
-ร�าง- 

เอกสารประกวดราคาจ�างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� (e – bidding)  

เลขท่ี  ………………….. 

การจ�างปรับปรุงระบบประปาภายในมหาวิทยาลัย ตําบลสะเดียง อําเภอเมือง                           
จังหวัดเพชรบูรณ�  จํานวน ๑ งาน 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ� 

ลงวันท่ี  …………………………………………. 

___________________________________________________________ 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ� ซ่ึงต�อไปนี้เรียกว�า “มหาวิทยาลัย” มีความประสงค�จะประกวดราคาจ*าง
โดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� การจ*างปรับปรุงระบบประปาภายในมหาวิทยาลัย ตําบลสะเดียง อําเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบูรณ�  จํานวน ๑ งาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ� โดยมีข*อแนะนําและข*อกําหนดดังต�อไปนี้ 

 ๑.   เอกสารแนบท�ายเอกสารประกวดราคา 

๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด 
๑.๒ แบบใบเสนอราคา 
๑.๓ แบบสัญญาจ*าง 
๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน 

(๑)   หลักประกันการเสนอราคา  
(๒)   หลักประกันสัญญา   

     ๑.๕ สูตรการปรับราคา 
 ๑.๖ บทนิยาม 
  (๑)   ผู*เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน�ร�วมกัน 
  (๒)   การขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเป>นธรรม 
 ๑.๗    แบบบัญชีเอกสาร 
  (๑)   บัญชีเอกสารส�วนท่ี ๑ 
  (๒)   บัญชีเอกสารส�วนท่ี ๒ 
 ๑.๘    รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานก�อสร*างตาม BOQ (Bill of Quantities) (รายละเอียด
การคํานวณราคากลางงานก�อสร*างเป>นการเปOดเผยเพ่ือให*ผู*ประสงค�จะยื่นข*อเสนอได*รู*ข*อมูลได*เท�าเทียมกัน 
และเพ่ือให*ประชาชนตรวจดูได*) 

  
 

/๒.  คุณสมบัติ... 
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 ๒.   คุณสมบัติของผู�เสนอราคา 

๒.๑ ผู*เสนอราคาต*องเป>นผู*มีอาชีพรับจ*างงานท่ีประกวดราคาจ*าง 

๒.๒ ผู*เสนอราคาต*องไม�เป>นผู* ท่ีถูกระบุชื่อไว*ในบัญชีรายชื่อผู* ท้ิงงานของทางราชการและ 
ได*แจ*งเวียนชื่อแล*ว หรือไม�เป>นผู*ท่ีได*รับผลของการสั่งให*นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป>นผู*ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 

๒.๓ ผู*เสนอราคาต*องไม�เป>นผู*มีผลประโยชน�ร�วมกันกับผู*เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� หรือไม�เป>นผู*กระทําการอันเป>นการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเป>นธรรม 
ตามข*อ ๑.๖ 

๒.๔ ผู*เสนอราคาต*องไม�เป>นผู*ได*รับเอกสิทธิ์หรือความคุ*มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม�ยอมข้ึนศาลไทย 
เว*นแต�รัฐบาลของผู*เสนอราคาได*มีคําสั่งให*สละสิทธิ์และความคุ*มกันเช�นว�านั้น 

๒.๕   ผู*เสนอราคาต*องไม�เป>นผู*ท่ีถูกประเมินสิทธิผู*เสนอราคาในสถานะท่ีห*ามเข*าเสนอราคา
และห*ามทําสัญญาตามท่ี กวพ. กําหนด 

    ๒.๖   ผู*เสนอราคาต*องเป>นนิติบุคคลและมีผลงานก�อสร*างประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคา
จ*างด*วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�ในวงเงินไม�น�อยกว�า ๗,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และเปAนผลงานท่ีเปAนคู�สัญญา
เดียวซ่ึงแล�วเสร็จตามสัญญา โดยประเภทของงานในสัญญาจะต�องมีงานวางท�อประปา งานติดตั้งเครื่องสูบ
น้ําระบบไฟฟGาควบคุม ระบบผลิตน้ําประปา งานถังเก็บน้ําเหล็กกล�า และงานติดตั้งหอถังสูง โดยตรงกับ
ส�วนราชการ หน�วยงานตามกฎหมายว�าด*วยระเบียบบริหารราชการส�วนท*องถ่ิน หน�วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมาย
บัญญัติให*มีฐานะเป>นราชการบริหารส�วนท*องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหน�วยงานเอกชนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ�เชื่อถือ (ผลงานเอกชนต*องแนบเอกสารดังนี้ ๑. หนังสือรับรองนิติบุคคล ๒. สําเนาใบเสร็จรับเงิน   
๓. ภ.ส.๑๙ ของสรรพากร ๔. ใบสลักหลังตราสาร (อ.ส.๕) ๕.สําเนาสัญญาจ*างพร*อมบัญชีรายการแสดงวัสดุ
ก�อสร*าง) โดยผู*เสนอราคาต*องแนบหนังสือแสดงผลงงาน,รายการปริมาณงาน,ราคาค�าก�อสร*าง และหนังสือ
รับรองผลงานดังกล�าวในวันยื่นซองประกวดราคา และมีคุณสมบัติเบ้ืองต*นในการรับจ*างงานก�อสร*างของ กปภ. 
(การประปาส�วนภูมิภาค) 

