

ในกรณีที่หัวหนาหนวยงานที่จัดหาพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณและเห็น
วาการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางย่ิง 
ใหหัวหนาหนวยงานที่จัดหามีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกลาวได 

๔.๖  ผูเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังน้ี 

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

(๒) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใชจาย 
ทั้งปวงไวดวยแลว 

/ (๓) ผูเสนอราคา... 
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(๓) ผูเสนอราคาจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กําหนด 

(๔) หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา  

(๕) ผูเสนอราคาตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th 

 

 ๕.  หลักประกันการเสนอราคา 

 ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื ้อ        
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปน้ี จํานวน ๔๔๒,๓๕๐ บาท             
(สี่แสนสี่หมื่นสองพันสามรอยหาสิบบาทถวน) 
 ๕.๑ หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน           
ดังระบุ ในขอ ๑.๔ (๑) 
 ๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกมหาวิทยาลัย โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ย่ืนการเสนอราคาทางระบบการ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส หรือกอนหนาน้ันไมเกิน ๓ วันทําการของธนาคาร 
 ๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 กรณีที่ผู เสนอราคานําเช็คที่ธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางหลักประกัน              
การเสนอราคา ผูเสนอราคาจะตองสงตนฉบับเอกสารดังกลาวมาใหสวนราชการตรวจสอบความถูกตอง                        
ในวันที.่..............................ระหวางเวลา...............น. ถึง................น. 

หลักประกันการเสนอราคาตามขอน้ี มหาวิทยาลัยจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูคํ้าประกันภายใน 
๑๕ วันนับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไว ๓ ลําดับแรก         
จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว 
 การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบีย้ 
 

 ๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 

  ๖.๑ ในการพิจารณาผลการย่ืนขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี มหาวิทยาลัย       
จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑราคา และจะพิจารณาจากราคารวม 

 ๖.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการย่ืนขอเสนอ
ไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือย่ืนขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณาผล 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายน้ัน เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลง 
เพียงเล็กนอย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสในสวนที่มิใชสาระสําคัญ 
ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอกรมมหาวิทยาลัยเทาน้ัน 
 
 

/ ๖.๓ มหาวิทยาลัย... 
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 ๖.๓ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอนผัน ในกรณี
ดังตอไปน้ี 

(๑) ไมปรากฏช่ือผูเสนอราคารายน้ันในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทาง
ระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายช่ือผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบการจัดซื้อ
จัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของมหาวิทยาลัย 

(๒) ไมกรอกช่ือนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส อยางหน่ึงอยางใด 
หรือทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส  

(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 

 ๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือมหาวิทยาลัย มีสิทธิใหผูเสนอราคาช้ีแจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทํา
สัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

***** ๖.๕ มหาวิทยาลัยทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจาง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด                 
หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา                          
ทั้งน้ี เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของมหาวิทยาลัยเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะ
เรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้งมหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษ
ผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงานไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เช่ือถือไดวาการ
ย่ืนขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
อื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน 
  ในกรณีที่ผูเสนอราคารายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามสัญญาได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือมหาวิทยาลัย     
จะใหผูเสนอราคาน้ันช้ีแจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเช่ือไดวา ผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามประกวดราคา
จางอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําช้ีแจงไมเปนที่รับฟงได มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ          
หรือไมรับราคาของผูเสนอราคารายน้ัน 
 ๖.๖  ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาขอเสนอวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิ     
ไดรับการคัดเลือกเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส หรือเปนผู เสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
ตามขอ ๑.๖ มหาวิทยาลัยมีอํานาจที่จะตัดรายช่ือผูเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกรายดังกลาวออก และมหาวิทยาลัย             
จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายน้ันเปนผูทิ้งงาน 
 

/ในกรณี... 
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  ในกรณีน้ีหากหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพิจารณาเห็นวาการยกเลิกการพิจารณาผลการ
เสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางย่ิง หัวหนาหนวยงานที่จัดหามีอํานาจ
ยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกลาวได 
 

 ๗. การทําสัญญาจาง 
 ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ ๑.๓ 
กับมหาวิทยาลัย  ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงิน
เทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได ใหกรมยึดถือไวในขณะทําสัญญา 
โดยใชหลักประกันอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปน้ี  
 ๗.๑ เงินสด 
 ๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกมหาวิทยาลัย โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา หรือกอนหนาน้ัน 
ไมเกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ 

  ๗.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) 

  ๗.๔ หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือ      
บริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกัน              
ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงช่ือเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใช              
ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) 

  ๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 

  หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสญัญาจางแลว 
 

 ๘. คาจางและการจายเงิน 
 มหาวิทยาลัยจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน ๘ งวด ดังน้ี 
   งวดท่ี ๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๕ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดทําการกอสรางอาคาร
ซอมบํารุง ๑ หลัง ดังตอไปน้ี 

๑.๑ ทําการปรับพื้นที่ 
๑.๒ ถมดินบริเวณกอสราง 
๑.๓ ปกผัง 
๑.๔ กั้นแนวรั้วรอบบริเวณกอสราง 
๑.๕ งานเสาเข็มเจาะทั้งหมด 

แลวเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับต้ังแตวันที่เริ่มลงมือทํางานตามสัญญาเปนตนไป 
/งวดที่ ๒... 
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  งวดท่ี ๒  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๙ ของคาจาง เมื่อผูรบัจางไดทําการกอสรางอาคาร
ซอมบํารุง ๑ หลัง ดังตอไปน้ี 
   ๒.๑ ขุดดินฐานรากทั้งหมด 
   ๒.๒ สกัดหัวเสาเจาะทัง้หมด 
   ๒.๓ หลอฐานรากทัง้หมด 
   ๒.๔ หลอตอมอทัง้หมด 
   ๒.๕ หลอคานคอนกรีตเสรมิเหลก็ช้ัน ๑ ทั้งหมด 
   ๒.๖ วาง SLEEVE ทอระบบตางๆในคอนกรีตช้ันที่ ๑ ทั้งหมด 
   ๒.๗ งานดินถมพรอมบดอดัพื้นช้ัน ๑ ทั้งหมด 
   ๒.๘ วางเหล็กพื้นช้ัน ๑ ทั้งหมด 
   ๒.๙ หลอคอนกรีตพื้นช้ัน ๑ ทั้งหมด 
   ๒.๑๐ หลอเสาคอนกรีตเสริมเหล็กรับพื้นช้ัน ๒ ทั้งหมด 
ทั้งหมดแลวเสรจ็ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสญัญาจาง 

งวดท่ี ๓  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๙ ของคาจาง เมื่อผูรบัจางไดทําการกอสรางอาคาร
ซอมบํารุง ๑ หลัง ดังตอไปน้ี 
   ๓.๑ วางเหล็กคานช้ัน ๒ ทั้งหมด 
   ๓.๒ หลอคอนกรีตคานช้ัน ๒ ทั้งหมด 
   ๓.๓ วางเหล็กพื้นสวนที่หลอในที่ ช้ัน ๒ ทั้งหมด 
   ๓.๔ หลอคอนกรีตพื้นสวนที่หลอในที่ ช้ัน ๒ ทั้งหมด 
   ๓.๕ วางแผนพื้นสําเรจ็ HC ช้ัน ๒ ทั้งหมด 
   ๓.๖ เทคอนกรีต Topping พื้นช้ัน ๒ ทั้งหมด 
   ๓.๗ หลอคอนกรีตเสารับคานหลังคาทัง้หมด 
ทั้งหมดแลวเสรจ็ภายใน ๑๓๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสญัญาจาง 

งวดท่ี ๔  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐ ของคาจาง เมือ่ผูรบัจางไดทําการกอสราง
อาคารซอมบํารงุ ๑ หลงั ดังตอไปน้ี 
   ๔.๑ วางเหล็กคานช้ันหลงัคา ทั้งหมด 
   ๔.๒ หลอคอนกรีตคานช้ันหลังคา ทั้งหมด 
   ๔.๓ ติดต้ังโครงหลงัคาเหล็กทั้งหมด 
   ๔.๔ งานมุงหลงัคาเหล็กสวนบน ทั้งหมด 
   ๔.๕ งานผนังกออิฐช้ัน ๑ ทั้งหมด 
ทั้งหมดแลวเสรจ็ภายใน ๑๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสญัญาจาง 

งวดท่ี ๕  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐ ของคาจาง เมือ่ผูรบัจางไดทําการกอสราง
อาคารซอมบํารงุ ๑ หลงั ดังตอไปน้ี 
   ๕.๑ งานมุงหลงัคาเหล็กทั้งหมด 
   ๕.๒ งานกออิฐช้ัน ๒ ทั้งหมด 
   ๕.๓ งานติดต้ังวงกบประตูสวนทีเ่ปนไมทัง้หมด 
   ๕.๔ งานเดินระบบทอรอยสายไฟทั้งหมด 
 

/๕.๕ งานฉาบปูน... 
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   ๕.๕ งานฉาบปูนผนังภายในช้ัน ๑ ทั้งหมด 
   ๕.๖ งานกรผุนังแผน Metal Sheet ทั้งหมด 
   ๕.๗ งานฝาเพดานชายคาทั้งหมด 
ทั้งหมดแลวเสรจ็ภายใน ๑๙๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสญัญาจาง 

งวดท่ี ๖  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๖ ของคาจาง เมือ่ผูรบัจางไดทําการกอสราง
อาคารซอมบํารงุ ๑ หลงั ดังตอไปน้ี 
   ๖.๑ งานฉาบปูนผนังภายนอก-ในสวนที่เหลือทัง้หมด 
   ๖.๒ งานตกแตงผิวพื้นทั้งหมด 
   ๖.๓ งานกรผุนังกระเบื้องหองนํ้าทัง้หมด 
   ๖.๔งานแตงฝาทองพื้นเรียบภายในช้ัน ๑ ทั้งหมด 
   ๖.๕งานทาสีรองพื้นผนังทัง้หมด 
ทั้งหมดแลวเสรจ็ภายใน ๒๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสญัญาจาง 

