
(ร่าง) 
 

ข้อก าหนดและขอบเขตของงาน 
( Term of reference ) 

การประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถและปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน  

โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
................................................ 

 
                  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “มหาวิทยาลัย” มีความประสงค์ด าเนินการ 

จัดจ้างประกวดราคาการประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถและปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอ็ด ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูม ิจังหวัดร้อยเอ็ด  
1 งาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามเงื่อนไขและระเบียบปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
         
  1.ความเป็นมา 
                  อาคารเอนกประสงค์และปฏิบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับสนับสนุนงบประมาณแผ่นดินในการก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เป็นงบผูกพัน 
ด้วยวงเงิน 76,000,000 บาท  และแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เมื่อด าเนินการก่อสร้างตัวอาคาร
เสร็จ ได้เปิดใช้อาคารดังกล่าวเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มี
ทั้งหมด 2 ภาควิชา คือ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ และ ภาควิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มี 4 สาขาวิชา 
และมีจ านวนนักศึกษาที่เข้ามาใช้งานอาคารรวมทั้งสิ้น 1,290 คน รวมทั้งเป็นที่ตั้งของส านักงานคณบดีคณะ
ศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์  แต่อาคารดังกล่าวมีพ้ืนที่ลานจอดรถไม่เพียงพอต่อการบริการกับบุคลากร 
นักศึกษา และผู้มาติดต่อราชการ  ซึ่งพ้ืนที่โดยรอบส่วนมากเป็นลานดิน ที่เวลาฝนตกก็ไม่สามารถน ารถเข้า
จอดได้ ซึ่งจะเกิดปัญหาเป็นอย่างมากในช่วงฤดูฝน 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดสร้างลานจอดรถจะปรับปรุงภูมิทัศน์
รอบอาคารเพ่ือให้เป็นลานจอดรถส าหรับนักศึกษาและบุคลากร และใช้เป็นที่จัดกิจกรรมเล็กๆน้อยๆของ
นักศึกษาเพ่ือให้เกิด   ประโยชน์สูงสุด จากปัญหาความจ าเป็นดังกล่าวนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจึงใคร่
ขอตั้งค าขอเพ่ือก่อสร้างลานจอดรถและปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีพ้ืนที่รวมทั้งโครงการที่จะ
ปรับปรุงทั้งสิ้น 1,827.00 ตารางเมตร 
 
           2.วัตถุประสงค์     

1) เพื่อให้การจ ัดหาผู้ร ับจ้างในการ ก่อสร้างลานจอดรถและปรับปรุงภูมิทัศน์อาคาร
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ดเป็นไปตามระเบียบสานักนายกร ัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแนวทาง
ปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 
 
 



2) เพื่อให้การก่อสร้างลานจอดรถและปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูม ิจังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน  ดังกล ่าวแล้ว
เสร็จตามแผนงานที่มหาวิทยาล ัยฯ ก าหนดไว้ 

3) เพื่อให้การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-biding) 
เป็นไปอย่างกว้างขวางม ีความย ุติธรรมโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

 
3.  คุณสมบัติผู้เสนอราคา 

                 3.1 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างโดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท สัญญาเดียว ระยะเวลา
ของผลงานไม่เกิน 5 ปี  นับถึงวันประกาศประกวดราคาจ้าง และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วน
ราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมาย
บัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  รฐัวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ 
                 3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
                 3.3 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                 3.4 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                 3.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและ
ห้ามท าสัญญาตามท่ี กวพ. ก าหนด 
                 3.6 เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
                 3.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
                 3.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
                 3.9 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่
เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
        3.10 การจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้ และได้รับจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ างบประมาณ พ.ศ. 2560 จากส านักงบประมาณแล้ว ส าหรับกรณีที่ไม่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดหาในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยสามารถยกเลิกการจัดหาได้ 
 
 
 
 
 
 
 