        ๒.๗   บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข*าเป>นคู�สัญญาต*องไม�อยู�ในฐานะเป>นผู*ไม�แสดงบัญชีรายรับ
รายจ�าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ�ายไม�ถูกต*องครบถ*วนในสาระสําคัญ 

******๒.๘   บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข*าเป>นคู�สัญญากับหน�วยงานภาครัฐซ่ึงได*ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ*าง          
ด*วยระบบอิเล็กทรอนิกส� (e-Government Procurement : e-GP) ต*องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส�               
ของกรมบัญชีกลาง ท่ีเว็บไซต�ศูนย�ข*อมูลจัดซ้ือจัดจ*างภาครัฐ  

******๒.๙  คู�สัญญาต*องรับและจ�ายเงินผ�านบัญชีธนาคาร เว*นแต�การจ�ายเงินแต�ละครั้งซ่ึงมีมูลค�า 
ไม�เกินสามหม่ืนบาทคู�สัญญาอาจจ�ายเป>นเงินสดก็ได* 

 

 ๓. หลักฐานการย่ืนข�อเสนอ 

 ผู*เสนอราคาจะต*องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร*อมกับใบเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ*าง
ภาครัฐด*วยอิเล็กทรอนิกส�  โดยแยกเป>น ๒ ส�วน คือ 
 ๓.๑ ส�วนท่ี ๑ อย�างน�อยต�องมีเอกสารดังต�อไปนี้ 
 (๑) ในกรณีผู*เสนอราคาเป>นนิติบุคคล 
 

/(ก) ห*างหุ*นส�วน... 
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 (ก)  ห*างหุ*นส�วนสามัญหรือห*างหุ*นส�วนจํากัด ให*ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ*นส�วนผู*จัดการ ผู*มีอํานาจควบคุม (ถ*ามี) พร*อมรับรองสําเนาถูกต*อง 
 (ข)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให*ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคลหนังสือบริคณห�สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู*จัดการ ผู*มีอํานาจควบคุม (ถ*ามี) และบัญชีผู*ถือหุ*น 
รายใหญ� พร*อมรับรองสําเนาถูกต*อง 
 (๒) ในกรณีผู* เสนอราคาเป>นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช�นิ ติบุคคลให*ยื่น                  
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู*นั้น สําเนาข*อตกลงท่ีแสดงถึงการเข*าเป>นหุ*นส�วน (ถ*ามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู*เป>นหุ*นส�วน พร*อมท้ังรับรองสําเนาถูกต*อง 
 (๓) ในกรณีผู*เสนอราคาเป>นผู*เสนอราคาร�วมกันในฐานะเป>นผู*ร�วมค*า ให*ยื่นสําเนาสัญญาของ
การเข*าร�วมค*า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู*ร�วมค*า และในกรณีท่ีผู*เข*าร�วมค*าฝcายใดเป>นบุคคลธรรมดา 
ท่ีมิใช�สัญชาติไทย ก็ให*ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู*ร�วมค*าฝcายใดเป>นนิ ติบุคคล ให*ยื่นเอกสาร 
ตามท่ีระบุไว*ใน  (๑) 
 (๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย� สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค�าเพ่ิม (ถ*ามี) 

(๕) บัญชีเอกสารส�วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได*ยื่นพร*อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ*าง
ภาครัฐด*วยอิเล็กทรอนิกส� ตามแบบในข*อ  ๑.๗ (๑)   

