
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภฎพระนครศรีอยุธยา 
เร่ือง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงฝืาเพดานอาคารศูนย์ทารสิกษาพิเศษ จ้านวน ๑ งาน ด้วยวิ5 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

มหาวิทยาลัยราชกัฏพระนครศรือยุธยา มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุง 
ฝีาเพดานอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ จ้านวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของ 
งานก่อสร้างในการประกวดราคาคร้ังน้ีเป็นเงินท้ังส้ิน ๑,๑๑๑,๑๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงล้านหน่ึงแสนหน่ึงหมี,นหน่ึงพันหน่ึง 
ร้อยบาทถ้วน) 

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบติ ดังต่อไปนี้ 
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
๔. ไมไป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไจ้ช่ัวคราว 

เน่ืองจากเป็นผู้หIม่ผานเกณฑ์การประเมนผลการปฏบตงานของผู้ประกอบการตามระเบยบท่ีรัฐมนตรืว่าการกระทรวง 
การคลังกำหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

๕. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุซ่ึอไวิในบัญชีรายซ่ึอผู้ท้ังงานและได้แจ้งเวิยนซ่ึอให้เป็นผู้ท้ังงานของหน่วยงาน 
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทั้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้ 
จัดการ ผู้บรืหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

๖ . มีคุณลมบตและไม'มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจาบุเบกษา 

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอราคารายอ่ีนท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัย 

ราชกัฎพระนครศรือยุธยา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการข้ดขวางการ 
แข่งข้นราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังน้ี 1 

๙. ไม่เป็นผู้Iด้รับเอกลิทธหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมชื้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ย่ืนข้อ 
เสนอได้มีคำส่ังให้สละเอกสืทธ๋ึและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่ 
น้อยกว่า ๕๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) และเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงาน 
ของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนท่ีมหาวิทยาลัยราชกัฎพระนครศรือยุธยาเช่ีอถึอ 



๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอหี่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนั้ 
กรณีท่ีข้อตกลงๆ  กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหน่ึงเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงๆ จะต้องมี 

การกำหนดลัดส่วนหน้าท่ี และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หริอมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลัก 
มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอ่ืนหกราย 

กรณีท่ีข้อตกลงๆ  กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหน่ึงเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ 
ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าท่ีย่ืนข้อเสนอ 

สำหรับข้อตกลงๆ  ที่Iมไต้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะ 
ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชีญชวน • 

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงหะเปียนในระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement ะ e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาหางระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในจันที่ 
ระหว่างเวลา น. ถึง น. 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน้โหลดเอกสารผ่านหางระบบจัดช้ือ 
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.aru.ac.th หริอ www.gprocurement.go.th หรือ 
สอบถามหางโหรศัพท์หมายเลข 0๓๕-๓๒๒๐๘๑, ๐๓๕-๒๗๖๕๕๕ #๑๒๐๖ ในวันและเวลาราชการ 

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวลับรายละเอียดและขอบเขตของงานโปรดสอบถามมายัง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ผ่านทางอีเมส์ pussadu@aru.ac.th หรือช่องหางดามท่ีกรมบัญชีกลาง 
กำหนดภายในวันท่ี โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยาจะช้ืแจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทาง 
เว็บไซต์ www.aru.ac.th และ www.gprocurementgo.th ในวันท่ี 

ประกาศ ณ วันที่"^0 ธันวาคม พ-ศ. ๒๕๖๔^ 

0, 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิหธ. ประดับเพ็ชรี) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยธยา 

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนท่ี ๑ และเอกสารส่วนท่ี ๒) 
ในระบบ e-GP ได้ต้ังแต่วันท่ีขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 

http://www.aru.ac.th
http://www.gprocurement.go.th
mailto:pussadu@aru.ac.th
http://www.aru.ac.th
http://www.gprocurementgo.th


เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

เลขท่ี .1. 
การจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงฝืาเพดานอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ จำนวน ๑ งาน 

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ลงวันvTiว0 ลันวาคม ๒๕๖๔ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัย" มีความประสงค์จะ ประกวด 
ราคาจ้างก่อสร้าง จ้างเหมาปรับปรุงฝีาเพดานอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ จำนวน ๑ งาน ณ อาคารศูนย์การศึกษา 
พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีช้อแนะนำและ 
ข้อกำหนดดังต่อไปนี้ 

