
เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e – bidding)  
เลขท่ี  ........../๒๕๖๒ 

การจางปรับปรุงสนามฟุตบอลพรอมลูว่ิงยาง 
ตําบลสะเดียง อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ  จํานวน ๑ งาน   

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
ลงวันท่ี  ............................... ๒๕๖๒ 

 

----------------------------------------- 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา มหาวิทยาลัย มีความประสงคจะประกวดราคาจาง

ปรับปรุงสนามฟุตบอลพรอมลูวิ่งยาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  ตําบลสะเดียง อําเภอเมืองเพชรบูรณ 
จังหวัดเพชรบูรณ จํานวน ๑ งาน  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส            
โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้ 

 
 ๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

1.1 แบบรูปและรายการละเอียด 
 1.2 แบบใบเสนอราคาท่ีกําหนดไวในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
 1.3 แบบสัญญาจางกอสราง 
 1.4 แบบหนังสือคํ้าประกัน 
  (๑) หลักประกันการเสนอราคา  
  (๒) หลักประกันสัญญา 
 ๑.๕ สูตรการปรับราคา 
 ๑.๖ บทนิยาม 
  (๑) ผูมีผลประโยชนรวมกัน 
  (๒) การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม 
 ๑.๗ แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไวในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
  (๑) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ 
  (๒) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ 
 ๑.๘ รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ (Bill of Quantities)  
 ๑.๙ รายละเอียดการแบงงวดงานและระยะเวลาการกอสราง 
 ๑.๑๐ คุณลักษณะ และขอกําหนด 
 
 ๒. คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ  
 ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
 ๒.๒ ไมเปนบุคคลลมละลาย 
 ๒.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
 ๒.4 ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐ             
ไวชั่วคราว เนื่องจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบ                    
ท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 

/๒.๕  ไมเปนบุคคล... 
 

(ราง) 
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 ๒.5 ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงาน
ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 
 ๒.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจาง             
และการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 ๒.7 เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
 ๒.8 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแกมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวาง              
การแขงขันอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 
 ๒.9 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทยเวนแตรัฐบาล                  
ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
 ๒.๑๐ ผูยื่นขอเสนอตองตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจางกอสราง
ในวงเงินไมนอยกวา ๑๐,๐๐๐,๐๐๐บาท (สิบลานบาทถวน) และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงาน
ของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนท่ีมหาวิทยาลัยเชื่อถือได อายุผลงานไมเกิน ๕ ป นับจากวันทําการตามสัญญา                
แลวเสร็จ จนถึงวันยื่นขอเสนอครั้งนี้ 
 ผูยื่นขอเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 (1) กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิ ติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตอง                   
มีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม 
“กิจการรวมคา” สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสราง                    
ของผูเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาท่ีเขาประกวดราคาได 
 (2) กรณี ท่ี กิจการรวมคาไม ไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม  นิติบุคคลแตละ 
นิติบุคคลท่ีเขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแต  
ในกรณีท่ีกิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใด 
รายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอม
การยื่นขอเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถ                   
ใชผลงานกอสรางของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาท่ียื่นเสนอราคาได 
  ท้ังนี้ “กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจการรวมคา               
ท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
 ๒.1๑ ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 
Government Procurement: e – GP) ของกรมบัญชีกลาง  
 ๒.1๒ ผูยื่นขอเสนอซ่ึงไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ                      
ดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กําหนด 
 ๒.1๓ ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
 

/๒.๑๔  ผูยื่นขอเสนอ... 
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 ๒.1๔ ผูยื่นขอเสนอซ่ึงไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแต
การจายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กําหนด 
 ๒.๑๕ ผลิตภัณฑยางสังเคราะห (SYNTHETIC) ท่ีจะนํามาใชในโครงการ ตองเปนสารสังเคราะห
ท่ีเปน ผลิตภัณฑท่ีมีการรับรองคุณสมบัติของผลิตภัณฑจากสหพันธสมาคมกรีฑานานาชาติ (IAAF:International 
Association of Athletics Federation) 
 ๒.๑๖ ผูยื่นขอเสนอตองยื่นหนังสือรับรองผลิตภัณฑยางสังเคราะห (SYNTHETIC) ท่ีไดการ
รับรองมาตรฐานจากสหพันธสมาคมกรีฑานานาชาติ (IAAF : International Association of Athletics 
Federations) ระบุความหนาเฉลี่ยไมนอยกวา ๑๓ มิลลิเมตร  ใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสตรวจสอบ 
 ๒.๑๗ ผูยื่นขอเสนอตองแสดงคุณสมบัติผลิตภัณฑวัสดุยางสังเคราะห ตามมาตรฐานสหพันธ
สมาคมกรีฑานานาชาติ (IAAF : International Association of Athletics Federations) ใหคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสตรวจสอบ 
 