 ๓.๒ ส�วนท่ี  ๒  อย�างน�อยต�องมีเอกสารดังต�อไปนี้ 

 (๑) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปOดอากรแสตมปdตามกฎหมายในกรณีท่ีผู*เสนอราคามอบอํานาจ         
ให*บุคคลอ่ืน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส� หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู*เสนอราคาในการเสนอราคาทางระบบ
จัดซ้ือจัดจ*างภาครัฐด*วยอิเล็กทรอนิกส� แทน 
 (๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข*อ ๕ 
  **    (๓) สําเนาหนังสือรับรองผลงานก�อสร*างพร*อมท้ังรับรองสําเนา 
 (๔) บัญชีรายการก�อสร*าง (หรือใบแจ*งปริมาณงาน)  ซ่ึงจะต*องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ� 
ค�าแรงงาน ภาษีประเภทต�างๆ รวมท้ังกําไรไว*ด*วย    
 (๕) บัญชีเอกสารส�วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีได*ยื่นพร*อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ*าง
ภาครัฐด*วยอิเล็กทรอนิกส� ตามแบบในข*อ ๑.๗ (๒)   

 ๔. การเสนอราคา 

๔.๑ ผู*เสนอราคาต*องยื่นข*อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ*างภาครัฐด*วย
อิเล็กทรอนิกส�ตามแบบท่ีกําหนดไว*ในเอกสารประกวดราคาจ*างอิเล็กทรอนิกส�นี้ โดยไม�มีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น 
และจะต*องกรอกข*อความให*ถูกต*องครบถ*วน  ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส�หรือหลักฐานแสดงตัวตนของ 
ผู*เสนอราคา โดยไม�ต*องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

๔.๒  ผู*เสนอราคาจะต*องกรอกปริมาณวัสดุและราคา ในบัญชีรายการก�อสร*างให*ครบถ*วน 
 ในการเสนอราคาให* เสนอราคาเป>น เ งินบาทและเสนอราคาเ พียงราคาเ ดียว 

โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต�อหน�วย และหรือต�อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว*ท*ายใบเสนอราคาให*ถูกต*อง 
โดยคิดราคารวมท้ังสิ้น ซ่ึงรวมค�าภาษีมูลค�าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค�าใช*จ�ายท้ังปวงไว*แล*ว 

 
/ราคาท่ีเสนอ... 
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 ราคาท่ี เสนอจะต*องเสนอกําหนดยืนราคาไม�น*อยกว�า ๖๐ วัน  นับแต�วันเสนอราคา 

โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู*เสนอราคาต*องรับผิดชอบราคาท่ีตนได*เสนอไว*และจะถอนการเสนอราคามิได* 
๔.๓ ผู* เสนอราคาจะต*องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการปรับปรุงแล*วเสร็จไม�เกิน ๑๘๐ วัน              

นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ*าง หรือวันท่ีได*รับหนังสือแจ*งให*เริ่มทํางาน 
๔.๔ ก�อนเสนอราคา ผู*เสนอราคาควรตรวจดูร�างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให*ถ่ีถ*วน

และเข*าใจเอกสารประกวดราคาจ*างอิเล็กทรอนิกส�ท้ังหมดเสียก�อนท่ีจะตกลงยื่นเสนอราคาตามเง่ือนไข 
ในเอกสารประกวดราคาจ*างอิเล็กทรอนิกส� 

๔.๕ ผู* เสนอราคาจะต*องยื่ นข* อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจั ดจ* างภาครั ฐ 
ด*วยอิเล็กทรอนิกส�ในวันท่ี…………………………….... ระหว�างเวลา………………..น. ถึง…………………น.  

เม่ือพ*นกําหนดเวลายื่นข*อเสนอแล*ว จะไม�รับเอกสารการยื่นข*อเสนอใดๆ โดยเด็ดขาด 

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู*เสนอราคาแต�ละรายว�า เป>นผู*เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน�ร�วมกันกับผู*เสนอราคารายอ่ืน 
ตามข*อ ๑.๖ (๑)  ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม� 

หากปรากฏต�อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ก�อนหรือในขณะ 
ท่ีมีการพิจารณาข*อเสนอว�า มีผู*เสนอราคารายใดกระทําการอันเป>นการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเป>นธรรม
ตามข*อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว�ามีการกระทําอันเป>นการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเป>นธรรม  
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� จะตัดรายชื่อผู*เสนอราคารายนั้นออกจากการเป>น 
ผู*เสนอราคา และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผู*เสนอราคาดังกล�าวเป>นผู*ท้ิงงาน เว*นแต�คณะกรรมการฯ       
จะวินิจฉัยได*ว�าผู*เสนอราคารายนั้นเป>นผู*ท่ีให*ความร�วมมือเป>นประโยชน�ต�อการพิจารณาของทางราชการและ
มิได*เป>นผู*ริเริ่มให*มีการกระทําดังกล�าว 

