
เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส (e – bidding)  

เลขท่ี ๓/๒๕๖๓ 

การจางปรับปรุงบอเก็บน้ําและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบสงน้ําดิบภายในมหาวิทยาลัย ตําบลสะเดียง 
อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ  จํานวน ๑ งาน 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

ลงวันที่  ๑๖  มีนาคม  ๒๕๖๓ 
 

----------------------------------------- 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา มหาวิทยาลัย มีความประสงคจะประกวดราคาจาง
ปรับปรุงบอเก็บน้ําและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบสงน้ําดิบภายในมหาวิทยาลัย ตําบลสะเดียง อําเภอเมือง
เพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ  จํานวน ๑ งาน  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส  โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้ 

 ๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
1.1 แบบรูปและรายการละเอียด 

 1.2 แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
 1.3 แบบสัญญาจางกอสราง 
 1.4 แบบหนังสือค้ําประกัน 
  (๑) หลักประกันสัญญา  
   ๑.๕ สูตรการปรับราคา 
 ๑.๖ บทนยิาม 
  (๑) ผูมีผลประโยชนรวมกัน 
  (๒) การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม 
 ๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
  (๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ 
  (๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ 
 ๑.๘ รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ (Bill of Quantities)  

 ๒. คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ  
  2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
  2.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย 
  2.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
  2.4 ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการย่ืนขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐ 
ไวชั่วคราว เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบ 
ที่ รั ฐมนต รีวาการกระทรวงการคลั ง กําหนดตามที่ ประกาศเผยแพรในระบบเค รือข ายสารสนเทศ 
ของกรมบัญชีกลาง   

/๒.๕ ไมเปน... 
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  2.5 ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน
ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูทิ้งงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 
  2.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจาง        
และการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
  2.7 เปนนติิบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดงักลาว  
 2.8 ไม เปนผูมีผลประโยชน รวมกัน กับผู ย่ืนขอ เสนอรายอ่ืนที่ เขา ย่ืนขอ เสนอใหแก 
มหาวิทยาลัย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวาง 
การแขงขันอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี ้
 2.9 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาล 
ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธ์ิและความคุมกันเชนวานั้น 
 ๒.๑๐ เป นผู ประกอบการที่ ขึ้นทะเบี ยนงานกอสรางสาขางานกอสรางอาคาร ไว กับ
กรมบัญชีกลาง (กรณีคณะกรรมการราคากลางไดประกาศกําหนดใหงานกอสรางสาขานั้นตองขึ้นทะเบียน
ผูประกอบการไวกับกรมบัญชีกลาง)  

2.1๑ ผูย่ืนขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจางกอสรางใน
วงเงินไมนอยกวา ๖,๐๐๐,๐๐๐บาท (หกลานบาทถวน) และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงาน     
ของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนที่ มหาวิทยาลัยเชื่อถือ  
 ผูยื่นขอเสนอที่เสนอราคาในรปูแบบของ “กิจการรวมคา” ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 (1) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม “กิจการรวมคา” 
สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูเขารวมคามาใชแสดง
เปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาท่ีเขาประกวดราคาได 
 (2) กรณี ที่ กิ จการร วม ค า ไม ได จดท ะเบี ย น เป น นิ ติ บุ คคล ใหม  นิ ติ บุ คค ลแต ล ะ 
นิติบุคคลที่เขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแต  
ในกรณีที่กิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใด 
รายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอม
การย่ืนขอเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใช
ผลงานกอสรางของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่ย่ืนเสนอราคาได 
  ทั้งนี้ “กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียน
เปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
  2.1๒ ผูย่ืนขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
 2.1๓ ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กําหนด  
 2.1๔ ผูย่ืนขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
 2.1๕ ผูย่ืนขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแต
การจายเงินแตละคร้ังซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กําหนด 

  /๓. หลักฐาน... 
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 ๓. หลักฐานการยื่นขอเสนอ 
 ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ 
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนกิส โดยแยกเปน 2 สวน คือ 

 ๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
 (๑) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล 
 (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมทั้งรบัรองสําเนาถูกตอง 
 (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุน 
รายใหญ (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
 (๒) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล ใหย่ืนสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ัน สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรอง
สําเนาถูกตอง 
 (๓) ในกรณีผูย่ืนขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหย่ืนสําเนาสัญญา
ของการเขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (1) หรือ (2) ของผูรวมคา แลวแตกรณี 
 (๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม  

(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)  

 ทั้ งนี้  เมื่อผู ย่ืนขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่  ๑ 
ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ตามแบบใน
ขอ ๑.๗ (๑) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 

 ๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
  (1) ในกรณี ท่ีผู ย่ืนขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนกระทําการแทนใหแนบหนังสือ 
มอบอํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ 
ทั้งนี้หากผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น  
  (๒) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง  
 (๓) บัญชีรายการกอสรางหรือใบแจงปริมาณงานและราคา ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุ
อุปกรณ คาแรงงาน ภาษีประเภทตางๆ รวมท้ังกําไรไวดวย 

 (๔) สํ า เนาหลั กฐานการ ท่ี ข้ึนท ะเบี ยน งานก อส รางส าขางานก อส รางอาคาร                           
ไวกับกรมบัญชีกลาง (กรณีคณะกรรมการราคากลางไดประกาศกําหนดใหงานกอสรางสาขานั้นตองขึ้นทะเบียน
ผูประกอบการไวกับกรมบัญชีกลาง) 
 (๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)  

/ทั้งนี้... 
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 ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ครบถวน 
ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) 
ใหโดยผูย่ืนขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

 ๔. การเสนอราคา 
  4.1 ผู ย่ืนขอเสนอตองยื่นขอเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตอง
กรอกขอความใหถูกตองครบถวน พรอมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอ 
โดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)  
 4.2 ผูยื่นขอเสนอจะตองกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามขอ 1.2 
พรอมจัดทําใบแจงปริมาณงานและราคา ใบบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน 
 ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงนิบาทและเสนอราคาไดเพียงคร้ังเดียวและราคาเดียว
โดยเสนอราคารวม หรือราคาตอหนวย หรือราคาตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ท้ังนี้ 
ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน
สําคัญ โดยคดิราคารวมทั้งส้ินซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และคาใชจายทั้งปวงไวแลว 
 ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๓๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดยภายใน
กําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 
 ๔.๓ ผู ย่ืนขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไม เกิน ๑๕๐ วัน  
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากมหาวิทยาลัยใหเริ่มทํางาน 

 ๔.๔ กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ 
ใหถี่ถ วนและเข าใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสทั้ งหมดเสียกอนที่ จะตกลงยื่นขอเสนอ 
ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส 
 ๔ .๕  ผู ยื่ น ข อ เสนอจะต องยื่ นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้ อจัดจ างภาครัฐ 
ดวยอิเล็กทรอนิกสในวันที่  ๒  เมษายน  ๒๕๖๓  ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอ
ราคาใหถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ 
   เมื่อพนกําหนดเวลาย่ืนขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอ 
และเสนอราคาใดๆ โดยเดด็ขาด 
 4.6 ผูย่ืนขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสารประเภท 
PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน 
ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงส งขอมูล (Upload) 
เพ่ือเปนการเสนอราคาใหแกมหาวิทยาลัย ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
 4.7 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูย่ืนขอเสนอรายอื่นตาม
ขอ ๑.๖ (๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอ 
รายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่น
ขอเสนอ  
  หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะ 
ที่มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๖ (๒) 
และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมคณะกรรมการฯ              
จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และมหาวิทยาลัย จะพิจารณาลงโทษผูย่ืนขอเสนอ
ดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตมหาวิทยาลัย จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้น มิใชเปนผูริเร่ิมใหมีการกระทําดังกลาว
และไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของมหาวิทยาลัย  
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 4.8 ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี ้
  (1) ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
  (2) ราคาที่ เสนอจะตองเป น ราคาที่ รวมภาษี มู ลค าเพ่ิม  และภาษี อ่ืนๆ  (ถ ามี )  
รวมคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 
  (3) ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กําหนด 
  (4) ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได 
  (5) ผูย่ืนขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th  

