
 
 

 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ   
เรื่อง  ประกาศประกวดราคาจางกอสรางโรงอาหาร จํานวน ๑ หลัง 

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
--------------------------------------------- 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ มีความประสงคจะประกวดราคาจางกอสรางโรงอาหาร                                    
จํานวน ๑ หลัง  ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จากเงินงบประมาณแผนดิน ราคากลาง ๙,๙๐๓,๗๐๐                  
(เกาลานเกาแสนสามพันเจ็ดรอยบาทถวน) ตามรายละเอียดในเอกสารการประกวดราคาจางดวยวิธีการ              
ทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ E๑/๒๕๕๗ แนบทายประกาศน้ี 
 

 ผูมสีิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ  ดังตอไปน้ี 
 ๑.  เปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
 ๒.  ไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนช่ือแลว  
 ๓.  ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน 
 ๔.  ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแก
มหาวิทยาลยั ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปน          
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี 
 ๕.  เปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี  โดยมีวงเงินไมนอยกวา ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ลานบาทถวน) และเปนผลงาน                    
ที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน 
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณเ ช่ือถือ อายุผลงานไมเกิน ๕ ป                 
นับจากวันทําการ ตามสัญญาแลวเสร็จ จนถึงวันย่ืนซองประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี  
 ๖.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
 ๗.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการ            
จัดซื้อจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
  ๘.  คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา        
ไมเกิน ๓๐,๐๐๐ บาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 
 
 

/กําหนด... 
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 กําหนดดูสถานที่กอสรางและช้ีแจงแบบรูปรายการ ในวันที่  ๙  มกราคม ๒๕๕๗ ระหวาง
เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ หองประชุมขันตี (ช้ัน ๓) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดไมมาดูสถานที่ตามวันเวลาที่กําหนด มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ ถือวาผูน้ัน ไดรบัทราบรายละเอียดและยอมรับเงื่อนไขที่มีอยูเดิมและที่ประกาศเพิ่มเติมโดยตลอด 
ถามีคาใชจายใด ๆ เพิ่มข้ึน ผูประสงคจะเสนอราคาตองรับผิดชอบทั้งสิ้น ซึ่งผูประสงคจะเสนอราคาผูกพัน         
ที่จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามน้ัน และจะยกเปนเหตุในภายหลังวาตนไมไดรับทราบมากอนเปนคูสัญญากับ
มหาวิทยาลัยไมไดไมวากรณีใดๆ และไมเปนปญหาในการจางงานครั้งน้ี 
 

  กําหนดการย่ืนเอกสารประกวดราคาจ างดวยวิธีการทางอิ เล็กทรอนิกสในวันที่                
๑๔  มกราคม ๒๕๕๗ ระหวาง ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ หองประชุมขันตี (ช้ัน ๓) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ และประกาศรายช่ือผูมีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาภายในวันที่ 
๑๖  มกราคม ๒๕๕๗ 
 

กําหนดการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ 
ระหวางเวลา ๑๐.๓๐น. ถึงเวลา  ๑๑.๐๐ ณ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) สํานักบริการลูกคา 
กสท เพชรบูรณ 

 

ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ  
๓,๐๐๐  บาท (สามพันบาทถวน)  ไดที่งานพัสดุ กองกลาง อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ ระหวางวันที่  ๖  มกราคม  ๒๕๕๗ ถึงวันที่  ๑๐  มกราคม  ๒๕๕๗ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น.       
ถึง ๑๕.๓๐ น. ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.pcru.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทาง
โทรศัพทหมายเลข ๐-๕๖๗๑-๗๑๑๕, ๐-๕๖๗๑-๗๑๐๐-๙๙ ตอ ๑๑๑๕, ๑๑๑๖ ในวันและเวลาราชการ 
 

  เอกสารประกวดราคาที่แนบทายประกาศน้ีถือเปนสวนหน่ึงของประกาศประกวดราคาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ฉบับน้ีดวย 
 

  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  มกราคม  ๒๕๕๗ 
 

 
 

(รองศาสตราจารย ดร. เปรื่อง  จันดา) 

             อธิการบดี 
 

 
 
 
 



 
เอกสารการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  เลขท่ี  E๑/๒๕๕๗ 

การจางกอสรางโรงอาหาร จํานวน ๑ หลัง  
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

ลงวันท่ี  ๖ มกราคม ๒๕๕๗ 
___________________________________________________________ 