ผู*เสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเป>นผู*เสนอราคา เพราะเหตุเป>นผู*เสนอราคา                   
ท่ีมีผลประโยชน�ร�วมกันกับผู*เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศประกวดราคาจ*างอิเล็กทรอนิกส� หรือเป>น 
ผู*เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป>นการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเป>นธรรม อาจอุทธรณ�คําสั่งดังกล�าวต�อหัวหน*า
หน�วยงานท่ีจัดหาภายใน ๓ วัน นับแต�ว ันที่ได*ร ับแจ*งจากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส� การวินิจฉัยอุทธรณ�ของหัวหน*าหน�วยงานท่ีจัดหาให*ถือเป>นท่ีสุด 

ในกรณีท่ีหัวหน*าหน�วยงานท่ีจัดหาพิจารณาเห็นด*วยกับคําคัดค*านของผู*อุทธรณ�และเห็น
ว�าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาท่ีได*ดําเนินการไปแล*วจะเป>นประโยชน�แก�ทางราชการอย�างยิ่ง 
ให*หัวหน*าหน�วยงานท่ีจัดหามีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล�าวได* 

๔.๖  ผู*เสนอราคาจะต*องปฏิบัติ ดังนี้ 

(๑) ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไว*ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� 

(๒) ราคาท่ีเสนอจะต*องเป>นราคาท่ีรวมภาษีมูลค�าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ*ามี) รวมค�าใช*จ�าย 
ท้ังปวงไว*ด*วยแล*ว 

(๓) ผู*เสนอราคาจะต*องลงทะเบียนเพ่ือเข*าสู�กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ท่ีกําหนด 

 

/(๔) ห*ามผู*... 

 

 



- ๕ - 

 

(๔) ห*ามผู*เสนอราคาถอนการเสนอราคา  

(๕) ผู*เสนอราคาต*องศึกษาและทําความเข*าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด*วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส� ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไว*ในเว็บไซต� www.gprocurement.go.th 

 

 ๕.  หลักประกันการเสนอราคา 

 ผู*เสนอราคาต*องวางหลักประกันการเสนอราคาพร*อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ        
จัดจ*างภาครัฐด*วยอิเล็กทรอนิกส� โดยใช*หลักประกันอย�างหนึ่งอย�างใดดังต�อไปนี้ จํานวน ๗๓๗,๒๕๐ บาท             
(เจ็ดแสนสามหม่ืนเจ็ดพันสองร*อยห*าสิบบาทถ*วน) 
 ๕.๑ หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส�ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน           
ดังระบุ ในข*อ ๑.๔ (๑) 
 ๕.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจ�ายให*แก�มหาวิทยาลัย โดยเป>นเช็คลงวันท่ีท่ียื่นการเสนอราคาทางระบบ 
การจัดซ้ือจัดจ*างภาครัฐด*วยอิเล็กทรอนิกส� หรือก�อนหน*านั้นไม�เกิน ๓ วันทําการของธนาคาร 
 ๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 กรณีท่ีผู* เสนอราคานําเช็คท่ีธนาคารสั่งจ�ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางหลักประกัน              
การเสนอราคา ผู*เสนอราคาจะต*องส�งต*นฉบับเอกสารดังกล�าวมาให*ส�วนราชการตรวจสอบความถูกต*อง                        
ในวันท่ี...............................ระหว�างเวลา...............น. ถึง................น. 

หลักประกันการเสนอราคาตามข*อนี้ มหาวิทยาลัยจะคืนให*ผู*เสนอราคาหรือผู*คํ้าประกันภายใน 
๑๕ วันนับถัดจากวันท่ีได*พิจารณาในเบ้ืองต*นเรียบร*อยแล*ว เว*นแต�ผู*เสนอราคารายท่ีคัดเลือกไว* ๓ ลําดับแรก         
จะคืนให*ต�อเม่ือได*ทําสัญญาหรือข*อตกลง หรือเม่ือผู*เสนอราคาได*พ*นจากข*อผูกพันแล*ว 
 การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม�ว�าในกรณีใด ๆ จะคืนให*โดยไม�มีดอกเบ้ีย 

 ๖. หลักเกณฑ�และสิทธิในการพิจารณา 

  ๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข*อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ครั้งนี้ มหาวิทยาลัย       
จะพิจารณาตัดสินโดยใช*หลักเกณฑ�ราคา และจะพิจารณาจากราคารวม 

 ๖.๒ หากผู*เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม�ถูกต*องตามข*อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข*อเสนอไม�
ถูกต*อง หรือไม�ครบถ*วนตามข*อ ๓ หรือยื่นข*อเสนอไม�ถูกต*องตามข*อ ๔ แล*ว คณะกรรมการพิจารณาผล 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�จะไม�รับพิจารณาราคาของผู*เสนอราคารายนั้น เว*นแต�เป>นข*อผิดพลาด หรือผิดหลง 
เพียงเล็กน*อย หรือผิดแผกไปจากเง่ือนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ในส�วนท่ีมิใช�สาระสําคัญ 
ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว�าจะเป>นประโยชน�ต�อกรมมหาวิทยาลัยเท�านั้น 

 ๖.๓ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิไม�พิจารณาข*อเสนอของผู*เสนอราคาโดยไม�มีการผ�อนผัน ในกรณี
ดังต�อไปนี้ 

 

/(๑) ไม�ปรากฏชื่อ... 

