
(ราง) 
 

ขอกําหนดและขอบเขตของงาน 
( Term of reference ) 

การประกวดราคาจางปรบัปรุงอาคารเฉลิมพระเกยีรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 
มหาวทิยาลัยราชภฏัรอยเอ็ดตําบลเกาะแกวอําเภอเสลภูมจิังหวัดรอยเอ็ด 1 งาน โดยวิธีประกวดราคา

อิเลก็ทรอนกิส (e-bidding) 
................................................ 

 

                  มหาวิทยาลยัราชภฏัรอยเอด็ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา  “มหาวิทยาลยั” มคีวามประสงคดําเนินการ 
จัดจางประกวดราคาจางปรับปรุงอาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลยัราชภฏั
รอยเอด็ ตําบลเกาะแกว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอด็1 งาน ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัรอยเอด็ อําเภอเสลภูม ิ
จังหวัดรอยเอ็ด ตามเงื่อนไขและระเบียบปฏิบตัขิองมหาวิทยาลยั โดยมีรายละเอยีดดงันี ้
 
 1.ความเปนมา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด “แหลงความรูตลอดชีวิต” ไดดําเนินการเรียนการสอนดานสาขา
ทางการโรงแรม มีพันธกิจสําคัญไดแก การจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ การปรับปรุง ถายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยี การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การผลิตครูผลิตนักศึกษาใหไดมาตรฐาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ไดรับอนุมัติเงินจัดสรรเพื่อดําเนินการปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ 

80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ตําบลเกาะแกว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอด็1 

งาน โดยทําการปรับปรุงตัวอาคารเรียนซึ่งปจจุบันไดใชเปนอาคารเรียนรวม โดยตัวอาคารไดมีการทรุด

โทรมไปตามระยะเวลาการใชงาน มีบางพื้นที่ในตัวอาคารที่ตองทําการซอมแซม เพื่อใหกลับมาใชไดเต็ม

ประสิทธิภาพตามเดิมรวมถึงงานปรับปรุงงานบริเวณประกอบ อาทิเชน ลาดจอดรถสําหรับคณะครู

อาจารย, ลานจอดรถสําหรับนิสิตนักศึกษา รวมถึงภายในตัวอาคารและชั้นเรียนที่มีการทรุดโทรม อีกทั้ง

ปจจุบันอาคารหลังนี้ยังใชเปนอาคารสํานักงานอธิการบดี รวมถึงหนวยงานตางๆ อาทิเชน ฝายธุรการ, 

ฝายการเงิน, ฝายแผนและนโยบาย, ฝายประกันคุณภาพ, ฝายวิชาการ, ฝายพัสดุ เปนตนโดยหวังวาการ

ปรับปรุงอาคารฯ จะชวยใหทั้งตัวอาคารและพ้ืนท่ีใชสอยโดยรอบนั้นมีการใชงานไดเต็มประสิทธิภาพและ

เกิดประโยชนตอการเรียนการสอนตอไป 

จากเหต ุผลดังกล าวมหาวิทยาล ัยฯจึงไดดําเนินการปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 

ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ตําบลเกาะแกว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 1 งานเพื่อให

สอดคลองกับการใช งานและการดําเนินการประกวดราคาใหแลวเสร็จตามที่ไดวางแผนไว 
 
2.วัตถุประสงค  

1)เพื่อใหการจ ัดหาผูร ับจางในการปรับปรุงอาคารเฉลมิพระเกียรต ิ80 พรรษา 5 ธันวาคม 

2550 มหาวิทยาลยัราชภฏัรอยเอด็ ตําบลเกาะแกว อําเภอเสลภมูิ จงัหวดัรอยเอ็ดเปนไปตามระเบียบสานัก 

นายกร ัฐมนตรวีาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม และแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding : e-bidding) 



 

2)เพื่อใหการปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกยีรต ิ80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลยัราช

ภฏัรอยเอด็ ตาํบลเกาะแกว อําเภอเสลภมูิ จังหวดัรอยเอด็ 1 งานดังกล าวแลวเสร็จตามแผนงานที่

มหาวิทยาล ัยฯกําหนดไว 
3)เพื่อใหการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding : e-biding) เปนไป