 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา “มหาวิทยาลัย” มีความประสงคจะจางกอสราง          
โรงอาหาร จํานวน ๑ หลัง  (เงินงบประมาณแผนดิน)  ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปน้ี 
 

 ๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา 
  ๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด 
  ๑.๒ แบบใบย่ืนขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
  ๑.๓ ใบแจงปริมาณงานและราคา 
  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) 
  

 ๒. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา 
 ๒.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสในครั้งน้ี 
 ๒.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทาง
ราชการและไดแจงเวียนช่ือแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงาน          
ตามระเบียบของ ทางราชการ 

/๒.๓  ผูประสงค...   
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 ๒.๓  ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคา
รายอื่น และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรมตาม  ขอ ๑.๘ 
 ๒.๔  ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธ         
ไมยอมข้ึนศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวา น้ัน 
 ๒.๕  ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงาน       
ที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี โดยมีวงเงินไมนอยกวา ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท                       
(สี่ลานบาทถวน) และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเช่ือถืออายุผลงานไมเกิน 
๕ ป   นับจากวันทําการ ตามสัญญาแลวเสร็จ จนถึงวันย่ืนซองประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
ครั้งน้ี  
 ๒.๖  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
 ๒.๗  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัด
จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
  ๒.๘  คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา      
ไมเกิน ๓๐,๐๐๐ บาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 
 

   ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
  ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน ๒ สวน คือ 
  ๓.๑  สวนท่ี ๑ ตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 
   (๑) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
    (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ให ย่ืนสําเนาหนังสือรับรอง             
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
    (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียน  นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุน
รายใหญ  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
   (๒)  ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล
ใหย่ืนสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ัน สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถาม)ี สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

/(๓)  ในกรณี... 
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   (๓) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปน         
ผูรวมคา ใหย่ืนสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณี          
ที่ผูเขารวมคา ฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใด
เปนนิติบุคคลใหย่ืนเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) 
   (๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 
   (๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดย่ืนตามแบบในขอ ๑.๙ (๑) 
 

   ๓.๒ สวนท่ี ๒ ตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 
   (๑)  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยตองลงนาม 
พรอมประทับตรา (ถาม)ี 
   (๒) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอ
ราคามอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน 
   (๓) หลักประกันซอง ตามขอ ๕ 
   (๔) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง   
   (๕) บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน) ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุ
อุปกรณคาแรงงาน ภาษีประเภทตางๆ รวมทั้งกําไรไวดวย 
   (๖)  แบบใบย่ืนขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
   (๗) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดย่ืนตามแบบในขอ ๑.๙ (๒) 
 

   ๔. การเสนอราคา 
  ๔.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองย่ืนขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาจาง    
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสน้ี  
โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนรวมทั้งลงลายมือช่ือของผูประสงค        
จะเสนอราคาใหชัดเจน    
  ๔.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการจางกอสรางโรงอาหาร 
จํานวน ๑ หลัง ใหครบถวน 
  ๔.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกําหนด ยืนราคาไมนอยกวา ๖๐วัน นับแตวันยืนยันราคา
สุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาที่ตน 
เสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 
  ๔.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจางใหแลว
เสร็จไมเกิน ๒๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากมหาวิทยาลัยใหเริ่ม
ทํางาน 
 
 

/๔.๕  กอนย่ืนเอกสาร… 
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  ๔.๕   กอนย่ืนเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคา   
ควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสยีกอน  
ที่จะตกลงย่ืนขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
  ๔.๖ ผูประสงคจะเสนอราคาจะต อ ง ยื ่น เ อกสา รป ระก วดราคาจ า ง ด วย ว ิธ ีก า ร                     
ทางอิเล็กทรอนิกส  จาหนาซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาจางกอสรางโรงอาหาร จํานวน ๑ หลัง       
โดยระบุไวที ่หนาซองวา “เอกสารประกวดราคาจางกอสรางโรงอาหาร จํานวน ๑ หลัง ในวันที่ ๑๔  
มกราคม  ๒๕๕๗  ระหวางเวลา  ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ  หองประชุมขันตี (ชั้น ๓) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ   และประกาศรายช่ือผูมีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาภายในวันที่ 
๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ 
  เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว 
คณะกรรมการประกวดราคา จะไมรับเอกสารเพ่ิมเติมใด ๆ อีกตอไป 
  คณะกรรมการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา         
แตละรายวาเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปน          
ผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ ๑.๘ (๑)  
ณ  วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตาม        
ขอ ๓.๒  และแจงผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใด ที่มีหลักฐานวา ผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว 
  หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคากอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาดวยวิธีการ        
ทางอิเล็กทรอนิกสวา  มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๘ (๒) คณะกรรมการประกวดราคา จะตัดรายช่ือผูประสงคจะเสนอ
ราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคารายน้ันออกจากการเปนผูมีสิทธิเสนอราคา และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษ        
ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน  
  ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอราคา       
ที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีประโยชนรวมกันระหวางผูประสงค          
จะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส  หรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
หรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิคอาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอหัวหนา
หนวยงานที่จัดหาพัสดุภายใน ๓ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัย
อุทธรณของหัวหนาหนวยงานที่จัดหาใหถือเปนที่สุด 
 กําหนดการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗  ระหวาง
เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)  สํานักบริการลูกคา กสท 
เพชรบูรณ 
 

