เอกสารประกวดราคาจางดวยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
เลขที่ ........................
ประกวดราคาจางปรับปรุงกลุมอาคารอเนกประสงคและศูนยกีฬาในรม ตําบลเกาะแกว อําเภอเสลภูมิ
จังหวัดรอยเอ็ด ๓ หลัง ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
ลงวันที่
ตุลาคม ๒๕๖๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "มหาวิทยาลัย" มีความประสงคจะ ประกวดราคาจาง
ปรับปรุงกลุมอาคารอเนกประสงคและศูนยกีฬาในรม ตําบลเกาะแกว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ๓ หลัง ดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด โดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยมี
ขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบจัดซือ้ จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ สัญญาจางทั่วไป
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.๕ สูตรการปรับราคา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผูเสนอราคาที่มผี ลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซือ้ จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(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 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
๒.๔ ไมเปนบุคคลซึง่ อยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว
ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไมเปนบุคคลซึง่ ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน
ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลทีผ่ ูทิ้งงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจ ัดการ ผูบริหาร ผูมอี ํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิตบิ ุคคลนั้นดวย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไมมลี ักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซือ้ จัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เปนบุคคลธรรมดาหรือ(นิตบิ คุ คล) ผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ดังกลาว
๒.๘ ไมเปนผูมผี ลประโยชนรวมกันกับผูเ สนอราคารายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก ?หนวยงาน
ของรัฐ? ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครัง้ นี้
๒.๙ ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
๒.๑๐ ไมเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง กําหนด
๒.๑๑ ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานทีป่ ระกวด
ราคาจางในวงเงินไมนอยกวา ๔,๗๐๒,๕๐๐.๐๐ บาท และเปนผลงานทีเ่ ปนคูส ัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงาน
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการ
บริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนทีม่ หาวิทยาลัยเชื่อถือ
ผูเสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติดงั นี้
(๑) กรณีทกี่ ิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิตบิ ุคคลใหม โดยหลักการกิจการรวมคา
จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม
"กิจการรวมคา" สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูเ ขารวมคา
มาใชแสดงเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได
(๒) กรณีทกี่ ิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการนิตบิ ุคคลแตละ
นิติบุคคลที่เขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขทีก่ ําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแตใน
กรณีที่กจิ การรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปน
ผูรบั ผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอประกวด
ราคาทางระบบจัดซือ้ จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานกอสรางของผูร วมคาหลัก
รายเดียวเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่ยื่นเสนอราคาได
ทั้งนี้ "กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาทีจ่ ด
ทะเบียนเปนนิตบิ ุคคลตอหนวยงานของรัฐซึง่ มีหนาที่รบั จดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย)
๒.๑๒ ผูเสนอราคาตองลงทะเบียนในระบบจัดซือ้ จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Government Procurement: e - GP) กรมบัญชีกลาง
๒.๑๓ ผูเสนอราคาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชี
รายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๒.๑๔ ผูเสนอราคาซึ่งไดรบั คัดเลือกเปนคูส ัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแต
การจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมลู คาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ไดตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กําหนด
มีคุณสมบัติและไมมลี ักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๓. หลักฐานการยื่นขอเสนอ
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซือ้ จัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผเู สนอราคาเปนนิติบุคคล

(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิตบิ ุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจ ัดการ ผูม ีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิตบิ ุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจ ัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนราย
ใหญ (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผเู สนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสําเนา
ถูกตอง
(๓) ในกรณีผเู สนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา
สัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูร วมคา และในกรณีที่ผเู ขารวมคาฝายใดเปนบุคคล
ธรรมดา ที่มิใชสญ
ั ชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูร วมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสาร ตามที่ระบุ
ไวใน (๑)
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย (ถามี)
(๔.๒) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี)
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีทผี่ ูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบ
อํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรบั มอบอํานาจ ทั้งนี้หาก
ผูรบั มอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูทบี่ รรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น
(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕
(๓) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง (ใหใชในกรณีที่
มีการกําหนดผลงานตามขอ ๒.๑๑ เทานั้น)
(๔) บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน) ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุ
อุปกรณ คาแรงงาน ภาษีประเภทตางๆ รวมทั้งกําไรไวดวย
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) ผูเ สนอราคาไมตองแนบบัญชี
เอกสารสวนที่ ๒ ในระบบจัดซือ้ จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
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
อิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมเี งื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอก
ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมทัง้ หลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูเ สนอราคา โดยไมตองแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคา ในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน
ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา

เดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขทีร่ ะบุไวทายใบเสนอราคาให
ถูกตอง โดยคิดราคารวมทัง้ สิ้น ซึง่ รวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทัง้ ปวงไวแลว
ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๑๘๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคา โดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน ๒๔๐ วัน นับ
ถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง
๔.๔ กอนเสนอราคา ผูเ สนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ
ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนทีจ่ ะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไข ใน
เอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส
๔.๕ ผูเสนอราคาจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ........................ ระหวางเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
๔.๖ ผูเสนอราคาตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูเ สนอราคาตองเปนผูรบั ผิดชอบตรวจสอบความครบถวน
ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนทีจ่ ะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการ
เสนอราคาใหแกหนวยงานของรัฐผานทางระบบจัดซือ้ จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและเสนอ
ราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวา เปนผูเ สนอราคาทีม่ ผี ลประโยชนรวมกันกับผูเ สนอราคารายอื่นตามขอ ๑.๖(๑)
หรือไม หากปรากฏวาผูเสนอราคารายใดเปนผูเ สนอราคาทีม่ ีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอราคาทีม่ ีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา
หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสกอนหรือในขณะทีม่ ี
การพิจารณาขอเสนอวา มีผเู สนอราคารายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตาม
ขอ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผูเ สนอ
ราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะวินิจฉัยไดวาผูเสนอ
ราคารายนั้นเปนผูท ี่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูร ิเริ่มใหมีการกระทํา
ดังกลาว
หากภายหลังจากการพิจารณาผลการเสนอราคาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส หนวยงานของรัฐตรวจสอบพบวาผูเสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาหรือผูเสนอราคารายใดราย
หนึ่งกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.6 (2) หนวยงานของรัฐสามารถตัดสิทธิ
การเปนผูชนะการเสนอราคาโดยไมเรียกผูเสนอราคาเขามาทําสัญญา และสามารถลงโทษผูเสนอราคาที่กระทําการอัน
เปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมเปนผูท ิ้งงานได
๔.๘ ผูเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขทีร่ ะบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(๒) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวม
คาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
(๓) ผูเสนอราคาจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
กําหนด
(๔) ผูเสนอราคาจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได
(๕) ผูเสนอราคาตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th

๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึง่ อยางใดดังตอไปนี้ จํานวน ๔๗๐,๒๕๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ด
หมื่นสองรอยหาสิบบาทถวน)
๕.๑ หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดัง
ระบุในขอ ๑.๔ (๑)
๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกมหาวิทยาลัย โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยนื่ การเสนอราคาทาง
ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส หรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
กรณีที่ผเู สนอราคานําเช็คที่ธนาคารสัง่ จายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเปนหลักประกันการ
เสนอราคา จะตองสงตนฉบับเอกสารดังกลาวมาใหสวนราชการตรวจสอบความถูกตอง ใน
วันที่ ........................ ระหวางเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
ตามแบบตัวอยางหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศ (หลักประกันการ
เสนอราคา) กําหนดใหระบุชื่อผูเ สนอราคา เปนผูวางหลักประกันการเสนอราคา ดังนั้น กรณีทผี่ ูเสนอราคาที่เสนอราคา
ในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ประสงคจะใชหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเปนหลักประกัน
การเสนอราคา ใหดําเนินการดังนี้
(๑) กรณีที่กจิ การรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อผูเสนอราคา ซึ่งตองวาง
หลักประกันการเสนอราคา ในนามกิจการรวมคา เทานั้น
(๒) กรณีที่กจิ การรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อผูเ สนอราคา ซึ่งตองวาง
หลักประกันการเสนอราคา ในนามนิติบุคคลรายใดรายหนึ่งตามที่สญ
ั ญารวมคากําหนดใหเปนผูเขาเสนอราคากับทาง
ราชการ
ทั้งนี้ "กิจการรวมคาทีจ่ ดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาทีจ่ ดทะเบียน
เปนนิติบุคคลตอหนวยงานของรัฐซึ่งมีหนาทีร่ ับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย)
หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ มหาวิทยาลัยจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน
๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบือ้ งตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไว ๓ ลําดับแรก จะคืน
ใหตอเมือ่ ไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะ
พิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา และจะพิจารณาจาก ราคารวม
๖.๒ หากผูเ สนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถกู ตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอ
ไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรบั พิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียง
เล็กนอย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะใน
กรณีที่พจิ ารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยเทานั้น
๖.๓ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิไมพจิ ารณาขอเสนอของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอนผัน ใน
กรณีดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีผรู ับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบการ
จัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัย
(๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสอยางหนึง่ อยางใด หรือ
ทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส

(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขทีก่ ําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผเู สนอราคารายอื่น
๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือมหาวิทยาลัย มีสิทธิใหผเู สนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ
หรือขอเท็จจริงอื่นใดทีเ่ กี่ยวของกับผูเสนอราคาได มหาวิทยาลัยมีสทิ ธิที่จะไมรบั ขอเสนอ ไมรบั ราคา หรือไมทําสัญญา
หากขอเท็จจริงดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
๖.๕ มหาวิทยาลัยทรงไวซึ่งสิทธิทจี่ ะไมรบั ราคาต่ําสุด หรือราคาหนึง่ ราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจาง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึง่ รายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพจิ ารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทาง
ราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของมหาวิทยาลัยเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได
รวมทั้งมหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูเ สนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะ
เปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน
การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีที่ผเู สนอราคารายทีเ่ สนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
หรือมหาวิทยาลัยจะให ผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตาม
ประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนทีร่ ับฟงได มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไมรบั ขอเสนอ
หรือไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น ทั้งนี้ ผูเ สนอราคาดังกลาวไมมสี ิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จาก
หนวยงานของรัฐ
๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาขอเสนอวา ผูเ สนอราคาที่มสี ิทธิ
ไดรับการคัดเลือกเปนผูเ สนอราคาที่มผี ลประโยชนรวมกันกับผูเ สนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖
มหาวิทยาลัยมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเ สนอราคาที่ไดรบั คัดเลือกรายดังกลาวออก และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษ
ผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทงิ้ งาน
๗. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ
๑.๓ กับมหาวิทยาลัย ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับ
รอยละ ๕ ของราคาคาจางทีป่ ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได ใหมหาวิทยาลัยยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใช
หลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารสั่งจายใหแกมหาวิทยาลัย โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา
หรือกอนหนานั้น ไมเกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ
๗.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบคณะกรรมการนโยบายกําหนด
ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)
๗.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษทั เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรบั อนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้าํ ประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษทั เงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)
๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (ผูร ับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว

๘. คาจางและการจายเงิน
มหาวิทยาลัยจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน ๘ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๕ ของคาจาง เมื่อผูรบั จางไดปฏิบัติงาน - งานสรางที่
พักชั่วคราว(ถามี) / โรงเก็บวัสดุ / ติดตั้งมิเตอรน้ํา,ไฟ แลวเสร็จ- งานติดตั้งปายโครงการ แลวเสร็จ- งานซอมแซม
ประตูหนาตาง Zone C แลวเสร็จ- ผูรับจางสงแผนงานกอสรางของงวดงานถัดไปแลวเสร็จ- ผูรบั จางไดดําเนินการ
จัดทํา สงตรวจ และไดรับอนุมัติ Shop Drawing ของงานตามรายการที่ตองดําเนินการ (ถามี)- ผูรบั จางไดดําเนินการ
สงขออนุมัติรายการวัสดุกอสรางหลักที่ตองไดรบั อนุมัตกิ อนการใชงานสําหรับ ๒ งวดงานถัดไปแลวเสร็จ ใหแลวเสร็จ
ภายใน ๒๐ วัน
งวดที่ ๒ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๕ ของคาจาง เมื่อผูรบั จางไดปฏิบัติงาน ฝาและโครง
เดิมพรอมติดตั้งฝาเพดานสมารทบอรดเซาะรองระบายอากาศ Zone C แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ ๕๐- รื้อฝาและ
โครงเดิมพรอมติดตั้งฝาเพดานสมารทบอรดสีขาว Zone C แลวเสร็จไมนอ ยกวารอยละ ๕๐- งานปรับปรุงผนัง
หอประชุม Zone C แลวเสร็จไมนอ ยกวารอยละ ๒๕- ผูรบั จางสงแผนงานกอสรางของงวดงานถัดไปแลวเสร็จ- ผูรบั
จางไดดําเนินการสงขออนุมัตริ ายการวัสดุกอสรางหลักที่ตองไดรับอนุมัติกอ นการใชงานสําหรับ ๒ งวดงานถัดไปแลว
เสร็จใหแลวเสร็จภายใน ๔๐ วัน
งวดที่ ๓ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๕ ของคาจาง เมื่อผูรบั จางไดปฏิบัติงาน - รื้อฝาและ
โครงเดิมพรอมติดตั้งฝาเพดานสมารทบอรดเซาะรองระบายอากาศ Zone C แลวเสร็จ- รื้อฝาและโครงเดิมพรอม
ติดตั้งฝาเพดานสมารทบอรดสีขาว Zone C แลวเสร็จ- งานปรับปรุงผนังหอประชุม Zone C แลวเสร็จไมนอยกวา
รอยละ ๕๐- งานปรับปรุงเวทีแลวเสร็จ ไมนอยกวารอยละ ๕๐- ผูรับจางสงแผนงานกอสรางของงวดงานถัดไปแลว
เสร็จ- ผูรับจางไดดําเนินการสงขออนุมัตริ ายการวัสดุกอสรางหลักที่ตองไดรับอนุมัติกอนการใชงานสําหรับ ๒ งวดงาน
ถัดไปแลวเสร็จ ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน
งวดที่ ๔ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒๐ ของคาจาง เมื่อผูรบั จางไดปฏิบัติงาน - งาน
ปรับปรุงผนังหอประชุม Zone C แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ ๙๐- งานซอมรอยรั่วหลังคาเปลี่ยนครอบสันดานหนาดานหลังพรอมอุปกรณ Zone C แลวเสร็จ- ผูรับจางสงแผนงานกอสรางของงวดงานถัดไปแลวเสร็จ- ผูรับจางได
ดําเนินการจัดทํา สงตรวจ และไดรับอนุมัติ Shop Drawing ของงานตามรายการที่ตองดําเนินการสงมอบงานใน ๒
งวดงานถัดไปแลวเสร็จ ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน
งวดที่ ๕ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐ ของคาจาง เมื่อผูรบั จางไดปฏิบัติงาน - งานทาสี
ภายใน-ภานนอก Zone A แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ ๕๐- งานเทคอนกรีตถนนเชื่อมสนามกีฬา๒ Zone A แลว
เสร็จไมนอยกวารอยละ ๕๐- งานคันขอบคอนกรีต พรอมทอระบายน้ําดาดฟา Zone A แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ
๕๐- ติดตั้งฝาสมารทบอรดสีขาวฉาบเรียบ Zone A แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ ๕๐- งานปรับบานเกล็ด Louver ให
ยื่นพนแนวผนัง Zone A แลวเสร็จ- รื้อซอมแซมพื้นสนามไมปาเก Zone A แลวเสร็จ - งานฐานรากลานจอดรถ
Zone A แลวเสร็จ - งานปรับปรุง Zone C ตามแบบรูปรายการแลวเสร็จทัง้ หมด ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน
งวดที่ ๖ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐ ของคาจาง เมื่อผูรบั จางไดปฏิบัติงาน - งานทาสี
ภายในและภายนอก Zone A แลวเสร็จ- งานเทคอนกรีตถนนเชื่อมสนามกีฬา๒ Zone A แลวเสร็จ- งานคันขอบ
คอนกรีต พรอมทอระบายน้ําดาดฟา Zone A แลวเสร็จ- ติดตั้งฝาสมารทบอรดสีขาวฉาบเรียบ Zone A แลวเสร็จงานหลังคาลานจอดรถ Zone A แลวเสร็จ- งานซอมแซมรอยรั่วหลังคา Zone A แลวเสร็จ- งานทําความสะอาด
พรอมเก็บสีโครงหลังคาที่ชํารุด Zone A แลวเสร็จ- ซอมแซมบานกระจกที่ชํารุด Zone A แลวเสร็จ- ซอมแซมบาน
ประตู หนาตางที่ชํารุด Zone A แลวเสร็จ- งานทาสีราวเหล็ก Zone A แลวเสร็จ- งานปรับปรุง Zone A ต ใหแลว
เสร็จภายใน ๓๐ วัน
งวดที่ ๗ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐ ของคาจาง เมื่อผูรบั จางไดปฏิบัติงาน - งานทาสี
ภายในและภายนอก Zone B แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ ๕๐- งานกั้นผนังกระจกอลูมีเนียม Zone B แลวเสร็จไม

นอยกวารอยละ ๕๐- งานติดตั้งโครงฝาเพดาน Zone B แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ ๕๐- งานติดตั้งราวกันตกสแตน