อยางกวางขวางม ีความย ุติธรรมโปรงใสและสามารถตรวจสอบได 
 
3.  คุณสมบัติผูเสนอราคา 

3.1เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางโดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาวซึ่งมีผลงาน
กอสรางประเภทเดียวกันในวงเงินไมนอยกวา6,500,000บาทสัญญาเดียวระยะเวลาของผลงานไมเกิน 5 ปนับ
ถึงวันประกาศประกวดราคาจางและเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการหนวยงานตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่นหนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหาร
สวนทองถิ่นรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ 
3.2ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว 
3.3ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รอยเอ็ดณวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสคร้ังนี้ 
3.4ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมี
คําสั่งใหสละสิทธ์ิความคุมกันเชนวานั้น 
3.5ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคาและหามทําสัญญา
ตามที่กวพ. กําหนด 
3.6เปนผูที่ผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
3.7บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดง
บัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
3.8บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
3.9คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคารเวนแตการจายเงินแตละคร้ังซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาท
คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 
        3.10 การจัดจางครั้ งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือไดตอเมื่อ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช และไดรับจัดสรร
งบประมาณรายจายประจํางบประมาณ พ.ศ. 2560 จากสํานักงบประมาณแลว สําหรับกรณีที่ไมไดรับการ
จัดสรรงบประมาณรายจายเพื่อการจัดหาในคร้ังนี้ มหาวิทยาลัยสามารถยกเลิกการจัดหาได 
 
 
 
 
 
 



4.  คุณลักษณะของงานจาง 
เปนงานจัดจางงานปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รอยเอ็ด ตําบลเกาะแกว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 1 งานเปนงานปรับปรุงอาคารเรียน ทั้งภายนอกและ
ภายใน รวมถึงชั้นดาดฟา ตัวอาคารมีจํานวนทั้งสิ้น 9 ชั้น มีชั้นดาดฟา งานที่ปรับปรุงโดยหลักจะเปนงาน
แกไขรอยราวของงานสถาปตย, งานแกไขพื้นที่ลานจอดรถ, รวมถึงงานสวนอื่นๆที่ระบุในรูปแบบรายการ 
 

5.  ระยะเวลาการดําเนินการ 
กําหนดระยะดําเนินการ ภายใน 210 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
 

ระยะเวลา 
ขั้นตอน/กิจกรรมดําเนินการ 

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 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  
ปงบประมาณ 2560 
-ประกวดราคาจางดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 
-ระยะเวลาดําเนินการกอสราง/ปรับปรุง 

         

 
 6. ระยะเวลาสงมอบของหรืองาน 
  กําหนดแลวเสร็จภายใน 210 วัน โดยแบงออกเปน 8 งวด 
 

7.  วงเงินในการจัดหา 
วงเงินในการจัดจางครั้งนี้เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น13,000,000.00 บาท (สิบสามลานบาทถวน) 
 8. ประมาณราคากลาง  
  ราคากลางในการจัดจางคร้ังนี้ เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 13,000,000 บาท (สิบสามลานบาทถวน) 

 
9.  สถานที่ติดตอขอทราบขอมูลเพ่ิมเติม 
 สถานที่ติดตอเพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะวิจารณ หรือแสดงความคิดเห็นโดย

เปดเผยตัวไดที่คณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน(TOR) และรางเอกสารประกวดราคา หองพัสดุชั้น 1 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 113 หมู 12 ต.เกาะแกว อ.เสลภูมิ  
จ.รอยเอ็ด 45120 
หมายเลขโทรศัพท  0-4355-6001-8 ตอ 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 

 
 
 
 
 
 

(ฉบับราง) 



ประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัรอยเอ็ด 
เรื่อง  ประกวดราคาจางปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกยีรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  

มหาวทิยาลยัราชภฏัรอยเอด็ตําบลเกาะแกวอําเภอเสลภมูิจังหวดัรอยเอด็ 
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)  

…………………………………… 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  มีความประสงคจะปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ตําบลเกาะแกว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด1 งานราคากลางของงานกอสรางใน
การประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสคร้ังนี้เปนเงินท้ังสิ้น 13,000,000บาท (สิบสามลานบาท
ถวน) 
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