 

 

 



- ๖ - 

 
(๑) ไม�ปรากฏชื่อผู*เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู*รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�      

ทางระบบจัดซ้ือจัดจ*างด*วยอิเล็กทรอนิกส� หรือบัญชีรายชื่อผู* ซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ทางระบบ       
การจัดซ้ือจัดจ*างด*วยอิเล็กทรอนิกส� ของมหาวิทยาลัย 

(๒) ไม�กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส� อย�างหนึ่งอย�างใด 
หรือท้ังหมดในการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ*างด*วยอิเล็กทรอนิกส�  

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต�างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส�ท่ีเป>นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให*เกิดความได*เปรียบเสียเปรียบแก�ผู*เสนอราคารายอ่ืน 

 ๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�หรือมหาวิทยาลัย มีสิทธิให*ผู*เสนอราคาชี้แจงข*อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ข*อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข*องกับผู*เสนอราคาได* มหาวิทยาลัยมีสิทธิท่ีจะไม�รับข*อเสนอ ไม�รับราคา หรือไม�ทํา
สัญญา หากหลักฐานดังกล�าวไม�มีความเหมาะสมหรือไม�ถูกต*อง 

***** ๖.๕ มหาวิทยาลัยทรงไว*ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม�รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอ
ท้ังหมดก็ได*  และอาจพิจารณาเลือกจ*าง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด                 
หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�โดยไม�พิจารณาจัดจ*างเลยก็ได* สุดแต�จะพิจารณา                          
ท้ังนี้ เพ่ือประโยชน�ของทางราชการเป>นสําคัญ และให*ถือว�าการตัดสินของมหาวิทยาลัยเป>นเด็ดขาด ผู*เสนอราคา 
จะเรียกร*องค�าเสียหายใดๆ มิได* รวมท้ังมหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� และ
ลงโทษผู*เสนอราคาเป>นผู*ท้ิงงานไม�ว�าจะเป>นผู*เสนอราคาท่ีได*รับการคัดเลือกหรือไม�ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได*
ว�าการยื่นข*อเสนอกระทําการโดยไม�สุจริต เช�น การเสนอเอกสารอันเป>นเท็จ หรือใช*ชื่อบุคคลธรรมดา หรือ   
นิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป>นต*น 
  ในกรณีท่ีผู*เสนอราคารายท่ีเสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได*ว�าไม�อาจ
ดําเนินงานตามสัญญาได* คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�หรือมหาวิทยาลัย     
จะให*ผู*เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําให*เชื่อได*ว�า ผู*เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามประกวดราคา
จ*างอิเล็กทรอนิกส�ให*เสร็จสมบูรณ� หากคําชี้แจงไม�เป>นท่ีรับฟsงได* มหาวิทยาลัยมีสิทธิท่ีจะไม�รับข*อเสนอ          
หรือไม�รับราคาของผู*เสนอราคารายนั้น 
 ๖.๖  ในกรณีท่ีปรากฏข*อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข*อเสนอว�า ผู*เสนอราคาท่ีมีสิทธิ     
ได*รับการคัดเลือกเป>นผู*เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน�ร�วมกันกับผู*เสนอราคารายอ่ืนอ่ืน ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส� หรือเป>นผู* เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป>นการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเป>นธรรม 
ตามข*อ ๑.๖ มหาวิทยาลัยมีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผู*เสนอราคาท่ีได*รับคัดเลือกรายดังกล�าวออก และมหาวิทยาลัย             
จะพิจารณาลงโทษผู*เสนอราคารายนั้นเป>นผู*ท้ิงงาน 

  ในกรณีนี้หากหัวหน*าหน�วยงานท่ีจัดหาพิจารณาเห็นว�าการยกเลิกการพิจารณาผล    
การเสนอราคาท่ีได*ดําเนินการไปแล*วจะเป>นประโยชน�แก�ทางราชการอย�างยิ่ง หัวหน*าหน�วยงานท่ีจัดหา         
มีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล�าวได* 

 

/๗. การทําสัญญาจ*าง... 