เลส Zone B แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ ๕๐- งานเปลี่ยนฝารองนั่งชักโครกพรอมซอมแซมอุปกรณ Zone B แลว
เสร็จ- งานติดตั้งบัวปูนสําเร็จรูป หนาตาง Zone B แลวเสร็จ- ผูรับจางสงแผนงานกอสรางของงวดงานถัดไปแลว
เสร็จ- ผูรับจางไดดําเนินการสงขออนุมัตริ ายการวัสดุกอสรางหลักที่ตองไดรับอ ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน
งวดสุดทาย เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๕ ของคาจาง เมื่อผูรบั จางไดปฏิบัติงานทัง้ หมดให
แลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย
๙. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ จะกําหนดในอัตรา
รอยละ ๐.๑๐ ของคาจางตามสัญญาตอวัน
๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจาง ตามแบบ
ดังระบุในขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางทีเ่ กิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอย
กวา ๒ ป นับถัดจากวันทีม่ หาวิทยาลัยไดรับมอบงาน โดยผูรบั จางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดี
ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๑๑. ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอื่น ๆ
๑๑.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ มหาวิทยาลัยไดรับอนุมัติเงินคากอสรางจากเงิน
งบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ แลวเทานั้น
ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคาครัง้ นี้ เปนเงินทั้งสิ้น ๙,๔๐๕,๐๐๐.๐๐บาท (เกา
ลานสี่แสนหาพันบาทถวน)
๑๑.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกผูเ สนอราคารายใด ใหเปนผูร ับจาง และไดตกลงจางตามประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรบั จางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตอง
นําเขามาโดยทางเรือในเสนทางทีม่ ีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนด ผูเ สนอราคาซึ่งเปนผูร ับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสัง่ หรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา ภายใน ๗ วัน
นับตั้งแตวันที่ผรู ับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนให
บรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสงิ่ ของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มสี ิทธิเชนเดียวกับเรือไทย จาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรบั อนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นทีม่ ิใชเรือไทย ซึง่ จะตอง
ไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดย
เรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูร ับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การพาณิชยนาวี
๑๑.๓ ผูเสนอราคาซึง่ มหาวิทยาลัยไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันการ
ยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซือ้ จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๑.๔ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงือ่ นไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
๑๓.๕ หนวยงานของรัฐอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจางในกรณีตอไปนี้ได โดยทีผ่ ูเสนอราคาจะ
เรียกรองคาเสียหายใดๆ จากหนวยงานของรัฐไมได
(๑) หนวยงานของรัฐไมไดรบั การจัดสรรเงินงบประมาณที่จะใชในการจัดซื้อจัดจางหรือเงิน

งบประมาณที่ไดรับจัดสรรไมเพียงพอทีจ่ ะทําการจัดซื้อจัดจางนั้นตอไป
(๒) มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดซื้อจัดจางหรือที่ไดรบั การคัดเลือกมี
ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอืน่ หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมหรือสมยอมกันกับผูยื่น
ขอเสนอรายอื่นหรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
(๓) การทําการจัดซื้อจัดจางตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกหนวยงานของรัฐหรือกระทบตอ
ประโยชนสาธารณะ
(๔) กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
๑๒. การปรับราคาคางานกอสราง
การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๕ จะนํามาใชในกรณีที่ คางานกอสราง
ลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการตอไปนี้
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร
๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับทีก่ ําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไวในสัญญา
หรือภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุในขอ ๑.๕
๑๓. มาตรฐานฝมือชาง
เมื่อมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูร ับจางและไดตกลงจางกอสรางตามประกาศนี้แลว
ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัตงิ านกอสรางดังกลาว ผูเสนอราคาจะตองมีและใชผูผานการทดสอบ มาตรฐานฝมือชาง
จาก ผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากสถาบันราชการอื่น หรือสถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือผูมีวฒ
ุ ิบัตรระดับ
ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ ๑๐ ของ
แตละ สาขาชางแตจะตองมีจํานวนชางอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปนี้
๑๓.๑ ชางโยธา
๑๓.๒ ชางระบบไฟฟา เครื่องกล สุขาภิบาล และระบบที่เกี่ยวของ
๑๓.๓ ชางเทคนิค
๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูเ สนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูร ับจางตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด
๑๗. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
หนวยงานของรัฐสามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูเ สนอราคาที่ไดรบั การคัดเลือกให