1.เปนนติิบุคคลผูมีอาชพีรับจางงานทีป่ระกวดราคาจางโดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาวซึ่งมี
ผลงานกอสรางประเภทเดยีวกันในวงเงินไมนอยกวา 6,500,000 บาทสัญญาเดยีวระยะเวลาของผลงานไมเกิน 
5 ปนับถงึวันประกาศประกวดราคาจางและเปนผลงานท่ีเปนคูสญัญาโดยตรงกบัสวนราชการหนวยงานตาม
กฎหมายวาดวยระเบยีบบริหารราชการสวนทองถิ่นหนวยงานอื่นซ่ึงมีกฎหมายบัญญตัิใหมีฐานะเปนราชการ
บริหารสวนทองถิ่นรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานเอกชนที่มหาวิทยาลยัเชื่อถือ 
2.ไมเปนผูทีถู่กระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิง้งานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว 
3.ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รอยเอ็ดณวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสคร้ังนี้ 
4.ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมี
คําสัง่ใหสละสทิธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 
5.ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถกูประเมินสทิธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคาและหามทําสัญญา
ตามที่กวพ. กําหนด 
6.เปนผูทีผ่านการคดัเลือกผูมคีุณสมบัตเิบือ้งตนในการจางของมหาวิทยาลยัราชภัฏรอยเอด็ 
 7.บคุคลหรือนติิบคุคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบญัชีรายรับรายจายหรือแสดง
บัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคญั 
8.บุคคลหรือนติิบคุคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบ
อิเลก็ทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบยีนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางทีเ่ว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
 9.คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบญัชีธนาคารเวนแตการจายเงินแตละครั้งซึง่มีมลูคาไมเกินสามหมื่นบาท
คูสญัญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 
10.การจัดจางคร้ังนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือไดตอเมื่อพระราชบัญญตังิบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณพ.ศ. 2560 มีผลบงัคับใชและไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจํา
งบประมาณพ.ศ. 2560 จากสํานักงบประมาณแลวสําหรับกรณีท่ีไมไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายเพื่อ
การจัดหาในคร้ังนีม้หาวิทยาลยัสามารถยกเลิกการจัดหาได 
 
 

กําหนดดูสถานที่และรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่............................................เวลา 10.00น. ณ 
บริเวณสถานที่กอสราง มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 113 หมู 12ตําบลเกาะแกวอําเภอเสลภูมิ จังหวัด



รอยเอ็ด45120ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมไปรับฟงคําชี้แจงและดูสถานที่กอสรางฯ จะตองถือปฏิบัติตามที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดกําหนด เสมือนหนึ่งวาเปนผูเสนอราคาที่ไดรับฟงรายละเอียดและดูสถานที่
กอสรางฯ ทุกประการ 

กําหนดยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซือ้จัดจางภาครัฐดวยอเิลก็ทรอนิกสในวันที่ 
.....................................ตัง้แตเวลา08.30น. ถึง16.30น. 
 

ผูสนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสในราคาชุดละ..........................บาทไดทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสและชําระเงินผานทางธนาคารในวันที่ ................ ............ ..ถึงวันที่
...................................โดยดาวนโหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสไดภาย
หลังจากชําระเงินเปนที่เรียบรอยแลวกอนการเสนอราคาดูรายละเอียดไดที่เว็บไซตwww.reru.ac.th และ
www.gprocurement.go.th หรือwww.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข0-435-
556-001-8ตอ1030ในวันและเวลาราชการ 
 
ประกาศ  ณ  วันที่  .......................................................... 
 
 
    

(ผูชวยศาสตราจารยดุสิต  อุบลเลิศ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ฉบับราง) 
 

เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 



เลขทีe่-bidding .../............... 
ประกวดราคาจางปรับปรุงอาคารเฉลมิพระเกียรต ิ80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 
มหาวิทยาลยัราชภฏัรอยเอด็ตําบลเกาะแกวอําเภอเสลภูมิจังหวัดรอยเอด็1 งาน  

โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 
ตามประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏรอยเอด็ 

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดซึ่งตอไปนี้เรียกวา "มหาวิทยาลัย" มีความประสงคจะประกวดราคาจางปรับปรุง
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดตําบลเกาะแกวอําเภอเสล
ภูมิจังหวัดรอยเอ็ด 1 งานโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ณมหาวิทยาลัยราชภฏัรอยเอด็โดย
มีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้ 
1.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา 
1.1แบบรูปรายการละเอียด 
1.2แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
1.3แบบสญัญาจาง 
1.4แบบหนงัสอืค้ําประกัน 
                                    (1)   หลักประกันการเสนอราคา 
                                    (2)   หลักประกันสัญญา   
1.5สูตรการปรับราคา 
1.6บทนิยาม 
                                    (1)   ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน 
                                    (2)   การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
1.7แบบบัญชีเอกสาร 
                                    (1)   บัญชีเอกสารสวนที่1 
                                    (2)   บัญชีเอกสารสวนที่2 
1.8รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตามBOQ (Bill of Quantities) (รายละเอียดการคํานวณ
ราคากลางงานกอสรางเปนการเปดเผยเพื่อใหผูประสงคจะยื่นขอเสนอไดรูขอมูลไดเทาเทียมกันและเพื่อให
ประชาชนตรวจดูได) 
 