4.  คุณลักษณะของงานจ้าง 
                 เป็นงานจัดจ้างงานก่อสร้างลานจอดรถและปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน เป็น งานแก้ไข
พ้ืนที่ลานจอดรถ,งานก่อสร้างพ้ืนที่ลานจอดรถ,งานถมดินปรับพ้ืนที่ รวมถึงงานส่วนอ่ืนๆที่ระบุในรูปแบบ
รายการ 
 

5.  ระยะเวลาการด าเนินการ 
                    ก าหนดระยะด าเนินการ ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  
 

ระยะเวลา 
ขั้นตอน/กิจกรรมด าเนินการ 

ก.ย. 
2559 

ต.ค. 
2559 

พ.ย. 
2559 

ธ.ค.  
2559 

ม.ค. 
2560 

ก.พ. 
2560 

มี.ค. 
2560 

เม.ย. 
2560 

พ.ค.  
2560 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
ปีงบประมาณ 2560 
-ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-ระยะเวลาด าเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุง 

         

 
 6. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน 
      ก าหนดแล้วเสร็จภายใน 60 วัน โดยแบ่งออกเป็น 2 งวด 
 

7.  วงเงินในการจัดหา 
                    วงเงินในการจัดจ้างครั้งนี้  เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 2,000,000.00 บาท (สองล้านบาทถ้วน) 
 8. ประมาณราคากลาง  
  ราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) 

 
9.  สถานที่ติดต่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม   
     สถานที่ติดต่อเพ่ือขอทราบข้อมูลเพ่ิมเติมหรือเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดย

เปิดเผยตัวได้ที่คณะกรรมการก าหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา ห้องพัสดุ ชั้น 1 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 113 หมู่ 12 ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ  
จ.ร้อยเอ็ด 45120  
หมายเลขโทรศัพท ์  0-4355-6001-8 ต่อ 1030    
หมายเลขโทรสาร     0-4355-6003           
Website   http://www.reru.ac.th 
E-mail              anun.m@reru.mail.go.th , aob_zoon@hotmail.com 
    Saiyarod123@hotmail.com , Parinya_dakaew@hotmail.com  

 
 
 

 
 
 
 

http://www.reru.ac.th/
mailto:aob_zoon@hotmail.com
mailto:Saiyarod123@hotmail.com
mailto:Saiyarod123@hotmail.com


(ฉบับร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถและปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด 

โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
…………………………………… 

 
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  มีความประสงค์จะก่อสร้างลานจอดรถและปรับปรุงภูมิทัศน์
อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
เป็นเงินทั้งสิ้น  2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) 
 
                    ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

              1. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างโดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท สัญญาเดียว ระยะเวลา
ของผลงานไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันประกาศประกวดราคาจ้าง และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วน
ราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมาย
บัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ 
                      2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
                    3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอ่ืนที่เข้ายื่นข้ อเสนอให้แก่
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                     4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                     5. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคา
และห้ามท าสัญญาตามที ่กวพ. ก าหนด 
                     6. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
                     7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
                     8. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
                     9. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่
เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
 

 



                    10. การจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้ และได้รับจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ างบประมาณ พ.ศ. 2560 จากส านักงบประมาณแล้ว ส าหรับกรณีที่ไม่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดหาในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยสามารถยกเลิกการจัดหาได้ 
 

                    ก าหนดดูสถานที่และรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่............................................  
เวลา 10.00 น. ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 113 หมู่ 12 ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอ
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ไปรับฟังค าชี้แจงและดูสถานที่ก่อสร้างฯ จะต้อง
ถือปฏิบัติตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดก าหนด เสมือนหนึ่งว่าเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับฟังรายละเอียด
และดูสถานที่ก่อสร้างฯ ทุกประการ 

ก าหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 
 ..................................... ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.  
 

                    ผู้สนใจสามารถซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ .......................... บาท 
ได้ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และช าระเงินผ่านทางธนาคาร ในวันที่ .............................. 
ถึงวันที่ ...................................  โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์      
ได้ภายหลังจากช าระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการเสนอราคา ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.reru.ac.th 
และ www.gprocurement.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 
0-435-556-001-8 ต่อ 1030 ในวันและเวลาราชการ 
 
                                        ประกาศ  ณ  วันที่  .......................................................... 
 