/หากปรากฏ... 
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  หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของ จนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว คณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสาร          
กับบุคคลอื่น  และเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากข้ันตอนที่คางอยู
ภายในเวลาของการเสนอราคาที ่ย ัง เหลือกอนจะสั ่งพักกระบวนการ เสนอราคา  แตตองสิ ้นส ุด
กระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการประกวดราคาเห็นวากระบวนการเสนอ
ราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงาย หรือขอขัดของไมอาจแกไขได ประธานคณะกรรมการประกวดราคา            
จะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคาและกําหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม  
โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่น้ันทราบ  
  คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธ์ิในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ ระหวางการประกวด
ราคาฯ  เพื่อใหการประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 
  ๔.๗ ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังน้ี 
   (๑)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส ที่ไดย่ืนมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค 
 (๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตอง         
เริ่มตนท่ี ๙,๙๐๓,๗๐๐ บาท (เกาลานเกาแสนสามพันเจ็ดรอยบาทถวน) 
 (๓) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น  ๆ (ถามี )             
รวมคาใชจาย  ทั้งปวงไวดวยแลว 
 (๔) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทน จะตองมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอ
ราคา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด 
 (๕)  ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่มาลงทะเบียนแลว ตอง LOG IN เขาสูระบบ 
 (๖)  ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทน ที่ LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา           
โดยราคาที่เสนอในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองตํ่ากวาราคาสูงสุดในการ
ประกวดราคาฯ  และจะตองเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท               
จากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และการเสนอราคาครั้งถัดๆ ไป ตองเสนอราคาลดราคาครั้งละไมนอยกวา 
๑๐,๐๐๐ บาท จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว  
 (๗) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแลว   
จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 
  (๘)  ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะราคา ตองรับผิดชอบคาใชจายใน
การใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส  และคาใชจายในการเดินทางของผู ใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ทั้งน้ี จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา 
 

/(๙)  ผูมสีิทธิเสนอ... 
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 (๙)  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคา ในวันที่  ๒๐  มกราคม  ๒๕๕๗  ต้ังแต
เวลา ๐๙.๓๐ น. เปนตนไป ทั้งน้ี จะแจงนัดหมายตามแบบแจง วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.๐๐๕) 
ใหทราบตอไป 
  (๑๐)   ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๖๐ วัน นับแตวัน
ยืนยันราคาสุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูมีสิทธิเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว และจะถอน
การเสนอราคามิได 
  (๑๑)  ผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอ
ราคาของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th และผูมีสิทธิ
เสนอราคาตองทําการทดลองวิธีการเสนอราคากอนถึงกําหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซตของผูใหบริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส ต้ังแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เปนตนไป 
   ๕. หลักประกันซอง 
  ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค 
จํานวน ๔๙๕,๑๘๕ บาท (สี่แสนเกาหมื่นหาพันหน่ึงรอยแปดสิบหาบาทถวน) โดยหลักประกันซองจะตองมี
ระยะเวลาการคํ้าประกันต้ังแตวันย่ืนซองขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา       
โดยหลักประกัน ใหใชอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปน้ี   
  ๕.๑ เงินสด 
  ๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกมหาวิทยาลัย โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ย่ืนซองขอเสนอทางดาน
เทคนิคหรือกอนหนาน้ันไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 
  ๕.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๖ (๑) 
  ๕.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย 
ซึ่งไดแจงเวียนช่ือใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุใน
ขอ ๑.๖ (๑) 

