
 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
เรื่อง  ประกวดราคาจางปรับปรุงสนามฟุตบอลพรอมลูว่ิงยาง  

ตําบลสะเดียง อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ  จํานวน ๑ งาน   
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

 

-------------------------------------- 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  มีความประสงคจะประกวดราคาจางปรับปรุงสนามฟุตบอล                
พรอมลูวิ่งยาง ตําบลสะเดียง อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ  จํานวน ๑ งาน  ดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคาครั้งนี้เปนเงินท้ังสิ้น ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
(ยี่สิบลานบาทถวน) 
 

 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย 
 3. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
 4. ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว 
เนื่องจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
 5. ไม เปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผู ท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อให เปนผู ท้ิงงาน            
ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 
 6. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 7. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
 8. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน       
อยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 
 9. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูยื่น
ขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
 ๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจางกอสรางในวงเงิน
ไมนอยกวา ๑๐,๐๐๐,๐๐๐บาท (สิบลานบาทถวน) และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ              
หรือหนวยงานเอกชนท่ีมหาวิทยาลัยเชื่อถือได อายุผลงานไมเกิน ๕ ป นับจากวันทําการตามสัญญาแลวเสร็จ               
จนถึงวันยื่นขอเสนอครั้งนี้ 
 

/ผูยื่นขอเสนอ... 
 
 
 

(ราง) 
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 ผูยื่นขอเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 (1) กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม “กิจการรวมคา” 
สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูเขารวมคามาใชแสดง            
เปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาท่ีเขาประกวดราคาได 
 (2) กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคลท่ีเขา            
รวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแตในกรณีท่ีกิจการ
รวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลัก
ในการเขาเสนอราคากับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอประกวดราคา              
ทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานกอสรางของผูเขารวมคาหลัก
รายเดียวเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาท่ียื่นเสนอราคาได 
 ท้ังนี้ “กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียน
เปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
 1๑. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 
Government Procurement: e – GP) ของกรมบัญชีกลาง  
 1๒. ผูยื่นขอเสนอซ่ึงไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ                
ดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กําหนด 
 1๓. ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจาย
ไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
 1๔. ผูยื่นขอเสนอซ่ึงไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงิน
แตละครั้งซ่ึงมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
 ๑๕. ผูยื่นขอเสนอตองยื่นเอกสารแสดงแหลงท่ีมาของผลิตภัณฑลูวิ่งยางสังเคราะห ความหนาไมนอยกวา 
๑๓ มิลลิเมตร ตามสหพันธสมาคมกรีฑานานาชาติ (IAAF : International Association of Athletics Federations) 
จากประเทศในโซนยุโรปหรืออเมริกา หรือประเทศญี่ปุนเทานั้น  เพ่ือใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสตรวจสอบ 
 ๑๖. ผูยื่นขอเสนอตองยื่นหนังสือรับรองผลิตภัณฑยางสังเคราะห (SYNTHETIC) ท่ีไดการรับรอง
มาตรฐานจากสหพันธสมาคมกรีฑานานาชาติ (IAAF : International Association of Athletics Federations) 
ระบุความหนาเฉลี่ยไมนอยกวา ๑๓ มิลลิเมตร  ใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ตรวจสอบ 
 ๑๗. ผูยื่นขอเสนอตองแสดงคุณสมบัติผลิตภัณฑวัสดุยางสังเคราะห ตามมาตรฐานสหพันธสมาคมกรีฑา
นานาชาติ (IAAF : International Association of Athletics Federations) ใหคณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสตรวจสอบ ซ่ึงมีคุณสมบัติผลิตภัณฑ ดังนี้ 
  (๑) ลดแรงกระแทก ตองไมนอยกวารอยละ ๓๕  และไมเกินรอยละ ๔๐ 
  (๒) การยุบตัวในแนวตั้ง  ตองมีคาระหวาง ๑.๖๕ มิลลิเมตร  ถึง  ๒.๐๐ มิลลิเมตร 
  (๓) คุณสมบัติคาแรงเสียดทานของพ้ืนผิว  ตองไมนอยกวา ๐.๕๕ (คาสัมประสิทธิ์)  หรือ รอยละ 
๕๕  และไมเกิน ๐.๖๕ (คาสัมประสิทธิ์)  หรือ รอยละ ๖๕ 

/(๔)  ความตานแรงดึง... 
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  (๔) ความตานแรงดึง  ตองไมนอยกวา ๐.๕๕ เมกะพาสคัล  และไมเกิน ๐.๙ เมกะพาสคัล 
  (๕) ความยดืเม่ือขาด  ตองไมนอยกวารอยละ ๔๐  และไมเกินรอยละ ๘๐ 
 ๑๘. ผูยื่นขอเสนอตองยื่นหนังสือแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนายและติดตั้งวัสดุลูวิ่งยางสังเคราะห                    
จากบริษัทผูผลิตโดยตรงหรือตัวแทนท่ีผูยื่นขอเสนอเลือกใชผลิตภัณฑลูวิ่งยางสังเคราะหตามรายการประกอบแบบ              
ท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑจากสหพันธสมาคมกรีฑานานาชาติ (IAAF : International Association of 
Athletics Federations) เพ่ือใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสตรวจสอบ 
 ๑๙. ผูยื่นขอเสนอตองมีผูควบคุมงานท่ีมีประสบการณเคยควบคุมงานกอสรางสนามกีฬาท่ีใชในการ
แขงขันกีฬาระดับนานาชาติหรือระดับกีฬาแหงชาติมาแลวไมนอยกวาหนึ่งสนาม  โดยมีหนังสือรับรองของการกีฬา
แหงประเทศไทยมาแสดงในวันยื่นขอเสนอ 
 

 ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  
ในวันท่ี  ........................................ ๒๕๖๑  ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. 
 

 ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซ้ือ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสไดตั้งแตวันท่ีประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา 
 

 ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดได ท่ี เว็บไซต  www.pcru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th               
หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข๐-๕๖๗๑-๗๑๑๕, ๐-๕๖๗๑-๗๑๐๐-๙๙ ตอ ๑๑๑๕, ๑๑๑๖  ในวันและเวลา
ราชการ 

 
ประกาศ ณ วันท่ี  ...........................................  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 
 
 (ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประยูร  ลิ้มสุข) 
 อธิการบดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pcru.ac.th/