 ๓. หลักฐานการย่ืนขอเสนอ 
 ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือ 
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน 2 สวน คือ 
 ๓.๑ สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
 (๑) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล 
 (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
 (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุน 
รายใหญ (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
 (๒) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนท่ีมิไดถือสัญชาติไทย พรอมท้ังรับรอง
สําเนาถูกตอง 
 (๓) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญา
ของการเขารวมคา และเอกสารตามท่ีระบุไวใน (1) หรือ (2) ของผูรวมคา แลวแตกรณี 
 (๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม พรอมท้ังรับรองสําเนา
ถูกตอง 

(๕) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  ตามแบบในขอ ๑.๗  (๑ ) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format)  
 

/ท้ังนี้... 
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 ท้ังนี้  เม่ือผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ 

ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ตามแบบใน
ขอ ๑.๗ (๑) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
 ๓.๒ สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
  (1) ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนกระทําการแทนใหแนบหนังสือ 
มอบอํานาจซ่ึงติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ 
ท้ังนี้หากผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น  
  (๒) หลักประกันการเสนอราคา  ตามขอ ๕ 
  (๓) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง  
 (๔) บัญชีรายการกอสรางหรือใบแจงปริมาณงานและราคา ซ่ึงจะตองแสดงรายการวัสดุ
อุปกรณ คาแรงงาน ภาษีประเภทตางๆ รวมท้ังกําไรไวดวย 

 (๕) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)  
 ท้ังนี้ เม่ือผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ครบถวน 
ถูกตองแลว ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ตามแบบในขอ ๑.๗ 
(๒) ให โดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชี เอกสารสวนท่ี ๒ ดังกลาวในรูปแบบ  PDF File (Portable 
Document Format) 
 
 ๔. การเสนอราคา 
  4.1 ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น และจะตอง
กรอกขอความใหถูกตองครบถวน พรอมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอ 
โดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)  
 4.2 ผูยื่นขอเสนอจะตองกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามขอ 1.2 
พรอมจัดทําใบแจงปริมาณงานและราคา ใบบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน 
 ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคาเดียว
โดยเสนอราคารวม หรือราคาตอหนวย หรือราคาตอรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ท้ังนี้ 
ราคารวมท่ีเสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน
สําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และคาใชจายท้ังปวงไวแลว 
 ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๖๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดยภายใน
กําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 
 ๔.๓ ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน ๒๔๐ วัน  
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันท่ีไดรับหนังสือแจงจากมหาวิทยาลัยใหเริ่มทํางาน 
 

/๔.๔  กอนเสนอราคา... 
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 ๔.๔ กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ 
ให ถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส ท้ั งหมดเสียกอน ท่ีจะตกลงยื่นขอเสนอ 
ตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส 
 ๔.๕ ผู ยื่ น ข อ เสนอจะต องยื่ นข อเสนอและเสนอราคาทางระบบจั ด ซ้ื อจั ดจ างภาครั ฐ 
ดวยอิเล็กทรอนิกสในวันท่ี  ................................... ๒๕๖๒ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.  และเวลาในการ
เสนอราคาใหถือตามเวลาของระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ 
   เม่ือพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอ 
และเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
 4.6 ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสารประเภท 
PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน 
ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) 
เพ่ือเปนการเสนอราคาใหแกมหาวิทยาลัย ผานทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
 4.7 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนตาม
ขอ ๑.๖ (๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอ 
รายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่น
ขอเสนอ  
  หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะ 
ท่ีมีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๖ (๒) 
และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมคณะกรรมการฯ              
จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษ                    
ผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูท้ิงงาน เวนแตมหาวิทยาลัย จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้น มิใชเปนผูริเริ่ม
ใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของมหาวิทยาลัย  
 4.8 ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้ 
  (1) ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
  (2) ราคาท่ี เสนอจะตองเป นราคาท่ี รวมภาษี มูลค าเพ่ิม  และภาษี อ่ืนๆ (ถ ามี )  
รวมคาใชจายท้ังปวงไวดวยแลว 
  (3) ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ท่ีกําหนด 
  (4) ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได 
  (5) ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th  
 

 ๕.  หลักประกันการเสนอราคา  

 ผูยื่นขอเสนอตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท (หนึ่งลาน
บาทถวน)  

/๕.๑  เช็ค... 
 