2.    คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
         2.1. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางโดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาวซึง่
มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันในวงเงินไมนอยกวา 6,500,000 บาทสัญญาเดียวระยะเวลาของผลงานไม
เกิน 5 ปนับถึงวันประกาศประกวดราคาจางและเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการหนวยงาน
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่นหนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปน
ราชการบริหารสวนทองถิ่นรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ 
   2.2. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว 
 2.3. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รอยเอ็ดณวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสคร้ังนี้ 



2.4. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาได
มีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวาน้ัน 
2.5. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคาและหามทําสัญญา
ตามที่กวพ. กําหนด 
2.6. เปนผูที่ผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
2.7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดง
บัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
2.8. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
2.9. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคารเวนแตการจายเงินแตละคร้ังซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมืน่บาท
คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 
2.10. การจัดจางครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือไดตอเมื่อพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณพ.ศ. 2560 มีผลบังคับใชและไดรับจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจํางบประมาณพ.ศ. 2560 จากสํานักงบประมาณแลวสําหรับกรณีที่ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ
รายจายเพื่อการจัดหาในครั้งนี้มหาวิทยาลัยสามารถยกเลิกการจัดหาได 
   
3.    หลักฐานการยื่นขอเสนอ 
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสโดยแยกเปน2สวนคือ 
3.1สวนที่1อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
                                   (1)    ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัดใหยื่นสําเนาหนงัสอืรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคลบัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดใหยื่นสาํเนาหนงัสอืรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคลหนังสือบริคณหสนธิบัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผู
ถือหุนรายใหญพรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
                                   (2)    ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลให
ยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้นสําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวนพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
                                   (3)    ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคาใหยื่น
สําเนาสัญญาของการเขารวมคาสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคาและในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใด
เปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทยก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทางหรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่น
เอกสารตามที่ระบุไวใน (1) 
 
                                   (4)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ 
                                           (4.1)   สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) 
                                   (5)    บัญชีเอกสารสวนที่1ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ1.7 (1) 
3.2สวนที่2อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 



                                   (1)    หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณทีีผู่เสนอราคา
มอบอํานาจใหบุคคลอื่นลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสหรือหลักฐานแสดงตัวตนของผูเสนอราคาในการเสนอ
ราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสแทน 
                                   (2)    หลักประกันการเสนอราคาตามขอ5 
                                   (3)    สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
                                   (4)    บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน) ซึ่งจะตองแสดงรายการ
วัสดุอุปกรณคาแรงงานภาษีประเภทตางๆรวมทั้งกําไรไวดวย   
                                   (5)    บัญชีเอกสารสวนที่2ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ1.7 (2) 
 
4.    การเสนอราคา 
4.1ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามทีก่าํหนด
ไวในเอกสารประกวดราคาจางนี้โดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นและจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนลง
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสหรือหลักฐานแสดงตัวตนของผูเสนอราคาโดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ
PDF File (Portable Document Format) 
4.2ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน 
ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวมและหรือราคา
ตอหนวยและหรือตอรายการตามเง่ือนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตองโดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึง่รวมคา
ภาษีมูลคาเพิ่มภาษีอากรอื่นและคาใชจายทั้งปวงไวแลว 
ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา180วันนับแตวันเสนอราคาโดยภายในกําหนดยืนราคาผู
เสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 
4.3ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน210วันนับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาจาง 
4.4กอนเสนอราคาผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญาแบบรูปและรายละเอียดฯลฯใหถี่ถวนและเขาใจเอกสาร
ประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา
จางอิเล็กทรอนิกส 
4.5ผูเสนอราคาจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสในวันที่
...................................ตั้งแตเวลา08.30น.  ถึง16.30น. 
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอแลวจะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอใดๆโดยเด็ดขาด 
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอ
ราคาแตละรายวาเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นตามขอ1.6 (1) ณวันประกาศ
ประกวดราคาหรือไม 
 
หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสกอนหรือในขณะที่มีการพิจารณา
ขอเสนอวามีผูเสนอราคารายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.6 (2) 
และคณะกรรมการฯเชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมคณะกรรมการฯ
จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคาและมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผูเสนอ
ราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงานเวนแตคณะกรรมการฯจะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูที่ใหความรวมมือ
เปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเร่ิมใหมีการกระทําดังกลาว 



ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคาเพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
กับผูเสนอราคารายอื่นณวันประกาศประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสหรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอัน
เปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมอาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอปลัดกระทรวงภายใน3วันนับแต
วันที่ไดรับแจงจากสวนราชการการวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงใหถือเปนที่สุด 
ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณและเห็นวาการยกเลิกการพิจารณาผล
การเสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งใหปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลกิ
การพิจารณาผลการเสนอราคาดังกลาวได 
4.6ผูเสนอราคาจะตองปฏิบัติดังนี้ 
                                   (1)    ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
                                   (2)    ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่นๆ (ถามี) 
รวมคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 
                                   (3)    ผูเสนอราคาจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคาตามวัน
เวลาที่กําหนด 
                                   (4)    หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา 
                                   (5)    ผูเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอ
ราคาดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซตwww.gprocurement.go.th 
 
5.    หลักประกันการเสนอราคา 
ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครฐัดวย
อิเล็กทรอนิกสโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้จํานวน650,000บาท (หกแสนหาหมื่นบาทถวน) 
5.1หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ1.4 (1) 
5.2เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกกรมโดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกสหรือกอนหนานั้นไมเกิน3วันทําการของทางธนาคาร 
5.3พันธบัตรรัฐบาลไทย 
กรณีที่ผูเสนอราคานําเช็คที่ธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยมาวางเปนหลักประกันการเสนอราคาผู
เสนอราคาจะตองสงตนฉบับเอกสารดังกลาวมาใหสวนราชการตรวจสอบความถูกต องในวันที่
..............................ตั้งแตเวลา08.30น. ถึง16.30น. 
 
หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้มหาวิทยาลัยจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน15วันนับถัด
จากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลวเวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไว3ลําดับแรกจะคืนใหตอเมื่อ
ไดทําสัญญาหรือขอตกลงหรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว 
การคืนหลักประกันการเสนอราคาไมวาในกรณีใดๆจะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 
 
6.    หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 
6.1ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตดัสนิโดยใช
หลักเกณฑราคาต่ําสุดและจะพิจารณาจากราคารวม   
6.2หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ2หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอไมถูกตองหรือไม
ครบถวนตามขอ3หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ4แลวคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้นเวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพยีงเลก็นอย



หรือผิดแผกไปจากเง่ือนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสในสวนที่มิใชสาระสําคัญทั้งนี้เฉพาะใน
กรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยเทานั้น 
6.3มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอนผันในกรณีดังตอไปน้ี 
                                   (1)    ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสหรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัย 
                                   (2)    ไมกรอกชื่อนิติบุคคลหรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสอยางหนึ่งอยางใด
หรือทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส 
                                   (3)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญหรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 
6.4ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญาคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสหรือมหาวิทยาลัยมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริงสภาพฐานะหรือขอเท็จจรงิอืน่ใดที่
เกี่ยวของกับผูเสนอราคาไดมหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐาน
ดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 
6.5มหาวิทยาลัยทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุดหรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ไดและ
อาจพิจารณาเลือกจางในจํานวนหรือขนาดหรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใดหรืออาจจะยกเลิกการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณาทั้งนี้เพื่อประโยชนของทางราชการเปน
สําคัญและใหถือวาการตัดสินของมหาวิทยาลัยเปนเด็ดขาดผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆมไิดรวมทัง้
มหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงานไมวาจะ
เปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตามหากมีเหตุที่เชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทําการโดยไม
สุจริตเชนการเสนอเอกสารอันเปนเท็จหรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทนเปนตน 
ในกรณีที่ผูเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือมหาวิทยาลัยจะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและ
แสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จ
สมบูรณหากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงไดมหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูเสนอราคา
รายนั้น 
6.6ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาขอเสนอวาผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก
เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นณวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรอื
เปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ1.6มหาวิทยาลัยมี
อํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกรายดังกลาวออกและมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผู
เสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน 
ในกรณีน้ีหากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวาการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลว
จะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกลาว
ได 
 
7.     การทําสัญญาจาง 
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ1.3กับมหาวิทยาลัย
ภายใน7วันนับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ5ของ
ราคาคาจางที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไดใหมหาวิทยาลัยยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกัน
อยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 



7.1เงินสด 
7.2เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกกรมโดยเปนเชค็ลงวันท่ีที่ทําสัญญาหรือกอนหนานั้นไมเกิน3วันทําการของทาง
ราชการ 
7.3หนังสอืค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดงัระบุในขอ1.4 (2) 
7.4หนังสอืค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยหรือบรษิัทเงินทุนหรือบริษทัเงินทุน
หลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตาม
ประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยซึ่งไดแจงชื่อเวยีนใหสวนราชการตางๆทราบแลวโดยอนุโลมใหใชตาม
แบบหนงัสอืค้ําประกันดังระบุในขอ1.4 (2) 
7.5พันธบัตรรัฐบาลไทย 
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน15วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
(ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 
 