เปนผูรบั จางเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูป ระกอบการ
ทั้งนี้ หากผูเ สนอราคาที่ไดรบั การคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญา
กับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
ตุลาคม ๒๕๖๐

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
เรื่อง ประกวดราคาจางปรับปรุงกลุมอาคารอเนกประสงคและศูนยกีฬาในรม ตําบลเกาะแกว อําเภอเสลภูมิ
จังหวัดรอยเอ็ด ๓ หลัง ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด มีความประสงค ประกวดราคาจางปรับปรุงกลุมอาคารอเนกประสงคและ
ศูนยกีฬาในรม ตําบลเกาะแกว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ๓ หลัง ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (ebidding) ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคาครั้งนี้เปนเงินทัง้ สิ้น ๙,๔๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เกาลานสี่แสน
หาพันบาทถวน)
ผูมสี ิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย
๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
๔. ไมเปนบุคคลซึง่ อยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว
ตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไมเปนบุคคลซึง่ ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชือ่ ผูทงิ้ งานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทงิ้ งานของหนวยงาน
ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลทีผ่ ูทงิ้ งานเปนหุนสวนผูจ ัดการ กรรมการ
ผูจัดการ ผูบ ริหาร ผูม ีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เปนนิติบุคคลผูม ีอาชีพรับจางงานทีป่ ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
๘. ไมเปนผูมผี ลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอื่นทีเ่ ขายื่นขอเสนอใหแกมหาวิทยาลัยราช
ภัฏรอยเอ็ด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิห์ รือความคุมกัน ซึง่ อาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอ
ราคาไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
๑๐. ไมเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบทีร่ ัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนด
๑๑. ผูเสนอราคาตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานทีป่ ระกวดราคาจางในวงเงินไมนอย
กวา ๔,๗๐๒,๕๐๐.๐๐ บาท และเปนผลงานทีเ่ ปนคูส ัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงาน ตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดเชื่อถือ
ผูเสนอราคาทีเ่ สนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) กรณีที่กจิ การรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการกิจการรวมคาจะตองมี
คุณสมบัติครบถวนตามเงือ่ นไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม "กิจการ
รวมคา" สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูเ ขารวมคามาใช
แสดงเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได
(๒) กรณีที่กจิ การรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการนิติบุคคลแตละนิติบุคคลที่
เขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กาํ หนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแตในกรณีทกี่ ิจการ

รวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเ ขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผเู ขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูร ับผิดชอบ
หลักในการเขาเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอประกวดราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานกอสรางของผูรวมคาหลักรายเดียวเปน
ผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่ยื่นเสนอราคาได
ทั้งนี้ "กิจการรวมคาทีจ่ ดทะเบียนเปนนิตบิ คุ คลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปน
นิติบุคคลตอหนวยงานของรัฐซึ่งมีหนาทีร่ ับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย)
๑๒. ผูเสนอราคา ตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๓. ผูเสนอราคาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไม
ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๑๔. ผูเสนอราคาซึ่งไดรบั คัดเลือกเปนคูสญ
ั ญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแต การจายเงิน
แตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน สามหมื่นบาทคูส ัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ไดตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
กําหนดยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่
........................ ระหวางเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
ผูสนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาดวยอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ ๕,๐๐๐.๐๐ บาท ผานทาง
ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสและชําระเงินผานทางธนาคาร ในระหวางวันที่ ........................ ถึงวันที่
........................ โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ไดภายหลังจากชําระเงิน
เปนทีเ่ รียบรอยแลวจนถึงกอนวันเสนอราคา
ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดทเี่ ว็บไซต 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.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัต)ิ
รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

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