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด 
๑.๒ แบบใบเสนอราคาท่ีกำหนดไว้ในระบบจ้ดซ้ีอจัดจ้างกาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
๑.๓ สัญญาจ้างก่อสร้าง 
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน 

(รง หลักประกันสัญญา 
๑.๕ สูตรการปรับราคา 
๑.๖ บทนิยาม 

(๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(๒) การข้ดขวางการแข่งข้นอย่างเป็นธรรม 

๑.๗ แบบนัญชีเอกสารท่ีกำหนดไว้ใบระบบจัดช้ึอจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 

๑.๘ แผนการใข้พิสดุท่ีผลตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กท่ีผลิตภายในประเทศ 
ๆลฯ 

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรีอทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ 

ชั่วคราว เน่ืองจากเป็นผู้ท่ีIม่ผานเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงการคลังกำหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครีอข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 



๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ห้ิงงานและไสัเเจ้งเวียนข่ือให้เป็นผู้ท้ิงงาน 
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลหี่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้ 
จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บรืหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่ 

มหาวิทยาลัย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่าง 
เป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังน้ี 

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ้ึหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 
ของผู้ย่ืนข้อเสนอไต้มีคำส่ังให้สละเอกสิหธ้ึและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดยวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 
ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๕๕,๐๐0.๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) และเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ 
หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนท่ีมหาวิทยาลัยเช่ือถึอ 

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
กรณีท่ีข้อตกลงๆ  กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนงเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงๆ 

จะต้องมีการกำหนดลัดส่วนหน้าท่ี และความรับผดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้า 
หลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอ่ืนทุกราย 

กรณีท่ีข้อตกลงๆ  กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหน่ึงเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วม 
ค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ 

สำหรับข้อตกลงๆ  ที่ไม่ไต้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้า 
ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชีญชวน 

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบยนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement ะ e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

๓. หลักฐานการย่ืนข้อเสนอ 
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง 

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ึ 

(๑) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด 

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมท้ังรับรองสำเนาถูกต้อง 
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ย่ืนสำเนาหนังสือรับรองการจด 

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห้สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถึอหุ้นราย 
ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมท้ังรับรองสำเนาถูกต้อง 

(๒) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคลให้ย่ืน 
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้น้ัน สำเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำต้ว 



ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดนหางของผู้เป็นหุ้นส่วนท่ีมิได้ถึอสัญชาตไทย พร้อมท้ังรันรองสำเนา 
ถูกด้อง 

(๓) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมด้า ให้ย่ืนสำเนา 
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 

(๔) เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
(๔.๑) สำเนาทะเบียนพาณีชย์ 
(๔.๒) สำเนาหะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.๒๐) 

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่Iด้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด 
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ด้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 

ทั้งนี้ เม่ือผู้ย่ืนข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ครบ 
ล้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) 
ให้โดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องรเอกสารดังต่อไปน้ี 
(๑) ในกรณีท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอ่ืนกระทำการแหนให้แนบหนังสือมอบ 

อำนาจซ่ึงติดอากรแสตมบีตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หาก 
ผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 

(๒) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมท้ังรับรองสำเนาถูกต้อง 
(๓) สำเนาใบข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

(ถ้ามี) ^ 
(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่Iต้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด 

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗(๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 

ทั้งนี้ เม่ือผู้ย่ืนข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ครบถ้วน 
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้ 
โดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

๔. การเสนอราคา 
๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาหางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย 

อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก 
ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ย่ืนข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ 
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

๔.๒ ให้ผู้ย่ืนข้อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสาร 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วนโดยไม่ต้องย่ืนใบแจ้ง 
ปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้างในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงคร้ังเดียวและราคา 
เดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง 



ทั้งนี้ ราคารวมท่ีเสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น 
สำคัญ โดยคืดราคารวมท้ังสินซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายท้ังปวงไว้แล้ว 

ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า b o วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย 
ภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นช้อเสนอต้องรับผีดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะลอนการเสนอราคาฏไต้ 

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเน้นการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับ 
กัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรอจากวันที่Iด้รับหนังสือแจ้งจาก มหาวิทยาลัย ให้เร่ิมหำงาน 

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ๆลๆ 
ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอีเล็กทรอน้กสํท้ังหมดเสิยก่อนท่ีจะตกลงย่ืนข้อเสนอตามเง่ือนไขใน 
เอกสารประกวดราคาจ้างอีเล็กทรอน้กสํ 