 ๕.  หลักประกันการเสนอราคา  

 ผูยื่นขอเสนอตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ จํานวน  ๖๐๐,๐๐๐  บาท  (หกแสน
บาทถวน)  
 5.1 เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซน็สั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟทนั้น
ชําระตอเจาหนาที่ในวันที่ย่ืนขอเสนอ หรือกอนวันนั้นไมเกิน 3 วันทําการ  
 5.2 ห นั งสื อ ค้ํ าป ระกั น อิ เล็ กท รอนิ กส ข อ งธน าค ารภ าย ใน ป ระ เท ศ ต าม แบ บ ที่
คณะกรรมการนโยบายกําหนด 
 5.3 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 5.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ได รับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย 
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือ 
ค้ําประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 
 กรณีที่ผูย่ืนขอเสนอนําเช็คหรือดราฟทที่ธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือ 
ค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย มาวางเปนหลักประกันการเสนอราคาจะตองสง
ตนฉบับเอกสารดังกลาวมาใหมหาวิทยาลัย ตรวจสอบความถูกตองในวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๒  ระหวาง
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  
 กรณีที่ผูยื่นขอเสนอยื่นขอเสนอในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ประสงคจะใชหนังสือค้ําประกัน
อิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคา ใหระบุชื่อผูยื่นขอเสนอในหนังสือค้ําประกัน
อิเล็กทรอนิกสฯ ดังน้ี 
 (1) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อกิจการรวมคาดังกลาวเปน 
ผูยื่นขอเสนอ 
 (2) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อผูเขารวมคารายที่สัญญา
รวมคากําหนดใหเปนผูเขายื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐเปนผูย่ืนขอเสนอ 
 ทั้งนี้ “กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียน
เปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณชิย 
 หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้มหาวิทยาลัย จะคืนใหผูยื่นขอเสนอ หรือผูค้ําประกัน
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีมหาวิทยาลัยไดพิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผูชนะการประกวดราคา
เรียบรอยแลว เวนแตผูยื่นขอเสนอรายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุดหรือไดคะแนนรวมสูงสุดไมเกิน 3 ราย  
ใหคืนไดตอเม่ือไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรอืผูยื่นขอเสนอไดพนจากขอผูกพันแลว 
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 การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใดๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบ้ีย 

 ๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 
  ๖.1 การพิจารณาผลการยื่ นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสคร้ังนี้  มหาวิทยาลั ย 
จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑราคา 
 ๖.๒ หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอ
ไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูย่ืนขอเสนอรายนั้น เวนแตผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียด
แตกตางไปจากเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัย กําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่
มิใชสาระสําคัญและความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูย่ืนขอเสนอรายอื่น หรือเปน
การผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น 
 ๖.๓ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ ไม พิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน  
ในกรณีดังตอไปนี ้
  (1) ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อ
จัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของมหาวิทยาลัย 
  (2) ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส 

  (3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน 
 ๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือมหาวิทยาลัยมีสิทธิใหผู ย่ืนขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพ่ิมเติมได 
มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสม  
หรือไมถูกตอง 

 ๖.๕ มหาวิทยาลัยทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้ งหมดก็ได  และอาจพิจารณาเลือกจางใน จํานวน  หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ งรายการใด  
หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้  
เพ่ื อป ระโยชน ของทางราชการเป นสํ าคัญ  และให ถื อว าการตั ดสิ นของมหาวิทยาลั ย เป นเด็ดขาด 
ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้งมหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูย่ืนขอเสนอเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือก
หรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื ่อถือไดวาย่ืนขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ 
หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรอืนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน  
  ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
หรือมหาวิทยาลัยจะใหผูย่ืนขอเสนอน้ันชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูย่ืนขอเสนอสามารถดําเนินงาน
ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะ
ไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูย่ืนขอเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผูย่ืนขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจาย
หรอืคาเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัย 
 