 

 

 



- ๗ - 

 

 ๗. การทําสัญญาจ�าง 
 ผู*ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�จะต*องทําสัญญาจ*างตามแบบสัญญา ดังระบุในข*อ ๑.๓ 
กับมหาวิทยาลัย  ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได*รับแจ*ง และจะต*องวางหลักประกันสัญญาเป>นจํานวนเงิน
เท�ากับร*อยละ ๕ ของราคาค�าจ*างท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ได* ให*มหาวิทยาลัยยึดถือไว*ในขณะทําสัญญา 
โดยใช*หลักประกันอย�างหนึ่งอย�างใดดังต�อไปนี้  
 ๗.๑ เงินสด 
 ๗.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจ�ายให*แก�มหาวิทยาลัย โดยเป>นเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญา หรือก�อนหน*านั้น 
ไม�เกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ 

  ๗.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในข*อ ๑.๔ (๒) 

  ๗.๔ หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือ      
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย�ท่ีได*รับอนุญาตให*ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย�และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน              
ตามประกาศของธนาคารแห�งประเทศไทย ซ่ึงได*แจ*งชื่อเวียนให*ส�วนราชการต�าง ๆ ทราบแล*ว โดยอนุโลมให*ใช*              
ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในข*อ ๑.๔ (๒) 

  ๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 

  หลักประกันนี้จะคืนให* โดยไม�มีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันท่ีผู*ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส� (ผู*รับจ*าง) พ*นจากข*อผูกพันตามสัญญาจ*างแล*ว 

 ๘. ค�าจ�างและการจ�ายเงิน 
 มหาวิทยาลัยจะจ�ายเงินค�าจ*าง โดยแบ�งออกเป>น ๔ งวด ดังนี้ 
   งวดท่ี ๑ เป>นจํานวนเงินในอัตราร*อยละ ๑๕ ของค�าจ*าง เม่ือผู*รับจ*างได*ทําการปรับปรุงระบบ
ประปาภายในมหาวิทยาลัย จํานวน ๑ งาน ดังต�อไปนี้ 

๑.๑ ปรับพ้ืนท่ี ถมดิน บดอัดแน�นแล*วเสร็จ 
๑.๒ งานก�อสร*างฐานรากถังตกตะกอนและกรองอัตโนมัติแล*วเสร็จ 
๑.๓ งานก�อสร*างฐานรากถังน้ําใสแล*วเสร็จ 
๑.๔ งานก�อสร*างฐานรากถังสูงแล*วเสร็จ 

แล*วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับต้ังแต�วันท่ีเริ่มลงมือทํางานตามสัญญาเป>นต*นไป 
  งวดท่ี ๒  เป>นจํานวนเงินในอัตราร*อยละ ๒๕ ของค�าจ*าง เม่ือผู*รับจ*างได*ทําการเม่ือผู*รับจ*าง
ได*ทําการปรับปรุงระบบประปาภายในมหาวิทยาลัย จํานวน ๑ งาน ดังต�อไปนี้ 

๒.๑ งานก�อสร*างบ�อสํารองน้ําดิบ 
๒.๒ งานก�อสร*างบ�อตกตะกอน 

   ๒.๓ งานก�อสร*างอาคารควบคุมระบบประปาแล*วเสร็จ 
   ๒.๔ งานติดต้ังถังตกตะกอนและกรองอัตโนมัติแล*วเสร็จ 
   ๒.๕ งานติดต้ังถังน้ําใสแล*วเสร็จ 
ท้ังหมดแล*วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ*าง 

 
/งวดท่ี ๓... 

 
 
 



- ๘ - 

 
งวดท่ี ๓  เป>นจํานวนเงินในอัตราร*อยละ ๒๕ ของค�าจ*าง เม่ือผู*รับจ*างได*ทําการเม่ือผู*รับจ*าง 

ได*ทําการปรับปรุงระบบประปาภายในมหาวิทยาลัย จํานวน ๑ งาน ดังต�อไปนี้ 
  ๓.๑ งานติดต้ังถังน้ําใสแล*วเสร็จ 
  ๓.๒ งานติดต้ังหอถังสูงแบบแชมเปญ 
  ๓.๓ งานวางท�อส�งน้ําประปาแล*วเสร็จ 
  ๓.๔ งานติดต้ังเครื่องสูบน้ําแรงตํ่าแล*วเสร็จ 
  ๓.๕ งานติดต้ังเครื่องสูบน้ําแรงสูงแล*วเสร็จ 

ท้ังหมดแล*วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ*าง 
งวดท่ี ๔ (งวดสุดท�าย)  เป>นจํานวนเงินในอัตราร*อยละ ๓๕ ของค�าจ*าง เม่ือผู*รับจ*างได*ทํา