 

http://www.gprocurement.go.th/
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 5.1 เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีท่ีใชเช็คหรือดราฟทนั้น
ชําระตอเจาหนาท่ีในวันท่ียื่นขอเสนอ หรือกอนวันนั้นไมเกิน 3 วันทําการ  
 5.2 ห นั งสื อ คํ้ าป ระ กัน อิ เล็ ก ท รอนิ ก ส ข อ งธน าค ารภ าย ใน ป ระ เท ศ ต าม แ บ บ ท่ี
คณะกรรมการนโยบายกําหนด 
 5.3 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 5.4 หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย 
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือ 
คํ้าประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 
 กรณีท่ีผูยื่นขอเสนอนําเช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือ 
คํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย มาวางเปนหลักประกันการเสนอราคาจะตองสง
ตนฉบับเอกสารดังกลาวมาใหมหาวิทยาลัย ตรวจสอบความถูกตองในวันท่ี ................................. ๒๕๖๒  
ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น.  
 กรณีท่ีผูยื่นขอเสนอยื่นขอเสนอในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ประสงคจะใชหนังสือคํ้าประกัน
อิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคา ใหระบุชื่อผูยื่นขอเสนอในหนังสือคํ้าประกัน
อิเล็กทรอนิกสฯ ดังนี้ 
 (1) กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อกิจการรวมคาดังกลาวเปน 
ผูยื่นขอเสนอ 
 (2) กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อผูเขารวมคารายท่ีสัญญา
รวมคากําหนดใหเปนผูเขายื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐเปนผูยื่นขอเสนอ 
 ท้ังนี้ “กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียน
เปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
 หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้มหาวิทยาลัย จะคืนใหผูยื่นขอเสนอ หรือผูคํ้าประกัน
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีมหาวิทยาลัยไดพิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผูชนะการประกวดราคา
เรียบรอยแลว เวนแตผูยื่นขอเสนอรายท่ีคัดเลือกไวซ่ึงเสนอราคาต่ําสุดหรือไดคะแนนรวมสูงสุดไมเกิน 3 ราย  
ใหคืนไดตอเม่ือไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือผูยื่นขอเสนอไดพนจากขอผูกพันแลว 
 การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใดๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 
 
 ๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 
  ๖.1 การพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกสครั้ งนี้  มหาวิทยาลัย 
จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑราคา   
  ๖.๒ การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ 
 กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ มหาวิทยาลัยจะพิจารณา
จากราคารวม   
 

/๖.๓  หากผูยื่นขอเสนอ... 
 
 
 
 



- ๗ - 

 
 ๖.๓ หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอ
ไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแตผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียด
แตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนท่ี
มิใชสาระสําคัญและความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเปน
การผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น 
 ๖.๔ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ ไม พิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไม มีการผอนผัน  
ในกรณีดังตอไปนี้ 
  (1) ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ทางระบบจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซ้ือ
จัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของมหาวิทยาลัย 
  (2) ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส 

  (3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรยีบแกผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน 
 ๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณา          
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือมหาวิทยาลัยมีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพ่ิมเติมได 
มหาวิทยาลัยมีสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสม  
หรือไมถูกตอง 

 ๖.๖ มหาวิทยาลัยทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอ
ท้ังหมดก็ได  และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ งรายการใด  
หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้  
เพ่ื อป ระโยชน ของทางราชการเป นสํ าคัญ  และให ถือว าการตัดสิ นของมห าวิทยาลัย เป นเด็ ดขาด 
ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได รวมท้ังมหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือก
หรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวายื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ 
หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน  
  ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอรายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
หรือมหาวิทยาลัยจะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเชื่อไดวาผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินงาน
ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได มหาวิทยาลัยมีสิทธิท่ีจะ
ไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ท้ังนี้ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจาย
หรือคาเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัย 

 ๖.๗ กอนลงนามในสัญญา มหาวิทยาลัยอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
หากปรากฏวามีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือท่ีไดรับการคัดเลือกมี
ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอม
กันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