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย 
อีเล็กหรอน้กล่ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น. และเวลาในการเสนอ 
ราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอีเล็กทรอน้กสํเป็นเกณฑ์ 

เม่ือพ้นกำหนดเวลาย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการย่ืนข้อเสนอและ 
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใชIนการเสนอราคาใบรูปแบบไฟล์เอกสาร 
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ย่ืนข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดขอบตรวจสอบความครบถ้วน 
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพ่ือเป็นการ 
เสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัย ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอีเล็กหรอน้กล์ 

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอีเล็กหรอน้กล์จะดำเนินการตรวจสอบ 
คุณสมบติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนตามข้อ ๑.๖ 
(๑) หรอไม่ หากปรากฏว่าผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน คณะ 
กรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันน้ันออกจากการเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ 

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรอในขณะที่ 
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการข้ดขวางการแข่งข้นอย่างเป็น5รรมตามข้อ ๑.๖ (๒) 
และคณะกรรมการๆ เช่ือว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือ 
ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และมหาวิทยาลัย จะพิจารณาลงโทษผู้ย่ืนข้อเสนอตังกล่าวเป็นผู้ท้ัง 
งาน เว้นแต่ มหาวิทยาลัย จะพิจารณาเห็นว่าผู้ย่ีนข้อเสนอรายน้ัน มีใช่เป็นผู้วิเริ่มให้มีการกระทำตังกล่าวและได้โห้ 
ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของมหาวิทยาลัย 

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบติ ดังนี้ 
(๑) ปฏํบํติตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอีเล็กทรอนิกล์ 
(๒) ราคาท่ีเสนอจะต้องเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้ 

จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

กำหนด 
(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบยนเพี่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่ 

y 

(๔) ผู้ยนข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาทเสนอแล้วไมใต้ 
(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและหำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี 



ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurementgo.th 
๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาสัองจัดหำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเหศ 

และแผนการใช้เหล็กท่ีผลิตภายในประเทศ โดยย่ืนให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖ 0 จัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
๕. หถักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 

๕.๑ การพิจารณาผลการย่ืนข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ัง'นมหาวิทยาลัยจะ 
พิจารณาตัดสินโดยใข้หลักเกณฑ์ ราคา 

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ 
กรณีIช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ มหาวิทยาลัย จะพิจารณา 

จาก ราคารวม 
๕.๓ หากผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดมืดุณสมบัติไม่ลูกต้องตามข้อ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการย่ืนข้อ 

เสนอไม่ลูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือย่ืนข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล การ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน เว้นแต่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดเสนอ 
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะจัางไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป 
จากเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนท่ีมิใช่สาระสำคัญและ 
ความแตกต่างน้ัน ไม่มีผลทำให้เกิดการไต้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย 
คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน 

๕.๔ มหาวิทยาลัยสงวนสิหธไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผันใน 
กรณีตังต่อไปน้ี 

(๑) ไม่ปรากฎข่ีอผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันในบัญชีรายช่ือผู้รับเอกสารประกวดราคา 
อีเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายช่ือผู้ซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
หางระบบจัดซ้ือจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัย 

(๒) ไม่กรอกช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างด้วย 
อิเล็กทรอนิกส์ 

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีกำหนดในเอกสารประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสิยเปรียบแก่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน 

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ 
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัย มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอซื้แจงข้อเท็จจรืงเพิ่มเติมได้ 
มหาวิทยาลัยมีสิทธิท่ีจะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงตังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

๕.๖ มหาวิทยาลัยทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาท่ี 
เสนอท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายภารใด หรืออาจจะ 
ยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ไต้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน้ของทาง 
ราชการเป็นสำคัญ และให้ลือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาดผู้ย่ืนข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสีย 
หายใดๆ นิได้ รวมท้ัง มหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ 
ทั้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอท่ี1ด้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ดาม หากมีเหดุท่ีเช่ือลือไต้ว่าย่ืนข้อเสนอกระทำการโดย 
ไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแหน เป็นต้น 