 
    
                                                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิต  อุบลเลิศ) 
                                                         อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 
                
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



(ฉบับร่าง) 
 

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
เลขที ่ e-bidding .../............... 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถและปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน  

โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 ลงวันที่ .................................... 
 

                  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัย" มีความประสงค์จะประกวด
ราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถและปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน โดยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 
                 1.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา 
                          1.1     แบบรูปรายการละเอียด 
                            1.2     แบบใบเสนอราคาที่ก าหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ 
                            1.3     แบบสัญญาจ้าง 
                            1.4     แบบหนังสือค้ าประกัน 
                                    (1)   หลักประกันการเสนอราคา 
                                    (2)   หลักประกันสัญญา   
                          1.5     สูตรการปรับราคา 
                          1.6     บทนิยาม 
                                    (1)   ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                                    (2)   การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                          1.7     แบบบัญชีเอกสาร 
                                    (1)   บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
                                    (2)   บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 
                          1.8    รายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities) 
(รายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นการเปิดเผยเพ่ือให้ผู้ประสงค์จะยื่นข้อเสนอได้รู้ข้อมูลได้
เท่าเทียมกัน และเพ่ือให้ประชาชนตรวจดูได้) 
  
                 2.    คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
                       2.1.  เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างโดยประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท สัญญา
เดียว ระยะเวลาของผลงานไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันประกาศประกวดราคาจ้าง และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา
โดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนซึ่งมี
กฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัย
เชื่อถือ 



                         2.2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
                     2.3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                     2.4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                     2.5. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคา
และห้ามท าสัญญาตามที ่กวพ. ก าหนด 
                     2.6. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด 
                     2.7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
                     2.8. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  
                     2.9. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
                     2.10. การจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้ และได้รับจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ างบประมาณ พ.ศ. 2560 จากส านักงบประมาณแล้ว ส าหรับกรณีที่ไม่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดหาในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยสามารถยกเลิกการจัดหาได้ 
   
                 3.    หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
                         ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ 
                          3.1    ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (1)    ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                           (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้าม)ี พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                           (ข)   บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และ
บัญชีผู้ถือหุ้น รายใหญ่พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                   (2)    ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้
ยื่น ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                   (3)    ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่น
ส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด
เป็นบุคคลธรรมดา ที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่น
เอกสาร ตามท่ีระบุไว้ใน (1) 
 



                                   (4)    เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ 
                                           (4.1)   ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) 
                                   (5)    บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ 1.7 (1) 
                          3.2    ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (1)    หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคา
มอบอ านาจ ให้บุคคลอ่ืนลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของ ผู้เสนอราคาในการเสนอ
ราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แทน 
                                   (2)    หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ 5 
                                   (3)    ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                   (4)    บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการ
วัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งก าไรไว้ด้วย   
                                   (5)    บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ 1.7 (2) 
 
                 4.    การเสนอราคา 
                          4.1     ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างนี้  โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก
ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคา โดยไม่ต้อง
แนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          4.2     ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคา ในบัญชีรายการก่อสร้างให้
ครบถ้วน 
                                   ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดย
เสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง 
โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 
                                   ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  180 วัน นับแต่วันเสนอราคา 
โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
                          4.3     ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 210 วัน 
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง 
                          4.4     ก่อนเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ 
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตาม
เงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ 
                          4.5     ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ...................................  ตั้งแต่เวลา 08.30 น.  ถึง 16.30 น. 
                          เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอใดๆ โดยเด็ดขาด 
                          คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  จะด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนตามข้อ 
1.6 (1) ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม่ 
 