8.  คาจางและการจายเงิน     
  มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด จะจายคาจางโดยแบงออกเปน8งวด  ดังนี้ 
งวดที่ 1จายเงินจํานวนรอยละ 9.00เมื่อผูรับจางไดทําการกอสรางงานตอไปนี้ใหแลวเสร็จภายใน 15วัน 
นับจากวันลงนามตามคูสัญญา (ระยะเวลา 15 วัน) 

- งานถากถางพื้นทีป่รับปรุงและพื้นท่ีบริเวณ พื้นทีล่านจอดรถ แลวเสร็จ 
- งานวางผัง, ปลกูสรางโรงงานและสิ่งอํานวยความสะดวกชั่วคราวแลวเสร็จ 
- ผูรับจางสงแผนงานกอสรางของงวดงานถดัไปแลวเสร็จ 
- ผูรับจางไดดําเนินการจัดทําสงตรวจ และไดรับอนุมตั ิShop Drawing ของงานตามรายการที่

ตองดําเนินการสงมอบงานใน 2 งวดงานถดัไปแลวเสร็จ 

- ผูรับจางไดดําเนินการสงขออนมุตัิรายการวัสดุกอสรางหลกัที่ตองไดรับการอนุมตัิกอนการใชงาน

สําหรับ 2 งวดงานถดัไปแลวเสร็จ 

 
งวดที่ 2จายเงินจํานวนรอยละ 10.00เมื่อผูรับจางไดทําการกอสรางงานตอไปนี้ใหแลวเสร็จภายใน 40วัน 
นับจากวันลงนามตามคูสัญญา (ระยะเวลา 25 วัน) 

- งานปรับปรุงภายในอาคาร ชั้น 1 ชั้น 4 ชั้น 5 แลวเสร็จ  
- งานถมดินปรับปรุงพื้นที่งานบริเวณแลวเสร็จ 
- ผูรับจางสงแผนงานกอสรางของงวดงานถดัไปแลวเสร็จ 
- ผูรับจางไดดําเนินการจัดทําสงตรวจ และไดรับอนุมตั ิShop Drawing ของงานตามรายการที่

ตองดําเนินการสงมอบงานใน 2 งวดงานถดัไปแลวเสร็จ 

- ผูรับจางไดดําเนินการสงขออนมุตัิรายการวัสดุกอสรางหลกัที่ตองไดรับการอนุมตัิกอนการใชงาน

สําหรับ 2 งวดงานถดัไปแลวเสร็จ 

 
งวดที่ 3จายเงินจํานวนรอยละ 12.00 เมื่อผูรับจางไดทําการกอสรางงานตอไปนี้ใหแลวเสร็จภายใน 70วัน 
 นับจากวันลงนามตามคูสัญญา (ระยะเวลา 30 วัน) 

- งานปรับปรุงภายในอาคาร ชั้น 6  ชั้น 7 ชั้น 8 แลวเสร็จ 
- ผูรับจางสงแผนงานกอสรางของงวดงานถดัไปแลวเสร็จ 



- ผูรับจางไดดําเนินการจัดทําสงตรวจ และไดรับอนุมตั ิShop Drawing ของงานตามรายการที่

ตองดําเนินการสงมอบงานใน 2 งวดงานถดัไปแลวเสร็จ 

- ผูรับจางไดดําเนินการสงขออนมุตัิรายการวัสดุกอสรางหลกัที่ตองไดรับการอนุมตัิกอนการใชงาน

สําหรับ 2 งวดงานถดัไปแลวเสร็จ 

 
งวดที่ 4จํานวนรอยละ 12.00 เมื่อผูรับจางไดทําการกอสรางงานตอไปน้ีใหแลวเสร็จภายใน 105วัน 
 นับจากวันลงนามตามคูสัญญา (ระยะเวลา 35 วัน) 

- งานปรับปรุงภายในอาคาร ชั้น 9 ชั้น ดาดฟา  แลวเสร็จ 
- งานปรับปรุงทางเดินเทาบริเวณดานหนาอาคารแลวเสร็จ 
- ผูรับจางสงแผนงานกอสรางของงวดงานถดัไปแลวเสร็จ 
- ผูรับจางไดดําเนินการจัดทําสงตรวจ และไดรับอนุมตั ิShop Drawing ของงานตามรายการที่