/๖.๖ กอนลงนาม... 
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 ๖.๖ กอนลงนามในสัญญา มหาวิทยาลัยอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
หากปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ ไดรับการคัดเลือกมี
ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอม
กันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรอืเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

 ๗. การทําสัญญาจางกอสราง 
 ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ ๑.๓ 
หรือทําขอตกลงเปนหนังสือกับมหาวิทยาลัย ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที ่ไดร ับแจง และจะตองวาง
หล ักประก ันส ัญ ญ าเป น จํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาค าจ างที่ ประกวดราคาอิ เล็ กทรอนิกส                        
ใหมหาวิทยาลัยยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้  
 ๗.1 เงนิสด 
 ๗.2 เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟทนั้น
ชําระตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน 3 วันทําการ  
  ๗.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด  
ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 
  ๗.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ได รับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย 
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือ 
ค้ําประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) 
  ๗.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 

 ๘. คาจางและการจายเงิน  

 มหาวิทยาลัยจะจายคาจางซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และคาใชจาย           
ทั้งปวงดวยแลว โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกําหนดการจายเงินเปนจํานวน ๔ งวด ดังน้ี 
 งวดที่  ๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒๐ ของคาจาง เมื่อผู รับจางไดดําเนินการ         
งานสํารวจ, วางพัง, งานถางปาและขุดตอแลวเสร็จทั้งหมด  ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน 
 งวดที่  ๒   เปน จํานวนเงิน ในอัตรารอยละ ๒๐ ของเม่ือผู รับจางไดดํ าเนินการ            
งานขุดลอกบอแลวเสร็จรอยละ ๔๐ ของประมาณงานขุด ใหแลวเสร็จภายในภายใน ๖๐ วัน  
 งวดที่  ๓   เปน จํานวนเงิน ในอัตรารอยละ ๒๐ ของเม่ือผู รับจางไดดํ าเนินการ            
งานขุดลอกบอแลวเสร็จรอยละ ๗๐ ของประมาณงานขุด ใหแลวเสร็จภายในภายใน ๙๐ วัน  
 งวดท่ี ๔ (งวดสุดทาย)  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๔๐ ของเมื่อผูรับจางได
ดําเนินการงานขุดลอกบอแลวเสร็จรอยละ ๑๐๐ ของประมาณงานขุด, งานขุดรื้อทางเดิมแลวบดอัดลูกรัง, งาน
กอสรางโรงสูบน้ําและระบบสูบพรอมเดินทอทั้งหมด แลวเสร็จภายในภายใน ๑๕๐ วัน 

 ๙. อตัราคาปรับ 
 คาปรับตามสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงจางเปน
หนังสือจะกําหนด ดังนี้ 
 

/๙.1 กรณี... 
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 ๙.1 กรณีที่ผูรับจางนํางานที่รับจางไปจางชวงใหผูอื่นทําอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาตจาก
มหาวิทยาลัยจะกําหนดคาปรับสําหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจํานวนรอยละ ๑๐  ของวงเงินของงานจางชวงนั้น 
 ๙.2 กรณีที่ผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางกอสราง นอกเหนือจากขอ ๘.1 จะกําหนดคาปรับเปน
รายวันเปนจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ ๐.๑๐ ของราคางานจาง 

 ๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
 ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําสัญญาจางตามแบบ ดังระบุในขอ ๑.๓ หรือขอตกลง
จางเปนหนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา  
๒ ป นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัย ไดรับมอบงาน โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน     
๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
 