                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือใน
ขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้เสนอราคารายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรมตามข้อ 1.6 (2) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และมหาวิทยาลัย
จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคาราย
นั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท า
ดังกล่าว 
                          ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคา   
ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์  หรือเป็น      
ผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อ
ปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากส่วนราชการ การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้
ถือเป็นที่สุด 
                          ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์และเห็นว่าการ
ยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ให้
ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวได้ 
                          4.6     ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
                                   (1)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (2)    ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
                                   (3)    ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน 
เวลา ที่ก าหนด 
                                   (4)    ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา 
                                   (5)    ผู้เสนอราคาสามารถศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอ
ราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
 
                 5.    หลักประกันการเสนอราคา 
                          ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการ
จัดซื้อจัดจา้งภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จ านวน 100,000 บาท 
(หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
                          5.1    หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือ      
ค้ าประกัน ดังระบุในข้อ 1.4 (1) 
                          5.2     เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นการเสนอราคาทาง
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันท าการของทางธนาคาร 
 
                          5.3     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          กรณีที่ผู้ เสนอราคาน าเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย  มาวางเป็น
หลักประกันการเสนอราคา ผู้เสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ส่วนราชการตรวจสอบความ
ถูกต้อง ในวันที่ .............................. ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. 
 

http://www.gprocurement.go.th/


                          หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ มหาวิทยาลัยจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ าประกัน
ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ 3 
ล าดับแรก จะคืนให้ต่อเม่ือได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว  
                          การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
 
                 6.    หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
                          6.1     ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคาต่ าสุด และจะพิจารณาจาก ราคารวม   
                          6.2     หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็น
ข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใน
ส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยเท่านั้น 
                          6.3     มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน 
ในกรณีดังต่อไปนี้ 
                                   (1)    ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์  หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย 
                                   (2)    ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่งอย่างใด 
หรือทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (3)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
                          6 .4   ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา 
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัย มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจง
ข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รับ
ข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
                          6.5     มหาวิทยาลัยทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ
ราคาที่เสนอท้ังหมดก็ได ้และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด 
หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้  สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ 
เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคา
จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งมหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และ
ลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือ
ได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือ
นิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
                               ในกรณีที่ผู้เสนอราคารายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด าเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัยจะให้  
ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามประกวดราคา
จ้างอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ
หรือไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 
 



                          6.6     ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผู้เสนอราคาที่
มีสิทธิ ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคา ที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม ตามข้อ 1.6มหาวิทยาลัยมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกรายดังกล่าวออก และ
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
                               ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอ
ราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการ
พิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวได้ 
 
                 7.     การท าสัญญาจ้าง 
                               ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุ
ในข้อ 1.3 กับมหาวิทยาลัย ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็น
จ านวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้มหาวิทยาลัยยึดถือไว้ในขณะ
ท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
                            7.1    เงินสด 
                             7.2     เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญา หรือก่อนหน้านั้น  
ไม่เกิน 3 วัน ท าการของทางราชการ 
                            7.3   หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกันดัง
ระบุในข้อ 1.4 (2) 
                            7.4   หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัท
เงินทุน หรือ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบ
ธุรกิจค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบ
แล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ 1.4 (2) 
                          7.5   พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
 

 8.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน     
     มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จะจ่ายค่าจ้างโดยแบ่งออกเป็น 2 งวด  ดังนี้ 
งวดที่ 1 จ่ายเงินจ านวนร้อยละ 9.00 เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการก่อสร้างงานต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน  
           นับจากวันลงนามตามคู่สัญญา (ระยะเวลา 30 วัน) 

- รื้อถอน ส ารวจ ปักผัง ท าระดับถมดิน 
- ปักผังเข้าแบบเทลานคอนกรีต 
- เทลานคอนกรีต แล้วเสร็จ 
- เก็บท าความสะอาดให้แล้วเสร็จ 
- ผู้รับจ้างส่งแผนงานก่อสร้างของงวดงานถัดไปแล้วเสร็จ 
- ผู้รับจ้างได้ด าเนินการจัดท า ส่งตรวจ และได้รับอนุมัติ Shop Drawing ของงานตาม

รายการที่ต้องด าเนินการส่งมอบงานใน 2 งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ 
- ผู้รับจ้างได้ด าเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อน

