
เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส (e – bidding)  
เลขท่ี  ........../๒๕๖๓ 

การจางปรับปรุงอาคารชออนิทนลิ  ตําบลสะเดียง  อาํเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ จํานวน ๑ งาน   
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

ลงวันที่  ............................... ๒๕๖๓ 
 

----------------------------------------- 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา มหาวิทยาลัย มีความประสงคจะประกวดราคาจาง

ปรับปรุงอาคารชออินทนิล  ตําบลสะเดียง  อําเภอเมืองเพชรบูรณ   จังหวัดเพชรบูรณ จํานวน ๑ งาน                    
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด
ดังตอไปนี้ 

 
 ๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

1.1 แบบรูปและรายการละเอียด 
 1.2 แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
 1.3 แบบสัญญาจางกอสราง 
 1.4 แบบหนังสือค้ําประกัน 
  (๑) หลักประกันการเสนอราคา  
  (๒) 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)  
 ๑.๙ รายละเอียดการแบงงวดงานและระยะเวลาการกอสราง 
 ๑.๑๐ รายการประกอบแบบ 
 
 ๒. คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ  
 ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
 ๒.๒ ไมเปนบุคคลลมละลาย 
 ๒.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
 ๒.4 ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการย่ืนขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐ             
ไวชั่วคราว เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบ                    
ที่ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 

/๒.๕  ไมเปนบุคคล... 
 
 

(ราง) 
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 ๒.5 ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน
ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูทิ้งงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 
 ๒.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจาง             
และการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 ๒.7 เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
 ๒.8 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนที่เขายื่นขอเสนอใหแกมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวาง              
การแขงขันอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสคร้ังน้ี 
 ๒.9 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทยเวนแตรัฐบาล                  
ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธ์ิและความคุมกันเชนวานั้น 
 ๒.๑๐ ผูยื่นขอเสนอตองตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจางกอสราง
ในวงเงินไมนอยกวา ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดลานหาแสนบาทถวน) และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับ
หนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือได อายุผลงานไมเกิน ๕ ป นับจากวันทําการ                  
ตามสัญญาแลวเสร็จ จนถึงวันยื่นขอเสนอครั้งนี้ 
 ผูยื่นขอเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ตองมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
 (1) กรณีที่ กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตอง                   
มีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม 
“กิจการรวมคา” สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสราง                    
ของผูเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได 
 (2) กรณี ที่ กิจการรวมค าไม ได จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละ 
นิติบุคคลที่เขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแต  
ในกรณีที่กิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใด 
รายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอม
การย่ืนขอเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถ                   
ใชผลงานกอสรางของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่ย่ืนเสนอราคาได 
  ทั้งนี้ “กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจการรวมคา               
ที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณชิย 
 ๒.1๑ ผูย่ืนขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 
Government Procurement: e – GP) ของกรมบัญชีกลาง  
 ๒.1๒ ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ                      
ดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กําหนด 
 ๒.1๓ ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรอืแสดงบัญชีรายรับ
รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
 

/๒.๑๔  ผูย่ืนขอเสนอ... 
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 ๒.1๔ ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแต
การจายเงินแตละคร้ังซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กําหนด 
 
 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 ใหยื่นสําเนาสัญญา
ของการเขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (1) หรือ (2) ของผูรวมคา แลวแตกรณี 
 (๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม พรอมทั้งรับรองสําเนา
ถูกตอง 

(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) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
 ๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
  (1) ในกรณี ท่ีผู ย่ืนขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนกระทําการแทนใหแนบหนังสือ 
มอบอํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ 
ทั้งนี้หากผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทาน้ัน  
  (๒) หลักประกันการเสนอราคา  ตามขอ ๕ 
  (๓) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง  
 (๔) บัญชีรายการกอสรางหรือใบแจงปริมาณงานและราคา ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุ
อุปกรณ คาแรงงาน ภาษีประเภทตางๆ รวมท้ังกําไรไวดวย 

 (๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)  