ตองดําเนินการสงมอบงานใน 2 งวดงานถดัไปแลวเสร็จ 

- ผูรับจางไดดําเนินการสงขออนมุตัิรายการวัสดุกอสรางหลกัที่ตองไดรับการอนุมตัิกอนการใชงาน

สําหรับ 2 งวดงานถดัไปแลวเสร็จ 

 
งวดที่ 5จํานวนรอยละ 12.00 เมื่อผูรับจางไดทําการกอสรางงานตอไปน้ีใหแลวเสร็จภายใน 140วัน 
 นับจากวันลงนามตามคูสัญญา(ระยะเวลา 35 วัน) 

- งานปรับปรุงภายในอาคาร ชั้น 2 ชั้น 3  แลวเสร็จ 
- งานปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถจักรยานยนต ดานหลงัอาคาร แลวเสร็จ 
- ผูรับจางไดดําเนินการจัดทําสงตรวจ และไดรับอนุมตั ิShop Drawing ของงานตามรายการที่

ตองดําเนินการสงมอบงานใน 2 งวดงานถดัไปแลวเสร็จ 

- ผูรับจางไดดําเนินการสงขออนมุตัิรายการวัสดุกอสรางหลกัที่ตองไดรับการอนุมตัิกอนการใชงาน

สําหรับ 2 งวดงานถดัไปแลวเสร็จ 

 
งวดที่ 6จํานวนรอยละ 15.00 เมื่อผูรับจางไดทําการกอสรางงานตอไปน้ีใหแลวเสร็จภายใน 165วัน 
 นับจากวันลงนามตามคูสัญญา(ระยะเวลา 25 วัน) 

- งานปรับปรุงลานจอดรถยนต ดานหนาอาคาร แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 50 
- งานปรับปรุงภายนอก แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 50 
- ผูรับจางสงแผนงานกอสรางของงวดงานถดัไปแลวเสร็จ 
- ผูรับจางไดดําเนินการจัดทําสงตรวจ และไดรับอนุมตั ิShop Drawing ของงานตามรายการที่

ตองดําเนินการสงมอบงานใน 2 งวดงานถดัไปแลวเสร็จ 

- ผูรับจางไดดําเนินการสงขออนมุตัิรายการวัสดุกอสรางหลกัที่ตองไดรับการอนุมตัิกอนการใชงาน

สําหรับ 2 งวดงานถดัไปแลวเสร็จ 

 
งวดที่ 7จํานวนรอยละ12.00เมื่อผูรับจางไดทําการกอสรางงานตอไปนี้ใหแลวเสร็จภายใน 190วัน 
 นับจากวันลงนามตามคูสัญญา(ระยะเวลา 25 วัน) 

- งานปรับปรุงลานจอดรถยนต ดานหนาอาคาร ไมนอยกวารอยละ 90 



- งานปรับปรุงภายนอก ไมนอยกวารอยละ 90 
- ผูรับจางสงแผนงานกอสรางของงวดงานถดัไปแลวเสร็จ 
- ผูรับจางไดดําเนินการจัดทําสงตรวจ และไดรับอนุมตั ิShop Drawing ของงานตามรายการที่

ตองดําเนินการสงมอบงานใน 2 งวดงานถดัไปแลวเสร็จ 

- ผูรับจางไดดําเนินการสงขออนมุตัิรายการวัสดุกอสรางหลกัที่ตองไดรับการอนุมตัิกอนการใชงาน

สําหรับ 2 งวดงานถดัไปแลวเสร็จ 

 
งวดที่ 8จํานวนรอยละ18.00เมื่อผูรับจางไดทําการกอสรางงานตอไปนี้ใหแลวเสร็จภายใน 210วัน 
 นับจากวันลงนามตามคูสัญญา(ระยะเวลา 20 วัน) 

- งานปรับปรุงตามแบบรูปรายการ ภายในชั้น 1 ถงึชั้น ดาดฟา , งานภายนอก ชั้น 1 ถึง ชั้น 
ดาดฟา, งานพ้ืนท่ีบริเวณทั้งหมดแลวเสร็จตามแบบรูปรายการ 

- งานทดสอบระบบตางๆและอุปกรณทุกชนิดแลวเสร็จ ใชงานไดเรยีบรอย 
- งานอื่นๆทีเ่หลือทัง้หมดพรอมยายเศษวัสดุออกจากพื้นที่กอสราง แลวเสร็จ 
- เมื่อผูรับจางไดดําเนินการจัดทําสงตรวจ และไดรับอนุมตั ิAs Built Drawings ซึ่งอยูในรูป