๕.๕   พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 หลักประกันซองตามขอน้ี มหาวิทยาลัยจะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูคํ้าประกนัภายใน  
๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดพจิารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคารายทีคั่ดเลือกไวซึ่งเสนอ
ราคาตํ่าสุดจะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว 
 การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 
 ๕.๖  มหาวิทยาลัย จะยึดหลักประกันซองของผูมีสิทธิเสนอราคา รอยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหา 
ในกรณีดังตอไปน้ี 
  (๑)  ผูมีสิทธิเสนอราคาไมสงผูแทนมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคาตาม
วัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด 
  (๒)  ผูมีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแลวไม LOG IN เขาสูระบบ 
 

/(๓)  ผูมสีิทธิเสนอราคา… 
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  (๓)  ผูมีสิทธิเสนอราคา LOG IN แลว แตไมมีการเสนอราคา หรือเสนอราคา ผิดเงื่อนไข    
ที่กําหนดโดยการเสนอราคาสูงกวา หรือเทากับราคาเริ่มตนการประกวดราคา 
  (๔)  ผูมีสิทธิเสนอราคาไมลงลายมือช่ือแบบยืนยันราคาสุดทาย ในการเสนอราคา              
(แบบ บก. ๐๐๘) 
 

   ๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
 ๖.๑   ในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี มหาวิทยาลัยจะพิจารณา
ตัดสินดวยราคารวม 
 ๖.๒ หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการ
เสนอราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือย่ืนเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงค
จะเสนอราคารายน้ัน เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของ
เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีที่
พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยเทาน้ัน 
 ๖.๓ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธ์ิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคา โดยไมมีการผอนผัน      
ในกรณีดังตอไปน้ี 
  (๑) ไมปรากฏช่ือผูประสงคจะเสนอราคารายน้ัน ในบญัชีผูรับเอกสารประกวดราคาจาง     
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ของมหาวิทยาลัย 
  (๒) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไข ที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาจาง
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบแกผูประสงค          
จะเสนอราคารายอื่น 
 ๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือในการทาํสญัญา 
คณะกรรมการดําเนินการประกวดราคา หรือมหาวิทยาลัย มีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคา ช้ีแจงขอเท็จจริง 
สภาพ   ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไมรับ
ราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง 
 
 
 
 
 

/๖.๕  มหาวิทยาลัย… 
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 ๖.๕ มหาวิทยาลัยทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคา               
ที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจาง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด          
หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได               
สุดแตจะพิจารณา ทั้งน้ีเพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของมหาวิทยาลัย        
เปนเด็ดขาด  ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้ง
มหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูมีสิทธิ       
เสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปน ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เช่ือไดวา
การเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จหรือใชช่ือบุคคลธรรมดาหรือนิติบคุคล
อื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน 
                  ในกรณีที่ผูมีสิทธิเสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตาม  
สัญญาได คณะกรรมการประกวดราคาหรือมหาวิทยาลัยจะใหผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นชี้แจงและแสดง
หลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําช้ีแจงไมเปนที่รับฟงได มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูมีสิทธิ
เสนอราคารายน้ัน 
 ๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส  วาผูประสงคจะเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน
รวมกันกับผูมีสิทธิเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการ
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมีสิทธิ
เสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๘ มหาวิทยาลัยมีอํานาจ
ที่จะตัดรายช่ือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาว และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายน้ัน                    
เปนผูทิ้งงาน 
 

   ๗. การทําสัญญาจาง 
  ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) จะตองทําสัญญาจาง      
ตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ ๑.๕ กับมหาวิทยาลัยภายใน ๗ วัน  นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวาง
หลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ (๕%) ของราคาคาจางที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการ         
ทางอิเล็กทรอนิกสได ใหมหาวิทยาลัยยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหน่ึงอยางใด
ดังตอไปน้ี  
 ๗.๑ เงินสด 
 ๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกมหาวิทยาลัย โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหนาน้ัน       
ไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 
 ๗.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุใน           
ขอ ๑.๖ (๒) 
  
 
 