/ทั้งนี้... 
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 ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ครบถวน 
ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๗ 
(๒) ให โดยผู ยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชี เอกสารสวนที่  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 ผูยื่ นขอเสนอจะตองกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามขอ 1.2 
พรอมจัดทําใบแจงปริมาณงานและราคา ใบบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน 
 ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงนิบาทและเสนอราคาไดเพียงคร้ังเดียวและราคาเดียว
โดยเสนอราคารวม หรือราคาตอหนวย หรือราคาตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ท้ังนี้ 
ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน
สําคัญ โดยคดิราคารวมทั้งส้ินซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และคาใชจายทั้งปวงไวแลว 
 ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๖๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดยภายใน
กําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 
 ๔.๓ ผู ย่ืนขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไม เกิน ๒๗๐ วัน  
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากมหาวิทยาลัยใหเริ่มทํางาน 
 ๔.๔ กอนเสนอราคา ผู ย่ืนขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ 
ใหถี่ถ วนและเข าใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสทั้ งหมดเสียกอนที่ จะตกลงยื่นขอเสนอ 
ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส 
 ๔.๕ ผู ยื่ น ข อ เสนอจะต องยื่ นข อ เสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้ อจั ดจ างภาครั ฐ 
ดวยอิเล็กทรอนิกสในวันท่ี  ................................... ๒๕๖๓ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.  และเวลาในการ
เสนอราคาใหถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ 
   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  
 

/หากปรากฏ... 
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  หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะ 
ที่มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๖ (๒) 
และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมคณะกรรมการฯ              
จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผู ย่ืนขอเสนอ และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษ                    
ผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูท้ิงงาน เวนแตมหาวิทยาลัย จะพิจารณาเห็นวาผูย่ืนขอเสนอรายนั้น มิใชเปนผูริเริ่ม
ใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของมหาวิทยาลัย  
 4.8 ผูย่ืนขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้ 
  (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 โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จํานวน ๗๕๐,๐๐๐  บาท (เจ็ดแสน          
หาหม่ืนบาทถวน)  
 5.1 เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย 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 ตรวจสอบความถูกตองในวันที่ ................................. ๒๕๖๓  
ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น.  
 กรณีที่ผูยื่นขอเสนอยื่นขอเสนอในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ประสงคจะใชหนังสือค้ําประกัน
อิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคา ใหระบุชื่อผูย่ืนขอเสนอในหนังสือค้ําประกัน
อิเล็กทรอนิกสฯ ดังน้ี 
 (1) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อกิจการรวมคาดังกลาวเปน 
ผูยื่นขอเสนอ 
 (2) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อผูเขารวมคารายที่สัญญา
รวมคากําหนดใหเปนผูเขายื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐเปนผูย่ืนขอเสนอ 

/ทั้งนี้... 
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 ทั้งนี้ “กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียน
เปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณชิย 
 หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้มหาวิทยาลัย จะคืนใหผูยื่นขอเสนอ หรือผูค้ําประกัน
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีมหาวิทยาลัยไดพิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผูชนะการประกวดราคา
เรียบรอยแลว เวนแตผูยื่นขอเสนอรายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุดหรือไดคะแนนรวมสูงสุดไมเกิน 3 ราย  
ใหคืนไดตอเม่ือไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรอืผูยื่นขอเสนอไดพนจากขอผูกพันแลว 
 การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใดๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบ้ีย 
 
 ๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 
  ๖.1 การพิจารณาผลการยื่ นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสคร้ังนี้  มหาวิทยาลั ย 
จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑราคา   
  ๖.๒ การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ 
 กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ มหาวิทยาลัยจะพิจารณา
จากราคารวม   
 ๖.๓ หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอ
ไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูย่ืนขอเสนอรายนั้น เวนแตผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียด
แตกตางไปจากเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่
มิใชสาระสําคัญและความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูย่ืนขอเสนอรายอื่น หรือเปน
การผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น 
 ๖.๔ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ ไม พิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน  
ในกรณีดังตอไปนี ้
  (1) ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อ
จัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของมหาวิทยาลัย 
  (2) ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส 

  (3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน 
 ๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณา          
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือมหาวิทยาลัยมีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได 
มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสม  
หรือไมถูกตอง 
 
 

/๖.๖ มหาวิทยาลัย... 
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 ๖.๖ 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 หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน  
  ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
หรือมหาวิทยาลัยจะใหผูย่ืนขอเสนอน้ันชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูย่ืนขอเสนอสามารถดําเนินงาน
ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะ
ไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูย่ืนขอเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผูย่ืนขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจาย
หรอืคาเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัย 

 ๖.๗ 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
หลักประกันส ัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ (หา) ของราคาคาจางที่ประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส                          
ใหมหาวิทยาลัยยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้  
 ๗.1 เงนิสด 
 ๗.2 เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสัง่จาย 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.  คาจาง... 
 