การเม่ือผู*รับจ*างได*ทําการปรับปรุงระบบประปาภายในมหาวิทยาลัย จํานวน ๑ งาน ดังต�อไปนี้ 
   ๓.๑  งานติดต้ังระบบไฟฟtากําลังและระบบไฟฟtาควบคุมแล*วเสร็จ 
   ๓.๒  งานเดินท�อประสานภายในระบบแล*วเสร็จ 
   ๓.๓  งานติดต้ังเครื่องจ�ายสารเคมีและเครื่องวัดคุณภาพน้ําแล*วเสร็จ 
   ๓.๔  ทําความสะอาดสถานท่ีและส�งมอบพ้ืนท่ีให*กับมหาวิทยาลัยแล*วเสร็จ 
   ๓.๕  ทดสอบระบบผลิตน้ําประปาแล*วเสร็จ 
   ๓.๖  จัดฝuกอบรมเจ*าหน*าท่ีดูแลระบบประปาของมหาวิทยาลัยแล*วเสร็จ 
   ๓.๗  จัดส�งคู�มือและเอกสารตามสัญญาให*แก�มหาวิทยาลัยแล*วเสร็จ 
และงานส�วนอ่ืนๆท่ีเหลือท้ังหมด แล*วเสร็จเรียบร*อยถูกต*องตามแบบรูปรายการและสัญญาทุกประการ  
หมดแล*วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ*าง 
 

 ๙. อัตราค�าปรับ 
 ค�าปรับตามแบบสัญญาจ*างข*อ ๑๗ จะกําหนดในอัตราร*อยละ ๐.๑ (๐.๑%) ของค�าจ*าง               
ตามสัญญาต�อวัน 

 ๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพร�อง 
 ผู*ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ซ่ึงได*ทําข*อตกลงเป>นหนังสือ หรือทําสัญญาจ*าง ตามแบบ 
ดังระบุในข*อ ๑.๓ แล*วแต�กรณี จะต*องรับประกันความชํารุดบกพร�องของงานจ*างท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม�น*อยกว�า
๒ ปw นับถัดจากวันท่ีมหาวิทยาลัยได*รับมอบงาน  โดยผู*รับจ*างต*องรีบจัดการซ�อมแซมแก*ไขให*ใช*การได*ดีดังเดิม
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีได*รับแจ*งความชํารุดบกพร�อง 
 

๑๑. ข�อสงวนสิทธิในการย่ืนข�อเสนอและอ่ืน ๆ 
** ๑๑.๑ เงินค�าจ*างสําหรับงานจ*างครั้งนี้ ได*มาจากเงินงบประมาณประจําปw พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  ราคากลางของงานก�อสร*างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป>นเงินท้ังสิ้น ๑๔,๗๔๕,๐๐๐ บาท     

(สิบสี่ล*านเจ็ดแสนสี่หม่ืนห*าพันบาทถ*วน) 
 

/๑๑.๒ เม่ือมหาวิทยาลัย... 
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 ๑๑.๒ เม่ือมหาวิทยาลัยได*คัดเลือกผู*เสนอราคารายใด ให*เป>นผู*รับจ*าง และได*ตกลงจ*างตามท่ี
ได*ประกวดราคาโดยการยื่นข*อเสนอทางอิเล็กทรอนิกส�แล*ว ถ*าผู*รับจ*างจะต*องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องาน
จ*างดังกล�าวเข*ามาจากต�างประเทศ และของนั้นต*องนําเข*ามาโดยทางเรือในเส*นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู� และสามารถ
ให*บริการรับขนได*ตามที่รัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู *เสนอราคาซึ่งเป>นผู*ร ับจ*าง
จะต*องปฏิบัติตามกฎหมายว�าด*วยการส�งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 
 (๑)  แจ*งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล�าวเข*ามาจากต�างประเทศ ต�อกรมเจ*าท�า ภายใน ๗ วัน  
นับต้ังแต�วันท่ีผู*รับจ*างสั่งหรือซ้ือของจากต�างประเทศ  เว*นแต�เป>นของท่ีรัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว*นให*บรรทุกโดยเรืออ่ืนได* 
 (๒) จัดการให*สิ่งของดังกล�าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช�นเดียวกับเรือไทย              
จากต�างประเทศมายังประเทศไทย เว*นแต�จะได*รับอนุญาตจากกรมเจ*าท�า ให*บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืน          
ท่ีมิใช�เรือไทย ซ่ึงจะต*องได*รับอนุญาตเช�นนั้นก�อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป>นของท่ีรัฐมนตรีว�าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว*นให*บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
 (๓) ในกรณีท่ีไม�ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒)  ผู*รับจ*างจะต*องรับผิดตามกฎหมายว�าด*วย
การส�งเสริมการพาณิชยนาวี 
 ๑๑.๓ ผู*เสนอราคาซ่ึงมหาวิทยาลัยได*คัดเลือกแล*ว ไม�ไปทําสัญญา หรือข*อตกลงภายในเวลา      
ท่ีทางราชการกําหนดดังระบุไว*ในข*อ ๗  มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันการยื่นข*อเสนอ หรือเรียกร*องจากผู*ออก
หนังสือคํ้าประกันการยื่นข*อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร*องให*ชดใช*ความเสียหายอ่ืน (ถ*ามี) รวมท้ังจะ
พิจารณาให*เป>นผู*ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
 ๑๑.๔ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ท่ีจะแก*ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือข*อกําหนดในแบบสัญญาให*
เป>นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ*ามี) 
 

