
 

เอกสารประกวดราคาจางดวยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 
เลขที ่........................ 

ประกวดราคาจางปรับปรุงลานกีฬากลางแจง ตําบลเกาะแกว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ๑ งาน  
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
ลงวันที่         ตุลาคม ๒๕๖๐ 

 
                  มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "มหาวิทยาลัย" มีความประสงคจะ ประกวดราคาจาง
ปรับปรงุลานกีฬากลางแจง ตําบลเกาะแกว อําเภอเสลภูมิ จงัหวัดรอยเอ็ด ๑ งาน ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
(e-bidding) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด โดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิสโดยมีขอแนะนําและขอกําหนด
ดังตอไปนี ้
                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
                          ๑.๑     แบบรปูรายการละเอียด 
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบจัดซือ้จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนกิส 
                          ๑.๓     สัญญาจางทั่วไป 
                          ๑.๔     แบบหนงัสอืค้ําประกัน 
                                    (๑)   หลกัประกันการเสนอราคา 
                                    (๒)   หลกัประกันสัญญา 
                          ๑.๕     สูตรการปรับราคา 
                          ๑.๖     บทนิยาม 
                                    (๑)   ผูเสนอราคาที่มผีลประโยชนรวมกัน 
                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
                          ๑.๗     แบบบญัชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซือ้จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนกิส 
                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ 
                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ 
                          ๑.๘     รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ (Bill of Quantities) 
(รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางเปนการเปดเผยเพื่อใหผูประสงคจะยื่นขอเสนอไดรูขอมูลไดเทาเทียม
กัน และเพื่อใหประชาชนตรวจดูได) 
  
                 ๒.    คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 
                          ๒.๒     ไมเปนบุคคลลมละลาย 
                          ๒.๓     ไมอยูระหวางเลิกกจิการ 
                          ๒.๔     ไมเปนบุคคลซึง่อยูระหวางถูกระงบัการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว



ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๕     ไมเปนบุคคลซึง่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูทิ้งงาน
ของหนวยงานของรัฐในระบบเครอืขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลทีผู่ทิ้งงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมอีํานาจในการดําเนนิงานในกิจการของนิตบิุคคลนั้นดวย 
                          ๒.๖     มีคุณสมบัติและไมมลีักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซือ้จัดจางและ
การบริหารพสัดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                          ๒.๗     เปนบุคคลธรรมดาหรือ(นิตบิคุคล) ผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส
ดังกลาว 
                          ๒.๘     ไมเปนผูมผีลประโยชนรวมกนักับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาย่ืนขอเสนอใหแก ?หนวยงาน
ของรัฐ? ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครัง้นี ้
                          ๒.๙     ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 
                          ๒.๑๐     ไมเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏบิัติงานตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลงั กําหนด 
                          ๒.๑๑     ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมผีลงานกอสรางประเภทเดียวกันกบังานทีป่ระกวด
ราคาจางในวงเงินไมนอยกวา ๒,๗๒๒,๕๐๐.๐๐ บาท และเปนผลงานทีเ่ปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงาน 
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบรหิารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมกีฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการ
บรหิารสวนทองถิ่น รัฐวสิาหกจิ หรือหนวยงานเอกชนทีม่หาวิทยาลัยเชื่อถือ 
                                   ผูเสนอราคาที่เสนอราคาในรปูแบบของ "กจิการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติดงันี ้
                                   (๑) กรณีทีก่ิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิตบิุคคลใหม โดยหลักการกจิการรวมคา
จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม 
"กิจการรวมคา" สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสราง กจิการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูเขารวมคา
มาใชแสดงเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได 
                                   (๒) กรณีทีก่ิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการนิตบิุคคลแตละ
นิติบุคคลที่เขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขทีก่ําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแตใน
กรณีที่กจิการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปน
ผูรบัผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดงักลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอประกวด
ราคาทางระบบจัดซือ้จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนกิส กจิการรวมคานั้นสามารถใชผลงานกอสรางของผูรวมคาหลกั
รายเดียวเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่ยื่นเสนอราคาได 
                                   ทั้งนี้ "กิจการรวมคาที่จดทะเบยีนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาทีจ่ด
ทะเบียนเปนนิตบิุคคลตอหนวยงานของรัฐซึง่มหีนาที่รบัจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย) 
                          ๒.๑๒     ผูเสนอราคาตองลงทะเบียนในระบบจัดซือ้จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนกิส 
(Electronic Government Procurement: e - GP) กรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๑๓     ผูเสนอราคาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบญัชีรายรบัรายจายหรือแสดงบญัชี
รายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
                          ๒.๑๔     ผูเสนอราคาซึ่งไดรบัคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรบัและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแต
การจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมลูคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ไดตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กําหนด 



                               มีคุณสมบัติและไมมลีักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการ
บรหิารพสัดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                 ๓.    หลักฐานการยื่นขอเสนอ 
                         ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพรอมกบัการเสนอราคาทางระบบจัดซือ้จัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนกิส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ 
                          ๓.๑    สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 
                                   (๑)    ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
                                           (ก)   หางหุนสวนสามญัหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนงัสือรับรองการจด
ทะเบียนนิตบิุคคล บญัชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรบัรองสําเนาถูกตอง 
                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนงัสอืรบัรองการจด
ทะเบียนนิตบิุคคล หนงัสือบริคณหสนธิ บัญชรีายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคมุ (ถามี) และบัญชีผูถือหุนราย
ใหญ (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
                                   (๒)    ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลใหยื่น 
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสญัชาติไทย พรอมทั้งรับรองสําเนา
ถูกตอง 
                                   (๓)    ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา
สัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณทีี่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคล
ธรรมดา ที่มิใชสญัชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนงัสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสาร ตามที่ระบุ
ไวใน (๑) 
                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ 
                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบยีนพาณิชย (ถามี) 
                                           (๔.๒)   สําเนาใบทะเบยีนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) 
 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดย่ืนพรอมกบัการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                          ๓.๒    สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 
                                   (๑)    ในกรณีทีผู่เสนอราคามอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนงัสือมอบ
อํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรบัมอบอํานาจ ทั้งนี้หาก
ผูรบัมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูทีบ่รรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น 
                                   (๒)    หลกัประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕ 
                                   (๓)    สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถกูตอง (ใหใชในกรณีที่
มีการกําหนดผลงานตามขอ ๒.๑๑ เทานั้น) 
                                   (๔)    บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปรมิาณงาน) ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุ
อุปกรณ คาแรงงาน ภาษีประเภทตางๆ รวมทั้งกําไรไวดวย 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) ผูเสนอราคาไมตองแนบบญัชี
เอกสารสวนที่ ๒ ในระบบจัดซือ้จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
                          ๓.๓    เมื่อผูเสนอราคาดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ และบัญชี



เอกสารสวนที่ ๒ ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางแบบบัญชีเอกสาร
สวนที่ ๑ และแบบบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) และขอ ๑.๗ (๒) ใหอัตโนมัติโดยผูเสนอราคา
ไมตองแนบแบบบัญชีเอกสารดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเลก็ทรอนิกสตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมเีงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอก
ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมทัง้หลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูเสนอราคา โดยไมตองแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคา ในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน 
                                   ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา
เดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรอืตอรายการ ตามเงื่อนไขทีร่ะบุไวทายใบเสนอราคาให
ถูกตอง โดยคิดราคารวมทัง้สิ้น ซึง่รวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทัง้ปวงไวแลว 
                                   ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา  ๑๘๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคา โดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรบัผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 
                          ๔.๓     ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสรจ็ไมเกิน ๒๑๐ วัน นับ
ถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง 
                          ๔.๔     กอนเสนอราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสญัญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ 
ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอเิลก็ทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนทีจ่ะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไข ใน
เอกสารประกวดราคาจางอเิลก็ทรอนิกส 
                          ๔.๕     ผูเสนอราคาจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเลก็ทรอนิกส ในวันที่ ........................  ระหวางเวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. 
                          ๔.๖     ผูเสนอราคาตองจัดทําเอกสารสําหรบัใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูเสนอราคาตองเปนผูรบัผิดชอบตรวจสอบความครบถวน 
ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนทีจ่ะยืนยันการเสนอราคา แลวจงึสงขอมลู (Upload) เพื่อเปนการ
เสนอราคาใหแกหนวยงานของรัฐผานทางระบบจัดซือ้จัดจางภาครัฐดวยอิเลก็ทรอนิกส 
                          เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและเสนอ
ราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวา เปนผูเสนอราคาทีม่ผีลประโยชนรวมกันกบัผูเสนอราคารายอื่นตามขอ ๑.๖(๑) 
หรือไม หากปรากฏวาผูเสนอราคารายใดเปนผูเสนอราคาทีม่ีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูยื่นขอเสนอราคาทีม่ีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา 
                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสกอนหรือในขณะทีม่ี
การพิจารณาขอเสนอวา มีผูเสนอราคารายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตาม
ขอ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผูเสนอ
ราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิสจะวินิจฉัยไดวาผูเสนอ
ราคารายนั้นเปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพจิารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทํา
ดังกลาว 
                          หากภายหลงัจากการพจิารณาผลการเสนอราคาของคณะกรรมการพจิารณาผลการประกวด