 
 



- ๘ - 

 ๘. คาจางและการจายเงิน  
 มหาวิทยาลัยจะจายคาจางซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และคาใชจาย           

ทั้งปวงดวยแลว โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกําหนดการจายเงินเปนจํานวน ๕ งวด ดังน้ี 
 งวดที่ ๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐ ของคาจาง  เมื่อผูรับจางไดดําเนินการ                     
รื้อถอนพื้น ผนัง ฝา ประตู หนาตาง ผามาน กระเบ้ือง สุขภัณฑหองน้ํา และเคลื่อนยายวัสดุ ครุภัณฑ ภายใน
อาคารออกทั้งหมด ติดตั้งหนาตางกระจกอลูมิเนียม ชั้น ๑-๕ แลวเสร็จ งานข้ึนโครงฝายิปซั่มฉาบเรียบ                 
ไมยิงแผน ชั้น๑-๕ เดินทอรอยสายไฟชั้น ๑-๓ แลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลา ๓๐ วัน นับตั้งแตวันท่ีเร่ิม             
ลงมือกอสรางตามสัญญาจาง 
 งวดที่ ๒ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ๑๕ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดดําเนินการ                   
ติดตั้ งแผนยิปซั่มพรอมฉาบโปว ช้ัน ๑-๓ แลวเสร็จ งานติดตั้งสุขภัณฑ ปูกระเบื้องในหองน้ําชั้น ๑-๔                   
ทั้งหมดแลวเสร็จ งานผนังเบาชั้น ๑-๔ แลวเสร็จ งานติดตั้งประตูไมอัดภายในอาคารทั้งหมดแลวเสร็จ งานทาสี
ภายนอกอาคารทุกชั้นแลวเสร็จ งานอลูมิเนียมคอมโพสิทหนาอาคารตรงบันได ๒ ฝง แลวเสร็จ งานปูพ้ืน
กระเบื้องแกรนิตโตหองรับรองชั้น ๑ แลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลา  ๖๐ วัน นับต้ังแตวันท่ีเริ่มลงมือ
กอสรางตามสัญญาจาง 
 งวดที่ ๓ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดดําเนินการ           
ติดตั้งแผนยิปซั่มพรอมฉาบโปวชั้น ๔-๕ แลวเสร็จ งานทาสีน้ําอะคลิลิคผนัง – ฝาเพดาน ภายในอาคาร ๑-๓ 
แลวเสร็จ รอยละ ๕๐ งานติดตั้งประตูอลูมิเนียมชั้น ๑ แลวเสร็จ งานไมเฟอรนิเจอรบิวทอินไมทําสี ชั้น ๑-๓ 
แลวเสร็จ งานขัดพื้นกระเบื้องยางของเกาชั้น ๒ แลวเสรจ็ งานปูกระเบื้องยางหองประชุม ๑-๒ ชั้น ๓ แลวเสร็จ 
งานปูกระเบ้ืองยางชั้น ๔ ทั้งช้ัน แลวเสร็จ งานติดตั้งประตูชองชารปไมทําสี ชั้น ๔ ทั้งหมดแลวเสร็จ งานติด
โคมไฟพรอมหลอดไฟชั้น ๑-๒ แลวเสร็จ เม่ือติดตั้งสายโทรศัพทภายในอาคารชั้น ๑ และชั้น ๔ ไมรวมตัวเคร่ือง
แลวเสรจ็ แลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลา ๑๒๐ วัน นับตั้งแตวันท่ีเร่ิมลงมือกอสรางตามสัญญาจาง 
 งวดที่ ๔ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒๕ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดดําเนินการ           
ติดตั้งงานไมบิวทอิน ชั้น ๔ ภายในหองพัก ๒๐ หอง ไมรวมทําสีแลวเสร็จ เมื่อทาสีภายในอาคารชั้น ๔              
แลวเสร็จ เมื่อขัดทําความสะอาดพ้ืนบันไดช้ัน ๑-๕ แลวเสร็จ รวมขึ้นลงทางฉุกเฉิน เมื่อเก็บสีงานเฟอรนิเจอร
บิวทอินชั้น ๑-๓ แลวเสร็จ รอยละ ๘๐  งานทาสีฝาเพดานภายในอาคารชั้น ๔ แลวเสร็จ งานทาสีประตู          
ชองชารปชั้น ๔ แลวเสร็จ งานติดตั้งโคมไฟดาวไลทชั้น ๓-๔ แลวเสร็จ งานติดตั้งบัวพื้นในอาคารช้ัน ๑-๔                 
แลวเสรจ็ภายในกําหนดระยะเวลา ๑๘๐ วัน นับตั้งแตวันที่เริ่มลงมือกอสรางตามสัญญาจาง 
 งวดท่ี ๕ (งวดสุดทาย) เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๓๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจาง               
ไดดําเนินการเก็บสีงานเฟอรนิเจอรในอาคารทั้งหมดแลวเสร็จ เมื่อติดตั้งผามานในอาคารชั้น ๑-๔ แลวเสร็จ 
เมื่อติดตั้งโครงเหล็กลวดตาขายชั้น ๕ ดาดฟาทําสีแลวเสร็จ เมื่อติดตั้งโคมไฟดาวนไลทชั้น ๕ แลวเสร็จ                 
เมื่อปรับปรุงประตูหองนอนชั้น ๔ ทําสีพรอมติดตั้งอุปกรณควบคุมเขา-ออก เรียบรอย งานติดวอลเปเปอรผนัง
ในอาคารชั้น ๑-๔ แลวเสร็จท้ังหมด งานเก็บทําความสะอาดพื้นดาดฟาช้ัน ๕ แลวเสร็จ งานพ้ืนปูหญาเทียม            
ชั้น ๕ แลวเสร็จ งานเก็บสีภายในอาคารทุกชั้นแลวเสร็จ งานติดตั้ งอุปกรณประตูทุกบาน ทั้งงานไม                       
และงานอะลูมิเนียม อุปกรณเฟอรนิเจอรบานปด ลิ้นชัก รางเลื่อน ครบทุกชิ้นพรอมใชงานกอนสงมอบ                  
งานอ่ืนใดที่ปรากฏตามแบบรูปรายการ งานเก็บกวาดทําความสะอาดบริเวณกอสรางทั้งหมด  แลวเสร็จภายใน
กําหนดระยะเวลา ๒๘๐ วัน นับตั้งแตวันที่เริ่มลงมือกอสรางตามสัญญาจาง 
 