ในกรณีท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอรายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนิน 
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งา,นตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้คณะกรรมการพจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กหรอนิทส์หรือนหา 
วทยาลัย จะให้ผู้ย่ืนข้อเสนอน้ันข้ีแจงและแสดงหลักฐานท่ีทำให้เช่ือได้ว่าผู้ย่ืนข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสาร 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไห้เสร็จสมบูรณ์ หากคาข้ีแจงไม่เป็นท่ีรับฟืงได้ มหาวิทยาลัย มสิทธิท่ีจะไม่รับข้อเสนอหรือ 
ไม่รับราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน หั้งนั้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิหธิเรืยกร้องค่าใข้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากมหา 
วิทยาลัย 

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญา มหาวิทยาลัย อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำท่ีเข้าลักษณะผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีขนะการประกวดราคาหรือท่ีIด้รับการดัดเลือก 
มีผลประโยขน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ย่ืบข้อเสนอรายอ่ืน หรือข้ดขวางการแข่งข้นอย่างเป็นธรรม หรือสมยอม 
กันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

๕.๘ หากผู้ย่ืนข้อเสนอช่ืงเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุดของผู้ย่ืนข้อ 
เสนอรายอ่ืนท่ีใม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดข้ีอจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียง 
ลำดับผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ 
๑๐ ที่จะเรืยกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย 

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้อง 
เป็นผู้ประกอบการ SMEs 

๕.๙ หากผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงมใข่ผู้ประกอบการ SMEs แด่เป็นบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทย 
หรือนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ีนตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุดของผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาท่ีมได้ถือ 
สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขี้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดข้ีอหรือจัด 
จ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขี้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว 

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้อง 
เป็นผู้ประกอบการท่ีเป็นบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ีนตามกฎหมายไทย 

๖ . ภารทำสัญญาจ้างก่อสร้าง 
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 

๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสีอกับมหาวิทยาลัย ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันหIต้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกัน 
สัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้มหาวิทยาลัยยึดถือไว้ในขณะ 
ทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

๖.๑ เงินสด 
๖.๒ เช็คหรือดราฟทํท่ีธนาคารเข็นลังจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟทํลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟทํ 

นั้น ชำระต่อเจ้าหน้าท่ีในวันทำสัญญา หรือก่อนวันน้ันไม่เกิน ๓ วันทำการ 
๖.๓ หนังสือต้ัาประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามต้วอย่างท่ีคณะกรรมการนโยบาย 

กำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธิการท่ีกรมนัญช็กลางกำหนด 
๖.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีIด้รับอนุญาตให้ 

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคาประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม 
รายช่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ไข้ตามตัวอย่างหนังสือคาประกันของ 
ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๖) 

๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 



หลักประกันน้ีจะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วันนับลัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พันจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
มหาวิทยาลัยจะจ่ายค่าจ้างซ่ึงได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอ่ืน ๆ และค่าใข้จ่ายท้ังปวง 

แล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๔ งวด ดังนี้ 
งวดท่ี ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ b o ของค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างไต้ปฏิบัติงาน งวดท่ี ๑ แล้ว 

เสร็จตามสัญญาจ้าง ให้แล้วเสร็จภายใน ๓ 0 วัน 
งวดท่ี ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๕ ของค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างไต้ปฏิบัติงาน งวดท่ี ๒ แล้ว 

เสร็จตามสัญญาจ้าง ให้แล้วเสร็จภายใน ๖ 0 วัน 
งวดท่ี ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๕ ของค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งวดท่ี ๓ แล้ว 

เสร็จตามสัญญาจ้าง ให้แล้วเสร็จภายใน ๙0 วัน 
งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓0 ของค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานท้ังหมด ให้ 

แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ รวมท้ังทำสถานท่ีก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 
๘. อัตราค่าปรับ 

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้หรีอข้อตกลงจ้างเป็น 
หนังสือจะกำหนด ดังนี้ 

๘.๑ กรณีท่ีผู้รับจ้างนำงานท่ีรับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อ่ืนทำอีกทอดหน่ึงโดยไมใด้รับอนุญาต 
จากมหาวิทยาลัย จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าโ\นดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงน้ัน 

๘.๒ กรณีท่ีผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะกำหนดค่าปรับ 
เป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง 

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง 
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ตังระนุในข้อ ๑.๓ หรือข้อ 

ตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลา ไม่น้อย 
กว่า ๒ ปี นับลัดจากวันที่มหาวิทยาลัยได้รับมอบงาน โดยต้องรีบจัดการช่อมแชมแกัIขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 
๗ วัน นับลัดจากวันที่Iด้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง 

๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ 
๑๐.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างคร้ังน้ีได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ-ศ. ๒๕๖๕ 

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเม่ือ มหาวิทยาลัยได้รับอนุมีตเงินค่าก่อสร้างจาก 
เงินงบประมาณประจำปี พ-ศ. ๒๕๖๕ 

๑๐.๒ เม่ือมหาวิทยาลัยไต้ดัดเสือกผู้ย่ีนข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตาii 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประ.ทศ 
และของน้ันต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมกา 
รพาณิชยนาวิ ดังนี้ 

(๑) แจ้งการส่ังหรือนำส่ิงของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าห่า ภายใน ๗ 
วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือชื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ 



ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
(๒) จัดการให้สิงของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย 

จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจัาห่า ให้บรรทุกส่ิงของน้ัน โดยเรืออ่ืนท่ีมีใช่เรือ 
ไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(๓) ในกรณีท่ีไม่ปฎบติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย 
การส่งเสริมการพาณํชยนารี 

๑0.๓ ผู้ยึ่นข้อเสนอซึ่งมหารีทยาลัยได้คัดเลือกแล้ว ไมไปห่าสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็น 
หนังลือภายในเวลาท่ีกำหนดดังระนุไว้ในข้อ ๗ มหารีทยาลัยจะริบหลักประกันการย่ืนข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออก 
หนังลือคาประกัน การย่ืนข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดไข้ความเสียหายอ่ืน (ล้ามี) รวมท้ังจะพิจารณา 
ให้เป็นผู้ท้ังงาน ตามระเปียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดช้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

๑๐.๔ มหาวิทยาลัยสงวนสิหธ้ิท่ีจะแกัIขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อ 
ตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ล้ามี) 

๑๐.๕ ในกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ัมีความขัดหรือแย้งกัน 
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบติตามคำวินิจฉัยของมหาวิทยาลัย คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ลือเป็นท่ีสุด และผู้ย่ืนข้อเสนอไม่มี 
สิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม 

๑๐.๖ มหาวิทยาลัย อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปน๋ีไดัโดยท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอจะ 
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยไมได้ 

(๑) มหาวิทยาลัยไมได้รับการจัดสรรเงนท่ีจะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแดไม่ 
เพียงพอท่ีจะห่าการจัดจ้างคร้ังน้ัต่อไป 

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่1ต้รับการดัดเลือกมี 
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสิยกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแช่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกัน 
กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

(๓) การทำการจัดจ้างคร้ังน้ีต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย หรือ 
กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 

(๔) กรณีอ่ืนในทำนองเดียวกับ (๑) (เซ) หรือ (๓) ตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวงซ่ึงออก 
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดช้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระนุในข้อ ๑.๕ จะน์ามาใช้ในกรณีท่ี ค่า 

งานก่อสร้างลดลงหรือเพ่ิมช้ืนโดยวิธีการต่อไปน้ี 
ตามเง่ือนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใข้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี 

เม่ือวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เร่ือง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังลือสำนักเลขาธิการ 
คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงท่ีท่ีระดับท่ีกำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามท่ีกำหนดไว้ใน 
สัญญา หรือภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยไต้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของหางราชการท่ีIด้ระนุในข้อ ๑.๕ 

๑๒. มาตรฐานธี1มีอช่าง 



เมอมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้ย่ืนข้อ Lสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและไต้ตกลงจ้างก่อสร้างตาม 
ประกาศน้ีแล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงาบก่อสร้างลังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใข้ผู้มีวุฒบัตร 
ระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเห่าจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ํากว่า 
ร้อยละ ๑๐ ของแต่ละ สาขาช่างแต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คนในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้ 

๑๒.๑ ช่างก่อสร้าง 
๑๒.๒ ช่างไฟฟ้า 

๑6ก. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่Iด้รับการดัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ 

ดามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้ใดยเคร่งครัด 
๑๔. การประเมํนผลการปฏิบัติงานรเองผู้ประกอบการ 

มหาวิทยาลัย สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีIด้รับการดัด 
เลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพ่ือนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

ทั้งนี้หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการดัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือ 
ห่าสัญญากับมหาวิทยาลัย ไว้ช่ัวคราว 

มหาวิทยาลัยราชกัฏพระนครศรือยุธยา 
ธันวาคม ๒๕๖๔ 