/๗.๔  หนังสือคํ้าประกัน… 
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 ๗.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินลงทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพือ่การพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย  
ซึ่งไดแจงช่ือเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุใน              
ขอ ๑.๖ (๒) 
 ๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจากขอ
ผูกพันตามสัญญาจางแลว 
 

   ๘. คาจางและการจายเงิน 
  มหาวิทยาลัยจะจายเงินคาจาง  โดยแบงออกเปน ๙ งวด ดังน้ี 
  งวดท่ี ๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฎิบัติงานทําการขุดราก
ตนไม และนําไปทิ้งนอกพื้นที่กอสราง, ทําการปรับระดับดินในพื้นที่กอสราง. ทําการขุดหลุมเทฐานราก
โครงสราง, ทําการกลบหลุมฐานราก, ทําการประกอบแบบคานคอดิน และเทคานคอดิน ใหแลวเสร็จภายใน  
๓๐ วัน 
 งวดท่ี ๒ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฎิบัติงานทําการเทเสา
คอนกรีตเสริมเหล็ก รับโครงสรางช้ัน ๒, ทําการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ช้ัน ๑, วางระบบสุขาภิบาลช้ัน ๑                    
ใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน 
 งวดท่ี ๓ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฎิบัติงานทําการเท
คานคอนกรีตเสริมเหล็ก ช้ัน ๒, ทําการเทเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก รับโครงหลังคา, วางแผนพื้นสําเร็จ ช้ัน ๒ 
ทั้งหมด  ใหแลวเสร็จภายใน ๙๐ วัน 
 งวดท่ี ๔ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฎิบัติงานทําการเทพื้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก ช้ัน ๒, ทําการติดต้ังโครงหลังคาเหล็ก และวัสดุมุงหลังคา ทั้งหมดใหแลวเสร็จ, ทําการเท
คานคอนกรีตเสริมเหล็ก ช้ันหลังคาคอนกรีต, วางระบบสุขาภิบาลช้ัน ๒ ใหแลวเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน 
 งวดท่ี ๕ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฎิบัติงานทําการฉาบ
ผนัง เสา คาน ช้ัน ๑ ทั้งหมดใหแลวเสร็จ, ติดต้ังโครงเหล็กซุมทางเขาอาคาร, ทําการเทบันไดคอนกรีตเสริม
เหล็ก, ทําการกออิฐมอญครึ่งแผน เทเอ็นและทับหลัง ติดต้ังวงกบประตู – หนาตาง ช้ัน ๒ ทั้งหมด ใหแลวเสร็จ
ภายใน ๑๕๐ วัน 
 งวดท่ี ๖ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฎิบัติงานทําการฉาบ
ผนัง เสา คาน ช้ัน ๒ และบันไดคอนกรีต ทั้งหมดใหแลวเสร็จ, ทําการติดต้ังประตูหนาตางกระจก บานซิงค
ทั้งหมดใหแลวเสร็จ, ทําการติดต้ังผนังเบาช้ัน ๑  ใหแลวเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน 
 งวดท่ี ๗ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฎิบัติงานทําการติดต้ัง
โครงเคราเหล็กแผงบังแดด ทั้งหมดใหแลวเสร็จ, ปูกระเบื้องพื้นและกรุผนังกระเบื้องช้ัน ๑ ทั้งหมดใหแลวเสรจ็,              
เทเคานเตอรและซิงคคอนกรีตเสริมเหล็ก ใหแลวเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน 
  
 
 

 
/งวดที่ ๘... 



 
- ๑๐ – 

 

 งวดท่ี ๘ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๕ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฎิบัติงานทําการติดต้ัง
ไมสังเคราะหซุมทางเขาและแผงบังแดดอาคารทั้งหมด, ปูกระเบื้องพื้นและกรุผนังกระเบื้องช้ัน ๒ ทั้งหมดให
แลวเสร็จ, ทําการติดต้ังสุขภัณฑและอางลางจานทั้งหมดใหแลวเสร็จ, ทาสีรองพื้นครั้งที่ ๑, เดินสายไฟฟา 
ทั้งหมด ใหแลวเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน 
      งวดท่ี ๙  (งวดสุดทาย) เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๕ ของคาจาง เมื่อผูรับจางได
ปฏิบัติงานทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย 
 

   ๙. อัตราคาปรับ 
 คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ ๑๗ จะกําหนดในอัตรารอยละ ๐.๑ (๐.๑%) ของคาจางตาม
สัญญาตอวัน 
  

 ๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
  ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือหรือทํา
สัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ ๑.๕ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดข้ึน
ภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๒ ป นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการ
ซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
 

 ๑๑. ขอสงวนสิทธิใ์นการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
  ๑๑.๑ เงินคาจางกอสรางครั้งน้ี ไดมาจากเงินงบประมาณแผนดิน ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗  
   การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อมหาวิทยาลัยไดรับอนุมัติเงินคากอสรางจาก
งบประมาณประจําป ๒๕๕๗ แลวเทาน้ัน  
 ราคากลางของงานจางกอสรางโรงอาหาร จํานวน ๑ หลัง ในการประกวดราคาจาง               
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี เปนเงินทั้งสิ้น ๙,๙๐๓,๗๐๐ บาท (เกาลานเกาแสนสามพันเจ็ดรอยบาทถวน 
 

  ๑๑.๒  เมื่อมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใด ใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจาง
ตามการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผู ร ับจางจะตองสั ่งหรือนําสิ ่งของมา            
เพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของน้ันตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู            
และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเปน 
ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี 
   (๑) แจ งการสั่ งหรือนําสิ่ งของ ดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํา นักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ 
เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 
    
 

/(๒) จัดการให... 
 

 
 



 
- ๑๑ – 

 

   (๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย           
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของน้ัน โดยเรืออื่น           
ที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกสิ่งของลงเรืออื่น หรือเปนสิ่งของที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกสิ่งของลงเรืออื่น 
   (๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย          
การสงเสริมการพาณิชยนาวี 
 

 ๑๑.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดย่ืนเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส           
ตอมหาวิทยาลัยแลว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิ
เสนอราคาแลวตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดใน ขอ ๔.๗ (๔) (๕) 
(๖) (๗) (๘) (๙)  (๑๐) และ (๑๑)  มิฉะน้ัน มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ ๒.๕ ของวงเงิน
ที่จัดหาทันที  และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได 
หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

 

 ๑๑.๔ ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกรองจากผูออก         
หนังสือคํ้าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น  (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาให
เปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
 

 ๑๑.๕ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธ์ิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญา ให
เปนไป   ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถาม)ี 
 

             ๑๒.  การปรับราคาคางานกอสราง 

     การปรับราคาคางานกอสราง ตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๗ จะนํามาใชในกรณีที ่      
คางานกอสรางลดลงหรือเพิ่มข้ึน  โดยวิธีการตอไปน้ี 
 ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติรัฐมนตรี
เมื่อวันที่  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง ตามหนังสือสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๓๒   

 

 สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนด
ไวในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุไวใน
ขอ ๑.๗ 
 

  
 

/๑๓. มาตรฐาน... 
 

 
 



 

- ๑๒ – 
 

 ๑๓. มาตรฐานฝมือชาง 
  เมื่อมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกผูมีสทิธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสราง
ตามประกาศน้ีแลว ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูมีสิทธิเสนอราคา
จะตองมีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานและทดสอบฝมือ
แรงงาน หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรองใหเขา
รับราชการไดในอัตราไมตํ่ากวารอยละ ๑๐ ของแตละสาขาวิชาชาง จํานวนอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาชาง 
ดังตอไปน้ี 
  ๑๓.๑  ชางกอสราง 
  ๑๓.๒  ชางเช่ือม 
  ๑๓.๓  ชางทาส ี
  ๑๓.๔  ชางเหล็ก 
 

    ๑๔. สํานักงานชั่วคราวและสิ่งอํานวยความสะดวก 
  ๑๔.๑  ผูรับจางจะตองจัดใหมีสํานักงานที่ไดมาตรฐาน มีความมั่นคงแข็งแรง ขนาดไมนอยกวา    
๔.๐๐ x ๔.๐๐ เมตร เพื่อใชในการตรวจรับงานและประสานงาน   
  ๑๔.๒ ผูรับจางจะตองจัดทําและติดต้ังแผนปายขนาดไมนอยกวา ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร ที่แสดง
รายละเอียดของโครงการจางกอสรางโรงอาหาร จํานวน ๑ หลัง 
 

 ๑๕. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
  ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบได
กําหนดไวโดยเครงครัด 
 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ 
 
 
 

๖  มกราคม  ๒๕๕๗ 
 
 
 
 
 
 

 
 