 

/๙. อัตรา... 
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 ๙. อตัราคาปรับ 
 คาปรับตามสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงจาง                   
เปนหนังสือจะกําหนด ดังนี้ 
 ๙.1 กรณีที่ผูรับจางนํางานที่รับจางไปจางชวงใหผูอื่นทําอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาตจาก
มหาวิทยาลัยจะกําหนดคาปรับสําหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจํานวนรอยละ ๑๐ ของวงเงินของงานจางชวงน้ัน 
 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  
๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
 

๑๑. ขอสงวนสิทธิ์ในการย่ืนขอเสนอและอื่นๆ 
 ๑๑.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางคร้ังน้ี ไดมาจากเงินงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ มหาวิทยาลัยไดรับอนุมัติเงินคากอสราง             

จากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓  
 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  ผูย่ืนขอเสนอ... 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๐ - 

 ๑๑.๓ ผูย่ืนขอเสนอซึ่งมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือ
ภายในเวลาที่กําหนดดังระบุไวในขอ ๗  มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออก
หนังสือค้ําประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมท้ังจะ
พิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบรหิารพัสดุภาครัฐ 
 ๑๑.๔ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธ์ิท่ีจะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญา               
หรือขอตกลงจางเปนหนังสือใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสงูสุด (ถามี)  
 1๑.5 ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้  มีความขัดหรือ                
แยงกันผู ย่ืนขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของมหาวิทยาลัยคําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด                  
และผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายใดๆ เพิ่มเติม 
 1๑.6 มหาวิทยาลัยอาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณีตอไปนี้ได โดยท่ีผูยื่นขอเสนอ                  
จะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยไมได  
  (1) มหาวิทยาลัยไมได รับการจัดสรรเงินท่ีจะใชในการจัดจางหรือได รับจัดสรร                   
แตไมเพียงพอที่จะทําการจัดจางครั้งนี้ตอไป 
  (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 ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๓๒ 
 สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ท่ีระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไวใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยไดขยายออกไป โดยจะใชสตูรของทางราชการท่ีไดระบุในขอ 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  ชางไม... 
 
 
 



- ๑๑ - 

 ๑๓.๑ ชางไม 
 ๑๓.๒ ชางปูน 
 ๑๓.๓ ชางเหล็ก 
 ๑๓.๔ ชางเชื่อม 
 ๑๓.๕ ชางไฟฟา 
 ๑๓.๖ ชางประปา  
 ๑๓.๗ ชางกระเบื้อง 
 ๑๓.๘ ชางอลูมิเนียม 
 ๑๓.๙ ชางทาสี 
 

๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูย่ืนขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตองปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด 
 

1๕. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
 มหาวิทยาลัยสามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูย่ืนขอเสนอที่ไดรับการ

คัดเลือกใหเปนผูรบัจางเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ  
 ท้ังนี้ หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอ

หรือทําสัญญากับมหาวิทยาลัยไวชั่วคราว 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
 
 
 

................................... ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิมพ.............................. 

ทาน............................... 

ตรวจ.............................. 