๑๑. ขอสงวนสิทธิ์ในการย่ืนขอเสนอและอื่นๆ 
 ๑๑.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางคร้ังน้ี ไดมาจากเงินงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓  
 การจัดจางครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือไดตอเมื่อพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลใชบังคับ และไดรับจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จากสํานักงบประมาณแลว สําหรับกรณีที่ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ
รายจายเพ่ือการจัดหาในครั้งดังกลาว  มหาวิทยาลัยสามารถยกเลิกการจัดหาได 
 ๑๑.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผู รับจาง และไดตกลงจาง           
ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามา
จากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนได
ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูยื ่นขอเสนอซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
 (๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา ภายใน ๗ วัน
นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
 (๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืน 
ที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น 
 (๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี  
 ๑๑.๓ ผูย่ืนขอเสนอซึ่งมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือ
ภายในเวลาที่กําหนดดังระบุไวในขอ ๗  มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออก
หนังสือค้ําประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมท้ังจะ
พิจารณาให เปนผูทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
 ๑๑.๔ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาหรือ
ขอตกลงจางเปนหนังสือใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)  
 

/1๐.5 ในกรณี... 
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 1๑.5 ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยง
กันผู ยื่นขอ เสนอจะตองปฏิ บั ติตามคํา วินิ จฉัยของมหาวิทยาลัย คําวิ นิจฉัยดังกลาวใหถื อเปนที่สุด                  
และผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายใดๆ เพิ่มเติม 
 1๑.6 มหาวิทยาลัยอาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณีตอไปนี้ได โดยท่ีผูยื่นขอเสนอ                  
จะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยไมได  
  (1) มหาวิทยาลัยไมไดรับการจัดสรรเงินท่ีจะใชในการจัดจางหรือไดรับจัดสรรแตไม
เพียงพอที่จะทําการจัดจางครั้งนี้ตอไป 
  (2) มีการกระทํ าที่ เข าลักษณ ะผู ยื่ นขอ เสนอที่ ชนะการจัดจ างห รือที่ ได รับ 
การคัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม
หรือสมยอมกันกับผูย่ืนขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใดใน
การเสนอราคา 
  (3) การทําการจัดจางครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัย             
หรือกระทบตอประโยชนสาธารณะ 
  (4) กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
ซึ่งออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

 ๑๒. การปรับราคาคางานกอสราง 

 การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๕ จะนํามาใชในกรณีที่ 
คางานกอสรางลดลงหรือเพ่ิมขึ้น โดยวิธีการตอไปนี้ 
 ตามเง่ือนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติรัฐมนตรี          
เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒  เรื่อง  การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง ตามหนังสือสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๓๒ 
 สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ท่ีระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไวใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยไดขยายออกไป โดยจะใชสตูรของทางราชการท่ีไดระบุในขอ ๑.๕ 
 สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ท่ีระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไวใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการท่ีไดระบุในขอ ๑.๕ 

๑๓. มาตรฐานฝมือชาง  
 เมื่อมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตามประกาศ
นี้แลว  ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูเสนอราคาจะตองมีและใชผูผาน             
การทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานและทดสอบฝมือแรงงาน หรือผูมีวุฒิบัตร
ระดับปวช. ปวส.และ ปวท.หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไม
ต่ํากวารอยละ ๑๐ ของแตละ สาขาชางแตจะตองมีจํานวนชางอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปนี ้
 ๑๓.๑  ชางโยธา 
 ๑๓.๒  ชางสุขาภิบาล 
 
 
 

/๑๔. การปฏิบัติ... 
 
 
 



- ๑๐ - 
๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูย่ืนขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตองปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด 

1๕. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
 มหาวิทยาลัยสามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูย่ืนขอเสนอที่ไดรับการ

คัดเลือกใหเปนผูรบัจางเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ  
 ท้ังนี้ หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอ

หรือทําสัญญากับมหาวิทยาลัยไวชั่วคราว 
 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

 
 
 

๑๖  มีนาคม  ๒๕๖๓ 
 

พิมพ.............................. 

ทาน............................... 

ตรวจ.............................. 