ราคาอิเลก็ทรอนิกส หนวยงานของรัฐตรวจสอบพบวาผูเสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาหรือผูเสนอราคารายใดราย
หนึ่งกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.6 (2) หนวยงานของรัฐสามารถตัดสิทธิ
การเปนผูชนะการเสนอราคาโดยไมเรียกผูเสนอราคาเขามาทําสัญญา และสามารถลงโทษผูเสนอราคาที่กระทําการอัน
เปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมเปนผูทิ้งงานได 
                          ๔.๘     ผูเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้ 
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขทีร่ะบุไวในเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส 
                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวม
คาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 
                                   (๓)    ผูเสนอราคาจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
กําหนด 
                                   (๔)    ผูเสนอราคาจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได 
                                   (๕)    ผูเสนอราคาตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบญัชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th 
                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา 
                          ผูเสนอราคาตองวางหลกัประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึง่อยางใดดังตอไปนี ้จํานวน ๒๗๒,๒๕๐.๐๐ บาท (สองแสน
เจ็ดหมื่นสองพันสองรอยหาสบิบาทถวน) 
                          ๕.๑     หนังสือค้ําประกันอเิลก็ทรอนกิสของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดัง
ระบุในขอ ๑.๔ (๑) 
                          ๕.๒     เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกมหาวิทยาลัย โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยืน่การเสนอราคาทาง
ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนกิส หรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 
                          ๕.๓     พันธบัตรรฐับาลไทย 
                          กรณีที่ผูเสนอราคานําเช็คที่ธนาคารสัง่จายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเปนหลกัประกันการ
เสนอราคา จะตองสงตนฉบับเอกสารดงักลาวมาใหสวนราชการตรวจสอบความถูกตอง ใน
วันที่ ........................ ระหวางเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 
                          ตามแบบตัวอยางหนงัสอืค้ําประกันอเิล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศ (หลักประกันการ
เสนอราคา) กําหนดใหระบุชื่อผูเสนอราคา เปนผูวางหลักประกันการเสนอราคา ดังนั้น กรณีทีผู่เสนอราคาที่เสนอราคา
ในรูปแบบของ "กจิการรวมคา" ประสงคจะใชหนงัสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเปนหลักประกัน
การเสนอราคา ใหดําเนินการดงันี ้ 
                          (๑) กรณีที่กจิการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุช่ือผูเสนอราคา ซึ่งตองวาง
หลักประกันการเสนอราคา ในนามกจิการรวมคา เทานั้น 
                          
 
                          (๒) กรณีที่กจิการรวมคาไมไดจดทะเบยีนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุช่ือผูเสนอราคา ซึ่งตองวาง
หลักประกันการเสนอราคา ในนามนิติบุคคลรายใดรายหนึ่งตามที่สญัญารวมคากําหนดใหเปนผูเขาเสนอราคากับทาง
ราชการ 
                          ทั้งนี้ "กิจการรวมคาทีจ่ดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาทีจ่ดทะเบียน
เปนนิติบุคคลตอหนวยงานของรัฐซึ่งมีหนาทีร่ับจดทะเบียน (กรมพฒันาธุรกจิการคา กระทรวงพาณิชย)  
                          หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี ้มหาวิทยาลัยจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน 



๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบือ้งตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไว ๓ ลําดับแรก จะคืน
ใหตอเมือ่ไดทําสญัญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว  
                          การคืนหลกัประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 
                 ๖.    หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 
                          ๖.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสครั้งนี ้มหาวิทยาลัยจะ
พิจารณาตัดสินโดยใชหลกัเกณฑ ราคา และจะพจิารณาจาก ราคารวม 
                          ๖.๒     หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถกูตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอ
ไมถูกตอง หรอืไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพจิารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรบัพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด หรอืผิดหลงเพียง
เล็กนอย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนกิสในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะใน
กรณีที่พจิารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยเทานั้น 
                          ๖.๓     มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิไมพจิารณาขอเสนอของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอนผัน ใน
กรณีดังตอไปนี ้
                                   (๑)    ไมปรากฏช่ือผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส
ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบญัชีรายช่ือผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบการ
จัดซื้อจัดจางดวยอเิลก็ทรอนิกสของมหาวิทยาลัย 
                                   (๒)    ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนกิสอยางหนึง่อยางใด หรือ
ทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอเิลก็ทรอนกิส 
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขทีก่ําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมผีลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 
                          ๖.๔     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสญัญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือมหาวิทยาลัย มีสิทธิใหผูเสนอราคาช้ีแจงขอเทจ็จริง สภาพ ฐานะ 
หรือขอเทจ็จริงอื่นใดทีเ่กี่ยวของกับผูเสนอราคาได มหาวิทยาลัยมีสทิธิที่จะไมรบัขอเสนอ ไมรบัราคา หรือไมทําสัญญา 
หากขอเท็จจรงิดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 
                          ๖.๕     มหาวิทยาลัยทรงไวซึ่งสิทธิทีจ่ะไมรบัราคาต่ําสุด หรือราคาหนึง่ราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจาง ในจํานวน หรอืขนาด หรือเฉพาะรายการหนึง่รายการใด หรอือาจจะ
ยกเลกิ การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพจิารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพจิารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทาง
ราชการเปนสําคญั และใหถือวาการตัดสินของมหาวิทยาลัยเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได 
รวมทั้งมหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอเิล็กทรอนิกสและลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะ
เปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตทุี่เชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน 
การเสนอเอกสารอันเปนเทจ็ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน 
                               ในกรณีที่ผูเสนอราคารายทีเ่สนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส
หรือมหาวิทยาลัยจะให ผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตาม
ประกวดราคาจางอเิลก็ทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําช้ีแจงไมเปนทีร่ับฟงได มหาวิทยาลัยมสีิทธิที่จะไมรบัขอเสนอ
หรือไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น ทั้งนี้ ผูเสนอราคาดังกลาวไมมสีิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จาก
หนวยงานของรัฐ 
                          ๖.๖     ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจรงิภายหลังจากการพจิารณาขอเสนอวา ผูเสนอราคาที่มสีิทธิ 
ไดรับการคัดเลือกเปนผูเสนอราคาที่มผีลประโยชนรวมกันกบัผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา



อิเลก็ทรอนิกส หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖
มหาวิทยาลัยมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่ไดรบัคัดเลือกรายดังกลาวออก และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษ
ผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิง้งาน 
                 ๗.     การทําสัญญาจาง 
                               ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสญัญา ดังระบุในขอ 
๑.๓ กับมหาวิทยาลัย ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสญัญาเปนจํานวนเงินเทากบั
รอยละ ๕ ของราคาคาจางทีป่ระกวดราคาอิเล็กทรอนกิสได ใหมหาวิทยาลัยยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใช
หลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี ้
                          ๗.๑     เงินสด 
                          ๗.๒     เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารสั่งจายใหแกมหาวิทยาลัย โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา 
หรือกอนหนานั้น ไมเกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ 
                          ๗.๓     หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบคณะกรรมการนโยบายกําหนด 
ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) 
                          ๗.๔     หนังสือค้ําประกันของบริษทัเงินทุน หรอืบริษัทเงินทุนหลักทรพัยที่ไดรบัอนุญาตให
ประกอบกจิการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้าํประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษทัเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนงัสือค้ําประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) 
                          ๗.๕     พันธบัตรรฐับาลไทย 
                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผกูพันตามสัญญาจางแลว 
                 ๘.    คาจางและการจายเงิน 
                          มหาวิทยาลัยจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน ๘ งวด ดังนี้ 
                          งวดที่ ๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๘ ของคาจาง เมื่อผูรบัจางไดปฏิบัติงาน - งานติดตั้ง
ปายโครงการ แลวเสรจ็- งานถมดินงานบริเวณ งานปรับพื้นที่ ทั้งหมด แลวเสร็จ- ผูรับจางสงแผนงานกอสรางของงวด
งานถัดไปแลวเสรจ็- ผูรับจางไดดําเนินการจัดทํา สงตรวจ และไดรับอนุมัติ Shop Drawing ของงานตามรายการที่
ตองดําเนินการสงมอบงานใน ๒ งวดงานถัดไปแลวเสรจ็- ผูรบัจางไดดําเนินการสงขออนมุัติรายการวัสดุกอสรางหลักที่
ตองไดรับการอนมุัติกอนการใชงานสําหรบั ๒ งวดงานถัดไปแลวเสร็จ ใหแลวเสรจ็ภายใน ๒๐ วัน 
                          งวดที่ ๒ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๒ ของคาจาง เมื่อผูรบัจางไดปฏิบัติงาน - งานเท
คอนกรีตลานอเนกประสงค แลวเสร็จ- งานเทคอนกรีตลานกีฬา แลวเสรจ็ - สงผลทดสอบคอนกรีต กําลังอัดประลัยที่
อายุ ๒๘ วัน (๗ วันตองไดไมนอยกวา ๗๕ % ตามกําลังอัด)- ผูรับจางสงแผนงานกอสรางของงวดงานถัดไปแลวเสรจ็- 
ผูรบัจางไดดําเนินการจัดทํา สงตรวจ และไดรับอนมุัติ Shop Drawing ของงานตามรายการที่ตองดําเนินการสงมอบ
งานใน ๒ งวดงานถัดไปแลวเสร็จ- ผูรับจางไดดําเนินการสงขออนุมัติรายการวัสดุกอสรางหลักที่ตองไดรบัการอนุมัติ
กอนการใชงานสําหรับ ๒ งวดงานถัดไปแลวเสร็จ ใหแลวเสร็จภายใน ๒๐ วัน 
                          งวดที่ ๓ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๒ ของคาจาง เมื่อผูรบัจางไดปฏิบัติงาน - งาน
ปรับปรงุสนามวอลเลยบอลชายหาด แลวเสรจ็- งานปรบัปรงุสนามวอลเลยบอล แลวเสรจ็- ผูรับจางสงแผนงาน
กอสรางของงวดงานถัดไปแลวเสรจ็- ผูรับจางไดดําเนินการจดัทํา สงตรวจ และไดรับอนุมัติ Shop Drawing ของงาน
ตามรายการที่ตองดําเนินการสงมอบงานใน ๒ งวดงานถัดไปแลวเสรจ็- ผูรบัจางไดดําเนินการสงขออนมุัติรายการวัสดุ
กอสรางหลักที่ตองไดรบัการอนุมัติกอนการใชงานสําหรับ ๒ งวดงานถัดไปแลวเสร็จ ใหแลวเสรจ็ภายใน ๓๐ วัน 
                          งวดที่ ๔ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๒ ของคาจาง เมื่อผูรบัจางไดปฏิบัติงาน - งาน