แบบจําลองเทคโนโลยสีารสนเทศตามรูปแบบและรายละเอยีดทีม่หาวิทยาลยักําหนดและ

เอกสารคูมือการใชงานวัสดุอปุกรณตางๆของงานตามรายการงานทั้งหมดรวมทัง้การฝกอบรม

ผูใชสอยอาคาร และผูรับจางไดปฏิบตังิานทั้งหมดตามรปูแบบรายการและเงื่อนไขตางๆกําหนด

ตามสัญญาใหแลวเสร็จถูกตอง 

 
9.    อัตราคาปรับ 
คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ17จะกําหนดในอัตรารอยละ0.10ของคาจางตามสัญญาตอวัน 
 
 
10.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือหรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ
1.3แลวแตกรณีจะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา2ปนบั
ถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยไดรับมอบงานโดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน7
วันนับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
 
11.    ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอ่ืนๆ 
11.1เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ไดมาจากเงินงบประมาณประจําปพ.ศ. 2560และเงินรายไดมหาวิทยาลัย 
การลงนามในสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือไดตอเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณพ.ศ. 2560 มีผลบังคับใชและไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจํางบประมาณพ.ศ. 2560 จาก
สํานักงบประมาณแลวเทานั้น 
ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคาครั้งนี้เปนเงินทั้งสิ้น13,000,000บาท (สิบสามลานบาทถวน) 
11.2เมื่อมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางตามทีไ่ดประกวดราคาโดย
การยื่นขอเสนอทางอิเล็กทรอนิกสแลวถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจาก
ตางประเทศและของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยูและสามารถใหบริการรับขนได



ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนดผูเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวีดังนี้ 
                                   (1)    แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา
ภายใน7วันนับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศเวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 
                                   (2)    จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ
เรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทยเวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรือ
อื่นที่มิใชเรือไทยซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่นหรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น 
                                   (3)    ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี 
11.3ผูเสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกาํหนด
ดังระบุไวในขอ7มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันการ
ยื่นขอเสนอทันทีและอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้ง
งานตามระเบียบของทางราชการ 
11.4มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตามความเห็น
ของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 
 
 
 
 
 
 
12.    การปรับราคาคางานกอสราง 
การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ1.5จะนํามาใชในกรณีที่คางานกอสรางลดลง
หรือเพิ่มขึ้นโดยวิธีการตอไปน้ี 
ตามเงื่อนไขหลักเกณฑสูตรและวิธีคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่22
สิงหาคม2532เร่ืองการพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสรางตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีที่นร0203/ว109ลงวันที่24สิงหาคม2532 
สูตรการปรับราคา (สูตรคาK) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไวในสัญญาหรือ
ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยไดขยายออกไปโดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุในขอ1.5 
 
13.    มาตรฐานฝมือชาง 
เมื่อมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตามประกาศนี้แลวผู
เสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาวผูเสนอราคาจะตองมีและใชผูผานการทดสอบ
มาตรฐานฝมือชางจากสถาบันของทางราชการอื่นหรือสถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรองหรือผูมีวุฒิบัตร
ระดับปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ก.พ. รับรองใหเขารับราชการไดในอัตราไม
ต่ํากวารอยละ10ของแตละสาขาชางแตจะตองมีจํานวนชางอยางนอย1คนในแตละสาขาชางดังตอไปน้ี 
13.1ชางโยธา 
13.2ชางระบบไฟฟาเครื่องกลสุขาภิบาลและระบบที่เกี่ยวของ 



13.3ชางเทคนิค 
 
14.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดย
เครงครัด 
 
 
 

มหาวิทยาลยัราชภฏัรอยเอด็ 
/กันยายน/2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  หากทานตองการเสนอแนะ วิจารณ หรือมคีวามเห็นเกีย่วกบังานดังกลาว โปรดใหความเห็น
เปนลายลักษณอักษร หรือทางเว็บไซตมายงัหนวยงานโดยเปดเผยตัว ตามรายละเอยีดที่อยูขางตน 

 
 
 

(ลงชื่อ)..................................................................ประธานกรรมการ 
                    (ดร.พรชยั ผาดไธสง) 
 
(ลงชื่อ)..................................................................กรรมการ 
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(ลงชื่อ).................................................................กรรมการ 
(นายสราวุธ ไสยรส) 
 
(ลงชื่อ)..................................................................กรรมการ 
 (นายสันตสิขุ สุวรรณพันธ) 
 
(ลงชื่อ)...................................................................กรรมการ 
 (นายปฐวี สภุารี) 



 
(ลงชื่อ)..................................................................กรรมการและเลขานุการ 
 (ดร.วีรยุทธ ชตุิมารังสรรค) 