/๗.  การทําสัญญา... 
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 ๗. การทําสัญญาจางกอสราง 
 ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ ๑.๓ 
หรือทําขอตกลงเปนหนังสือกับมหาวิทยาลัย ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที ่ได รับแจง และจะตองวาง
หลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ (หา) ของราคาคาจางท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส                          
ใหมหาวิทยาลัยยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้  
 ๗.1 เงินสด 
 ๗.2 เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีท่ีใชเช็คหรือดราฟทนั้น
ชําระตอเจาหนาท่ีในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน 3 วันทําการ  
  ๗.3 หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด  
ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 
  ๗.4 หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย 
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือ 
คํ้าประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) 
  ๗.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีผูชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 
 
 ๘. คาจางและการจายเงิน  

 มหาวิทยาลัยจะจายคาจางซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และคาใชจาย           
ท้ังปวงดวยแลว โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกําหนดการจายเงินเปนจํานวน ๕ งวด ดังนี้ 
 งวดท่ี ๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐ ของคาจาง  เม่ือผูรับจางไดดําเนินการ                     
รื้อสิ่งปลูกสรางเดิม ปรับพ้ืนท่ี ปกผังบริเวณ แลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลา ๓๐ วัน นับตั้งแตวันท่ีเริ่มลงมือ
กอสรางตามสัญญาจาง 
 งวดท่ี ๒ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒๐ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดดําเนินการ                   
ปรับพ้ืนท่ีพรอมบดอัดรอยละ ๔๐ ของพ้ืนท่ีท้ังหมด และซอมแซมสนามเดิมแลวเสร็จรอยละ ๔๐ ของพ้ืนท่ี
ท้ังหมด ขุดดินวางรางน้ํา ขอลูวิ่ง แลวเสร็จรอยละ ๔๐ ของงานท้ังหมด แลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลา      
๘๐ วัน นับตั้งแตวันท่ีเริ่มลงมือกอสรางตามสัญญาจาง 
 งวดท่ี ๓ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒๐ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดดําเนินการ           
ปรับพ้ืนท่ีพรอมบดอัดรอยละ ๗๐ ของพ้ืนท่ีท้ังหมด และซอมแซมสนามเดิมแลวเสร็จรอยละ ๗๐ ของพ้ืนท่ี
ท้ังหมด ขุดดินวางรางน้ํา ขอลูวิ่ง แลวเสร็จรอยละ ๗๐ ของงานท้ังหมด แลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลา 
๑๓๐ วัน นับตั้งแตวันท่ีเริ่มลงมือกอสรางตามสัญญาจาง 
 งวดท่ี ๔ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒๕ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดดําเนินการ           
ปรับพ้ืนท่ีพรอมบดอัด ซอมแซมสนามเดิม วางรางน้ํา ขอบรอบสนามลูวิ่งแลวเสร็จท้ังหมด แลวเสร็จภายใน
กําหนดระยะเวลา ๑๘๐ วัน นับตั้งแตวันท่ีเริ่มลงมือกอสรางตามสัญญาจาง 
 

/งวดท่ี ๕... 
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 งวดท่ี ๕ (งวดสุดทาย) เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒๕ ของคาจาง เม่ือผูรับจาง               
ไดดําเนินการปลูกหญา ติดตั้งลูวิ่งยาง ติดตั้งอุปกรณกรีฑา วางรางระบายน้ํา งานไฟฟา งานทอระบายน้ํา               
งานอ่ืนใดท่ีปรากฏตามแบบรูปรายการ งานเก็บกวาดทําความสะอาดบริเวณกอสรางท้ังหมด  แลวเสร็จภายใน
กําหนดระยะเวลา ๒๔๐ วัน นับตั้งแตวันท่ีเริ่มลงมือกอสรางตามสัญญาจาง 
 
 ๙. อัตราคาปรับ 
 คาปรับตามสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้  หรือขอตกลงจาง                   
เปนหนังสือจะกําหนด ดังนี ้
 ๙.1 กรณีท่ีผูรับจางนํางานท่ีรับจางไปจางชวงใหผูอ่ืนทําอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาตจาก
มหาวิทยาลัยจะกําหนดคาปรับสําหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจํานวนรอยละ ๑๐ ของวงเงินของงานจางชวงนั้น 
 ๙.2 กรณีท่ีผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางกอสราง นอกเหนือจากขอ ๘.1 จะกําหนดคาปรับเปน
รายวันเปนจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ ๐.๑๐ ของราคางานจาง 
 
 ๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
 ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซ่ึงไดทําสัญญาจางตามแบบ ดังระบุในขอ ๑.๓ หรือขอตกลง
จางเปนหนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอยกวา  
๒ ป นับถัดจากวันท่ีมหาวิทยาลัย ไดรับมอบงาน โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน  
๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
 

๑๑. ขอสงวนสิทธิ์ในการย่ืนขอเสนอและอ่ืนๆ 
 ๑๑.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือ มหาวิทยาลัยไดรับอนุมัติเงินคากอสราง             

จากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒  
 ๑๑.๒ เม่ือมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจาง           
ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามา
จากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนได
ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู ยื ่นขอเสนอซึ่งเปนผู รับจางจะตองปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
 (๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา ภายใน ๗ วัน
นับตั้งแตวันท่ีผูรับจางสั่งหรือซ้ือของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
 (๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืน 
ท่ีมิใชเรือไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 
 (๓) ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี  

/๑๑.๓  ผูยื่นขอเสนอ... 
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 ๑๑.๓ ผูยื่นขอเสนอซ่ึงมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือ
ภายในเวลาท่ีกําหนดดังระบุไวในขอ ๗  มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออก
หนังสือคํ้าประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมท้ังจะ
พิจารณาใหเปนผูท้ิงงานตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 ๑๑.๔ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ ท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญา               
หรือขอตกลงจางเปนหนังสือใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)  
 1๑.5 ในกรณีท่ีเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือ                
แยงกันผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของมหาวิทยาลัยคําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนท่ีสุด                  
และผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม 
 1๑.6 มหาวิทยาลัยอาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณีตอไปนี้ ได โดยท่ีผูยื่นขอเสนอ                  
จะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยไมได  
  (1) มหาวิทยาลัยไมไดรับการจัดสรรเงินท่ีจะใชในการจัดจางหรือไดรับจัดสรร                   
แตไมเพียงพอท่ีจะทําการจัดจางครั้งนี้ตอไป 
  (2) มีการกระทํา ท่ี เข าลั กษณ ะผู ยื่ นขอ เสนอ ท่ีชนะการจัดจ างหรือ ท่ี ได รับ 
การคัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม
หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใดใน
การเสนอราคา 
  (3) การทําการจัดจางครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัย             
หรือกระทบตอประโยชนสาธารณะ 
  (4) กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
ซ่ึงออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 

 ๑๒. การปรับราคาคางานกอสราง 

 การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๕ จะนํามาใชในกรณีท่ี 
คางานกอสรางลดลงหรือเพ่ิมข้ึน โดยวิธีการตอไปนี้ 
 ตามเง่ือนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคํานวณท่ีใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติรัฐมนตร ี         
เม่ือวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒  เรื่อง  การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง ตามหนังสือสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันท่ี  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๓๒ 
 สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงท่ีท่ีระดับท่ีกําหนดไวในวันแลวเสร็จตามท่ีกําหนดไวใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการท่ีไดระบุในขอ ๑.๕ 
 

๑๓. มาตรฐานฝมือชาง  
 เม่ือมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตามประกาศ
นี้แลว  ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูเสนอราคาจะตองมีและใชผูผาน             
การทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานและทดสอบฝมือแรงงาน หรือผูมีวุฒิบัตร
ระดับปวช. ปวส.และ ปวท.หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไม
ต่ํากวารอยละ ๑๐ ของแตละ สาขาชางแตจะตองมีจํานวนชางอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปนี้ 

/๑๓.๑  ชางไม... 
 
 



- ๑๑ - 

 
 ๑๓.๑ ชางไม 
 ๑๓.๒ ชางปูน 
 ๑๓.๓ ชางเหล็ก 
 ๑๓.๔ ชางเชื่อม 
 ๑๓.๕ ชางไฟฟา 
 ๑๓.๖ ชางประปา  
 

๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตองปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด 
 

1๕. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
 มหาวิทยาลัยสามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการ

คัดเลือกใหเปนผูรับจางเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ  
 ท้ังนี้ หากผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑท่ีกําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอ

หรือทําสัญญากับมหาวิทยาลัยไวชั่วคราว 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
 
 
 

................................... ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