งวดท่ี ๗  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๖ ของคาจาง เมือ่ผูรบัจางไดทําการกอสราง
อาคารซอมบํารงุ ๑ หลงั ดังตอไปน้ี 
   ๗.๑ งานรอยสายไฟฟาและสายระบบตางๆ 
   ๗.๒งานฝาเพดานภายในทั้งหมด 
   ๗.๓ งานติดต้ังสุขภัณฑ 
   ๗.๔ งานติดต้ังดวงโคมไฟฟาและอุปกรณไฟฟาทัง้หมด 
   ๗.๕ งานติดต้ังประตูหนาตางสวนทีเ่ปนกระจก-อลมูิเนียมทัง้หมด 
   ๗.๖ งานติดต้ังระบบปรบัอากาศทัง้หมด 
ทั้งหมดแลวเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง 

งวดท่ี ๘ (งวดสุดทาย)  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒๕ ของคาจาง เมื่อผูรบัจางไดทํา
การกอสรางอาคารซอมบํารุง ๑ หลัง ดังตอไปน้ี 
   ๘.๑ งานติดต้ังราวระเบียงและบันได ทั้งหมด 
   ๘.๒ งานทาสจีรงิอาคารทัง้หมด 
   ๘.๓ งานติดต้ังระบบสุขาภิบาลทั้งหมด 
   ๘.๔ งานติดต้ังระบบระบายนํ้าทั้งหมด 
   ๗.๕ งานเทคอนกรีตลานอเนกประสงคทั้งหมด 
   ๘.๖ งานอื่นๆตามแบบรปูและรายการทัง้หมดครบถวนถูกตองตามแบบรปูรายการ
และสญัญาจางทกุประการ รวมทั้งทําสถานทีก่อสรางใหสะอาดเรียบรอย  ทั้งหมดแลวเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน 
นับถัดจากวันลงนามในสญัญาจาง 
 
 

 ๙. อัตราคาปรับ 
 คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ ๑๗ จะกําหนดในอัตรารอยละ ๐.๑ (๐.๑%) ของคาจาง               
ตามสัญญาตอวัน 
 
 

/๑๐. การรบัประกัน... 
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 ๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
 ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจาง ตามแบบ 
ดังระบุในขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอยกวา
๒ ป นับถัดจากวันทีม่หาวิทยาลัยไดรับมอบงาน  โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิม
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
 

๑๑. ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอ่ืน ๆ 
** ๑๑.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งน้ี ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   การการลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ มหาวิทยาลัยไดรับอนุมัติเงิน          

คากอสรางจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ แลวเทาน้ัน  
 ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคาครั้งน้ี เปนเงินทั้งสิ้น ๘,๘๔๗,๐๐๐ บาท 
(แปดลานแปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถวน) 
 ๑๑.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใด ใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตามที่
ไดประกวดราคาโดยการย่ืนขอเสนอทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องาน
จางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของน้ันตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถ
ใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจาง
จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี  ดังน้ี 
 (๑)  แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา ภายใน  ๗ วัน  
นับต้ังแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ  เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 
 (๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย              
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของน้ัน โดยเรืออื่น          
ที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น 
 (๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒)  ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี 
 ๑๑.๓ ผูเสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลา      
ที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗  มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันการย่ืนขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออก
หนังสือคํ้าประกันการย่ืนขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะ
พิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
 ๑๑.๔ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธ์ิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาให
เปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถาม)ี 
 

** ๑๒. การปรับราคาคางานกอสราง 
 การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๕ จะนํามาใชในกรณีที่                
คางานกอสรางลดลงหรือเพิ่มข้ึน โดยวิธีการตอไปน้ี 
 

/ตามเงื่อนไข... 
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 ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง ตามหนังสือสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๓๒  
 สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไวใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่กรมไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุในขอ ๑.๕ 
 

๑๓. มาตรฐานฝมือชาง 
 เมื่อมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตามประกาศ
น้ีแลว  ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูเสนอราคาจะตองมีและใชผูผานการ
ทดสอบมาตรฐานฝมอืชางจากคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานและทดสอบฝมือแรงงาน หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ
ปวช. ปวส.และ ปวท.หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมตํ่ากวา
รอยละ ๑๐ ของแตละ สาขาชางแตจะตองมีจํานวนชางอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปน้ี 
 ๑๕.๑   ……………………………………………………………………………………… 
 ๑๕.๒  ……………………...………………………………………………………………… 
 
 ๑๔. สํานักงานชั่วคราวและสิ่งอํานวยความสะดวก 
  ๑๔.๑  ผูรับจางจะตองจัดใหมีสํานักงานที่ไดมาตรฐาน มีความมั่นคงแข็งแรง ขนาดไมนอยกวา    
๔.๐๐ x ๔.๐๐ เมตร เพื่อใชในการตรวจรับงานและประสานงาน   
  ๑๔.๒ ผูรับจางจะตองจัดทําและติดต้ังแผนปายขนาดไมนอยกวา ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร ที่
แสดงรายละเอียดของโครงการจางกอสรางอาคารซอมบํารุง ตําบลสะเดียง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ 
จํานวน ๑ งาน 
 

๑๕. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบได

กําหนดไวโดยเครงครัด 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ 
 
 
 

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