การใช้งานส าหรับ 2 งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ 



งวดที่ 2 จ านวนร้อยละ 55.00 เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการก่อสร้างงานต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน 
 นับจากวันลงนามตามคู่สัญญา (ระยะเวลา 60 วัน) 

- ถมดินปรับระดับแล้วเสร็จ 
- ปักผังเข้าแบบเทลานคอนกรีต 
- เทลานคอนกรีต แล้วเสร็จ 
- ตัดรอยต่อคอนกรีตแล้วเสร็จ 
- เก็บท าความสะอาดให้แล้วเสร็จ 
- งานอ่ืนๆที่เหลือทั้งหมด พร้อมย้ายเศษวัสดุออกจากพ้ืนที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ  
- เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการจัดท า ส่งตรวจ และได้รับอนุมัติ As Built Drawings ซึ่งอยู่ในรูป

แบบจ าลองเทคโนโลยีสารสนเทศตามรูปแบบและรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

และเอกสารคู่มือการใช้งานวัสดุอุปกรณ์ต่างๆของงานตามรายการงานทั้งหมด รวมทั้ง
การฝึกอบรมผู้ใช้สอยอาคาร และผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดตามรูปแบบรายการและ
เงื่อนไขต่างๆ ก าหนดตามสัญญาให้แล้วเสร็จถูกต้อง  

                     
                 9.    อัตราค่าปรับ 
                          ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 17 จะก าหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตาม
สัญญาต่อวัน 
 
                 10.    การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้าง 
ตามแบบ ดังระบุในข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี  นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซม
แก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
 
                 11.    ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอ่ืน ๆ 
                          11.1   เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2559 
งบกลาง 
                                    ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้ งนี้  เป็นเงินทั้ งสิ้น
2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) 
                          11.2   เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง
ตามที่ได้ประกวดราคาโดยการยื่นข้อเสนอทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ือ
งานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่  
และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็น 
ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
                                   (1)    แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า 
ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
 
 



                                   (2)    จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดย
เรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                   (3)    ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
                          11.3   ผู้เสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญา หรือข้อตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจาก
ผู้ออกหนังสือค้ าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) 
รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ 
                          11.4   มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญา
ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 
                 12.    การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
                          การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ 1.5 จะน ามาใช้ใน
กรณีท่ี ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพ่ิมข้ึน โดยวิธีการต่อไปนี้ 
                          ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีค านวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตาม
หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที ่นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 
                          สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่ก าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่
ก าหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้
ระบุในข้อ 1. 
 
                 13.    มาตรฐานฝีมือช่าง 
                          เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้าง
ตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้
ผู้ผ่านการทดสอบ มาตรฐานฝีมือช่างจาก สถาบันของทางราชการอ่ืน หรือสถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรอง 
หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับ
ราชการได้ ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 ของแต่ละ สาขาช่างแต่จะต้องมีจ านวนช่างอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละ
สาขาช่าง ดังต่อไปนี้ 
                          13.1    ช่างโยธา 
                          13.2    ช่างระบบไฟฟ้า เครื่องกล สุขาภิบาล และระบบที่เกี่ยวข้อง 
                          13.3    ช่างเทคนิค 
 
                 14.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                          ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและ
ระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
  

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
/กันยายน/2559 



  หากท่านต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็น
เป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว ตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น 

 
 
 

(ลงชื่อ)..................................................................ประธานกรรมการ  
                    (ดร.พรชัย ผาดไธสง) 
 
(ลงชื่อ)..................................................................กรรมการ 
                    (ดร.วีรยุทธ ชุติมารังสรรค์) 
 
 
(ลงชื่อ)..................................................................กรรมการ 
                  (นายสันติสุข สุวรรณพันธ์) 
 
(ลงชื่อ)...................................................................กรรมการ 
                        (นายปฐว ีสุภารี) 
 
(ลงชื่อ)..................................................................กรรมการและเลขานุการ  
                    (นายสันติภาพ   สมณา) 