** ๑๒. การปรับราคาค�างานก�อสร�าง 
 การปรับราคาค�างานก�อสร*างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข*อ ๑.๕ จะนํามาใช*ในกรณีท่ี                
ค�างานก�อสร*างลดลงหรือเพ่ิมข้ึน โดยวิธีการต�อไปนี้ 
    ตามเง่ือนไข หลักเกณฑ� สูตรและวิธีคํานวณท่ีใช*กับสัญญาแบบปรับราคาได*ตามมติรัฐมนตรีเม่ือ
วันท่ี  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช�วยเหลือผู*ประกอบอาชีพงานก�อสร*าง ตามหนังสือสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันท่ี  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๓๒  
  สูตรการปรับราคา (สูตรค�า K) จะต*องคงท่ีท่ีระดับท่ีกําหนดไว*ในวันแล*วเสร็จตามท่ีกําหนดไว*ใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาท่ีกรมได*ขยายออกไป โดยจะใช*สูตรของทางราชการท่ีได*ระบุในข*อ ๑.๕ 

๑๓. มาตรฐานฝTมือช�าง 
 เม่ือมหาวิทยาลัยได*คัดเลือกผู*เสนอราคารายใดให*เป>นผู*รับจ*างและได*ตกลงจ*างก�อสร*างตามประกาศ
นี้แล*ว  ผู*เสนอราคาจะต*องตกลงว�าในการปฏิบัติงานก�อสร*างดังกล�าว ผู*เสนอราคาจะต*องมีและใช*ผู*ผ�านการ
ทดสอบมาตรฐานฝwมือช�างจากคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานและทดสอบฝwมือแรงงาน หรือผู*มีวุฒิบัตรระดับ
ปวช. ปวส.และ ปวท.หรือเทียบเท�าจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองให*เข*ารับราชการได* ในอัตราไม�ตํ่ากว�า
ร*อยละ ๑๐ ของแต�ละ สาขาช�างแต�จะต*องมีจํานวนช�างอย�างน*อย ๑ คน ในแต�ละสาขาช�าง ดังต�อไปนี้ 
 

/๑๕.๑  ช�างปูน… 
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 ๑๕.๑  ช�างปูน 
 ๑๕.๒  ช�างไม* 
 ๑๕.๓  ช�างเหล็ก 
 ๑๕.๔  ช�างเชื่อม 
 ๑๕.๕  ช�างไฟฟtา 
 ๑๕.๖  ช�างประปา 
 ๑๕.๗  ช�างเครื่องกล 
 
 ๑๔. สํานักงานช่ัวคราวและส่ิงอํานวยความสะดวก 
  ๑๔.๑  ผู*รับจ*างจะต*องจัดให*มีสํานักงานท่ีได*มาตรฐาน มีความม่ันคงแข็งแรง ขนาดไม�น*อยกว�า    
๔.๐๐ x ๑๒.๐๐ เมตร พร*อมอุปกรณ�อํานวยความสะดวกและอุปกรณ�สํานักงาน เพ่ือใช*ในการติดต�อ
ประสานงาน และประชุมตรวจการจ*าง   
 ๑๔.๒ ผู*รับจ*างจะต*องจัดทําและติดต้ังแผ�นปtายขนาดไม�น*อยกว�า ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร          
ท่ีแสดงรายละเอียดของโครงการจ*างปรับปรุงระบบประปาภายในมหาวิทยาลัย ตําบลสะเดียง อําเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบูรณ�  จํานวน ๑ งาน 
 

๑๕. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหว�างระยะเวลาการก�อสร*างผู*รับจ*างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ�ท่ีกฎหมายและระเบียบได*

กําหนดไว*โดยเคร�งครัด 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ� 
 
 
 

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