ปรับปรงุสนามบาสเก็ตบอล แลวเสรจ็- งานเสารั้ว ค.ส.ล. แลวเสร็จ- ผูรับจางสงแผนงานกอสรางของงวดงานถัดไป
แลวเสร็จ- ผูรับจางไดดําเนินการจัดทํา สงตรวจ และไดรบัอนุมัติ Shop Drawing ของงานตามรายการที่ตอง
ดําเนินการสงมอบงานใน ๒ งวดงานถัดไปแลวเสร็จ- ผูรับจางไดดําเนินการสงขออนมุัติรายการวัสดุกอสรางหลักที่ตอง
ไดรับการอนุมัติกอนการใชงานสําหรับ ๒ งวดงานถัดไปแลวเสร็จ ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน 
                          งวดที่ ๕ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๒ ของคาจาง เมื่อผูรบัจางไดปฏิบัติงาน - งาน
ปรับปรงุสนามตะกรอ แลวเสรจ็- งานปรบัปรุงสนามแฮนดบอล แลวเสรจ็- ผูรบัจางสงแผนงานกอสรางของงวดงาน
ถัดไปแลวเสร็จ- ผูรับจางไดดําเนินการจัดทํา สงตรวจ และไดรับอนุมัติ Shop Drawing ของงานตามรายการที่ตอง
ดําเนินการสงมอบงานใน ๒ งวดงานถัดไปแลวเสร็จ- ผูรับจางไดดําเนินการสงขออนมุัติรายการวัสดุกอสรางหลักที่ตอง
ไดรับการอนุมัติกอนการใชงานสําหรับ ๒ งวดงานถัดไปแลวเสร็จ ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน 
                          งวดที่ ๖ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๒ ของคาจาง เมื่อผูรบัจางไดปฏิบัติงาน - งาน
ปรับปรงุสนามฟุตซอล แลวเสรจ็- งานปรับปรุงสนามเปตอง แลวเสรจ็- ผูรับจางสงแผนงานกอสรางของงวดงานถัดไป
แลวเสร็จ- ผูรับจางไดดําเนินการจัดทํา สงตรวจ และไดรบัอนุมัติ Shop Drawing ของงานตามรายการที่ตอง
ดําเนินการสงมอบงานใน ๒ งวดงานถัดไปแลวเสร็จ- ผูรับจางไดดําเนินการสงขออนมุัติรายการวัสดุกอสรางหลักที่ตอง
ไดรับการอนุมัติกอนการใชงานสําหรับ ๒ งวดงานถัดไปแลวเสร็จ ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน 
                          งวดที่ ๗ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๒ ของคาจาง เมื่อผูรบัจางไดปฏิบัติงาน - งาน
ปรับปรงุสนามเทนนิส แลวเสร็จ- งานเสารั้วสนามยกเวนตาขาย แลวเสรจ็รอยละ ๕๐- ผูรับจางสงแผนงานกอสราง
ของงวดงานถัดไปแลวเสรจ็- ผูรับจางไดดําเนินการจัดทํา สงตรวจ และไดรบัอนุมัติ Shop Drawing ของงานตาม
รายการที่ตองดําเนินการสงมอบงานใน ๒ งวดงานถัดไปแลวเสรจ็- ผูรบัจางไดดําเนินการสงขออนุมัติรายการวัสดุ
กอสรางหลักที่ตองไดรบัการอนุมัติกอนการใชงานสําหรับ ๒ งวดงานถัดไปแลวเสร็จ ใหแลวเสรจ็ภายใน ๓๐ วัน 
                          งวดสุดทาย เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒๐ ของคาจาง เมื่อผูรบัจางไดปฏิบัติงานทัง้หมดให
แลวเสร็จเรียบรอยตามสญัญา รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย 
                 ๙.    อัตราคาปรับ 
                          คาปรับตามแบบสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนกิสนี้ จะกําหนดในอัตรา
รอยละ ๐.๑๐ ของคาจางตามสัญญาตอวัน 
                 ๑๐.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
                          ผูชนะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจาง ตามแบบ 
ดังระบุในขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางทีเ่กิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอย
กวา     ๒ ป  นับถัดจากวันทีม่หาวิทยาลัยไดรับมอบงาน โดยผูรบัจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดี
ดังเดิมภายใน  ๗  วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
 
                 ๑๑.    ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอื่น ๆ 
                          ๑๑.๑   เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                                    การลงนามในสญัญาจะกระทาํไดตอเมื่อ มหาวิทยาลัยไดรับอนุมัติเงินคากอสรางจาก
เงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ แลวเทานั้น 
                                    ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคาครัง้นี้ เปนเงินทั้งสิ้น ๕,๔๔๕,๐๐๐.๐๐
บาท (หาลานสี่แสนสีห่มื่นหาพันบาทถวน) 
                          ๑๑.๒   เมื่อมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใด ใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตาม
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรบัจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพือ่งานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ 
และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มเีรอืไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรบัขนไดตามที่



รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
                                   (๑)    แจงการสัง่หรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา ภายใน ๗ 
วัน นับตั้งแตวันที่ผูรบัจางสั่งหรอืซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 
                                   (๒)    จัดการใหสิง่ของดงักลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มสีิทธิเชนเดียวกบัเรือไทย 
จากตางประเทศมายงัประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทกุสิง่ของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือ
ไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทกุของลงเรืออืน่ หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรอือื่น 
                                   (๓)    ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรอื (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสรมิการพาณิชยนาวี 
                          ๑๑.๓   ผูเสนอราคาซึง่มหาวิทยาลัยไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสญัญา หรือขอตกลงภายในเวลาที่
ทางราชการกําหนดดงัระบุไวในขอ ๗ มหาวิทยาลัยจะรบิหลกัประกันการยื่นขอเสนอ หรอืเรียกรองจากผูออกหนังสือ
ค้ําประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพจิารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถาม)ี รวมทั้งจะพจิารณาใหเปนผู
ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลงัวาดวยการจัดซือ้จัดจางและการบริหารพสัดุภาครัฐ 
                          ๑๑.๔   มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเตมิเงือ่นไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาให
เปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสงูสุด (ถาม)ี 
                          ๑๓.๕   หนวยงานของรฐัอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจางในกรณีตอไปนี้ได โดยทีผู่เสนอ
ราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากหนวยงานของรัฐไมได 
                                   (๑)    หนวยงานของรัฐไมไดรบัการจัดสรรเงินงบประมาณที่จะใชในการจัดซื้อจัดจาง
หรือเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรไมเพียงพอทีจ่ะทําการจัดซื้อจัดจางนั้นตอไป 
                                   (๒)    มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดซื้อจัดจางหรอืที่ไดรบัการ
คัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรอืมสีวนไดเสียกบัผูยื่นขอเสนอรายอืน่ หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมหรือ
สมยอมกันกบัผูยื่นขอเสนอรายอื่นหรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทจุริตอื่นใดในการเสนอราคา 
                                   (๓)    การทําการจัดซื้อจัดจางตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกหนวยงานของรัฐหรือ
กระทบตอประโยชนสาธารณะ 
                                   (๔)    กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
 
                 ๑๒.    การปรับราคาคางานกอสราง 
                          การปรบัราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๕ จะนํามาใชในกรณีที่ คา
งานกอสรางลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการตอไปนี ้
                          ตามเงื่อนไข หลกัเกณฑ สูตรและวิธีคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรบัราคาไดตามมติคณะรฐัมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาชวยเหลอืผูประกอบอาชีพงานกอสราง ตามหนงัสอืสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สงิหาคม ๒๕๓๒ 
                          สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับทีก่ําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไวใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุในขอ ๑.๕ 
                 ๑๓.    มาตรฐานฝมือชาง 
                          เมื่อมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตาม



ประกาศนี้แลว ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัตงิานกอสรางดังกลาว ผูเสนอราคาจะตองมีและใชผูผานการ
ทดสอบ มาตรฐานฝมือชางจาก มาตรฐานฝมือชางจาก สถาบันของทางราชการอื่น หรอืสถาบันเอกชนทีท่างราชการ
รับรอง หรือผูมีวุฒบิัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทยีบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รบัรองใหเขารบั
ราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ ๑๐ ของแตละ สาขาชางแตจะตองมีจํานวนชางอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขา
ชาง ดังตอไปนี้ 
                          ๑๓.๑    ชางโยธา 
                          ๑๓.๒    ชางระบบไฟฟา เครื่องกล สขุาภิบาล และระบบที่เกี่ยวของ 
                          ๑๓.๓    ชางเทคนิค 
                 ๑๔.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                          ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด 
                 ๑๗.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
                          หนวยงานของรัฐสามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสรจ็ตามสัญญาของผูเสนอราคาที่ไดรบัการ
คัดเลือกใหเปนผูรับจางเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
                          ทั้งนี้ หากผูเสนอราคาที่ไดรบัการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือ
ทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวช่ัวคราว 
  

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
        ตุลาคม ๒๕๖๐ 

 

  



 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
เรื่อง ประกวดราคาจางปรับปรุงลานกีฬากลางแจง ตําบลเกาะแกว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ๑ งาน  

ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 
 
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด มีความประสงค ประกวดราคาจางปรับปรงุลานกีฬากลางแจง ตําบลเกาะ
แกว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ๑ งาน ดวยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงาน
กอสรางในการประกวดราคาครัง้นี้เปนเงินทั้งสิ้น ๕,๔๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หาลานสี่แสนสีห่มื่นหาพันบาทถวน) 
                 ผูมสีิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย 
                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกจิการ 
                 ๔. ไมเปนบุคคลซึง่อยูระหวางถูกระงบัการยื่นขอเสนอหรอืทําสญัญากบัหนวยงานของรฐัไวชั่วคราว
ตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                 ๕. ไมเปนบุคคลซึง่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายช่ือผูทิง้งานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูทิง้งานของหนวยงาน
ของรัฐในระบบเครอืขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลทีผู่ทิง้งานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการ
ผูจัดการ ผูบรหิาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 
                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                 ๗. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรบัจางงานทีป่ระกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสดังกลาว 
                 ๘. ไมเปนผูมผีลประโยชนรวมกันกบัผูยื่นขอเสนอราคารายอื่นทีเ่ขายื่นขอเสนอใหแกมหาวิทยาลัยราช
ภัฏรอยเอ็ด ณ วันประกาศประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส หรอืไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสครั้งนี ้
                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิห์รือความคุมกัน ซึง่อาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอ
ราคาไดมีคําสั่งใหสละเอกสทิธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 
                 ๑๐. ไมเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบทีร่ัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลงักําหนด 
                 ๑๑. ผูเสนอราคาตองมผีลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานทีป่ระกวดราคาจางในวงเงินไมนอย
กวา ๒,๗๒๒,๕๐๐.๐๐ บาท และเปนผลงานทีเ่ปนคูสัญญาโดยตรงกบัสวนราชการ หนวยงาน ตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบรหิารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบรหิารสวนทองถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดเชื่อถือ 
                     ผูเสนอราคาทีเ่สนอราคาในรูปแบบของ "กจิการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติดังนี ้
                     (๑) กรณีที่กจิการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลกัการกิจการรวมคาจะตองมี
คุณสมบัติครบถวนตามเงือ่นไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม "กิจการ
รวมคา" สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูเขารวมคามาใช



แสดงเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได 
                     (๒) กรณีที่กจิการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการนิติบุคคลแตละนิติบุคคลที่
เขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กาํหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแตในกรณีทีก่ิจการ
รวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบ
หลักในการเขาเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลกัฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอประกวดราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครฐัดวยอิเลก็ทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานกอสรางของผูรวมคาหลักรายเดียวเปน
ผลงานกอสรางของกจิการรวมคาที่ยื่นเสนอราคาได 
                     ทั้งนี้ "กิจการรวมคาทีจ่ดทะเบียนเปนนิตบิคุคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปน
นิติบุคคลตอหนวยงานของรัฐซึ่งมีหนาทีร่ับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย) 
                 ๑๒. ผูเสนอราคา ตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนกิส (Electronic 
Government Procurement: e - GP) ของกรมบญัชีกลาง 
                 ๑๓. ผูเสนอราคาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบญัชีรายรับรายจาย หรือแสดงบญัชีรายรบัรายจายไม
ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
                 ๑๔. ผูเสนอราคาซึ่งไดรบัคัดเลือกเปนคูสญัญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแต การจายเงิน
แตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน สามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ไดตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
 
                กําหนดยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนกิส ในวันที่ 
........................ ระหวางเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 
                ผูสนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาดวยอิเลก็ทรอนิกส ในราคาชุดละ ๕,๐๐๐.๐๐ บาท ผานทาง
ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนกิสและชําระเงินผานทางธนาคาร ในระหวางวันที่ ........................ ถึงวันที่ 
........................ โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอเิลก็ทรอนิกส ไดภายหลังจากชําระเงิน
เปนทีเ่รียบรอยแลวจนถึงกอนวันเสนอราคา 
                ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดทีเ่ว็บไซต www.reru.ac.th และ www.gprocurement.go.th หรือ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐-๔๓-๕๕๖-๐๐๑-๘ ตอ ๑๐๓๐ ในวันและเวลา
ราชการ 
  
  
  ประกาศ ณ วันที่         ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

  

  

  

  

  

  
 

  

(อาจารย ดร.วัชรากร วงศคําจันทร) 

รองอธิการบดฝีายวางแผนและประกันคุณภาพ รักษาราชการแทน 

ผูรักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

  

  
หมายเหต ุ ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒) 
ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 

 


