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มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา   “มหาวิทยาลัย”   มีความประสงคจะทําการ

จางเหมากอสรางอาคารสาํนกังานอาคารสถานที่  ๑  หลัง (ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส)  ณ   มหาวิทยาลัย
ราชภฏัอุบลราชธานี   อําเภอเมือง    จังหวัดอุบลราชธาน ี  โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดงัตอไปนี้ 
 
๑.  เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา 
 ๑.๑  แบบรูปรายการ 
 ๑.๒  แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจาง 
 ๑.๓  แบบใบแจงปริมาณงานและราคา 
              ๑.๔  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
              ๑.๕  แบบสัญญาจาง 
 ๑.๖   แบบหนงัสือค้ําประกัน 
  (๑)  หลักประกันซอง  
  (๒)  หลักประกันสัญญา  
              ๑.๗  สูตรการปรับราคา 
              ๑.๘  บทนยิาม 
  (๑)  ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน 
  (๒)  การขัดขวางการแขงขนัราคาอยางเปนธรรม 
 ๑.๙   แบบบัญชีเอกสาร 
  (๑)   บัญชีเอกสารสวนที่   ๑ 
   (๒)  บัญชีเอกสารสวนที่   ๒ 
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๒.  คุณสมบัตขิองผูเสนอราคา 

๒.๑    ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส   
 ๒.๒   ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจง
เวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิตบิุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบยีบของทาง
ราชการ 
 ๒.๓   ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสทิธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย 
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 
              ๒.๔  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น และ/หรือตองไมเปนผู
มีผลประโยชนรวมกนัระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวด
ราคาจางดวยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขดัขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรม ตามขอ  ๑.๘ 
 ๒.๕  ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานการกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด
ราคาจางครั้งนี้ในวงเงินไมเกินรอยละ ๕๐ ของราคากลางงานกอสราง และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรง
กับสวนราชการหนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่ง                  
มีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหาร     สวนทองถิ่นรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเชื่อถือ   
         
๓.  หลักฐานการเสนอราคา 
 ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานโดยมิตองใสซองปดผนึก   แยกเปน  ๒  สวน   คือ 
 ๓.๑  สวนท่ี  ๑  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้

(๑)  ในกรณี ผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล         
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากดั    ใหยืน่สําเนาหนังสือรับรองการ 

จดทะเบยีนนติิบุคคล บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมอํีานาจควบคุม (ถามี)      พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยืน่สําเนาหนังสอืรับรองการจด 

ทะเบียนนิตบิคุคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)    และ 
บัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง        

(๒)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบคุคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น 
สําเนาบัตรประจําตวัประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
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(๓) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยืน่สําเนา 
สัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตวัประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปน
บุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสาํเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปน     นิติบุคคล ใหยืน่
เอกสารตามที่ระบุไวใน  (๑) 

(๔)  สําเนาทะเบียนพาณิชย สําเนาทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
(๕)  บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยืน่ตามแบบในขอ ๑.๙ (๑) 

๓.๒  สวนท่ี  ๒  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้
(๑)  หลักประกันซอง ตามขอ  ๕ 
(๒)  หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจ 

ใหบุคคลอื่นทาํการแทน  
(๓)  สําเนาหนังสือรับรองผลงานพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง ตามขอ ๒.๑  
(๔) บัญชีรายการกอสราง หรือใบแจงปรมิาณงาน ซ่ึงจะตองแสดงรายการวัสด ุ อุปกรณ  

คาแรงงาน ภาษีประเภทตางๆ รวมทั้งกําไรไวดวย (ใหยื่นพรอมการยืนยันราคาตามที่กําหนดไวในประกาศ
ประกวดราคา) 

(๕)  บัญชีเอกสารสวนที่  ๒  ทั้งหมดที่ไดยืน่ตามแบบในขอ ๑.๙ (๒) 
 
๔.  การเสนอราคา 

๔.๑  ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น    และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือช่ือ
ของผูเสนอราคาใหชัดเจน 
              ๔.๒   ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุ และราคาในบัญชรีายการกอสรางใหครบถวน (ใหยื่น
พรอมการยืนยันราคาตามทีกํ่าหนดไวในประกาศประกวดราคา) 
 ๔.๓  ผูเสนอราคาจะตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวาท่ีกําหนดไวในประกาศประกวดราคา นับแต 
วันยนืยนัราคาสุดทาย โดยภายในกําหนดยนืราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไวและจะถอน
การเสนอราคามิได 

๔.๔ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจางใหแลวเสร็จไมนอยกวาท่ี
กําหนดไวในประกาศประกวดราคา นับถัดจากวนัลงนามในสัญญาจาง หรือวนัที่ไดรับหนังสอืแจงจาก
มหาวิทยาลัย  ใหเร่ิมทํางาน 

๔.๕  กอนยืน่เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูเสนอราคาควรตรวจดูราง
สัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลง 
ยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจางดวยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส 
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๔.๖   ผูเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตามที่กําหนด

ไวในประกาศประกวดราคา เมื่อพนกําหนดเวลายืน่เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
แลว จะไมรับเอกสารเพิ่มเตมิโดยเดด็ขาด 

คณะกรรมการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวา 
เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกบัผูเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวาง        
ผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ ๑.๘  (๑)   ณ   วนัประกาศประกวดราคาจาง
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม  พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตามขอ ๓.๒   และแจงผูเสนอราคาแตละ
รายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณยีลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดที่มหีลักฐานวา ผู
เสนอราคาทราบแลว 
                         หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคา  กอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาทาง
อิเล็กทรอนิกสวา มีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขดัขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๘  
(๒)  คณะกรรมการประกวดราคาจะตดัรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา  และ
มหาวิทยาลัย  จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน   
           ผูเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบือ้งตน  เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกนั
กับผูเสนอราคารายอื่นหรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ณ วนัประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทํา
การอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  หรือเปนผูเสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติทางดาน
เทคนิคอาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอหัวหนาหนวยงานทีจ่ดัหาพัสดภุายใน ๓ วัน นบัแตวันที่ไดรับแจงจาก
คณะกรรมการประกวดราคา  การวินจิฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานที่จัดหาใหถือวาเปนที่สุด 
          หากปรากฎตอคณะกรรมการประกวดราคาวา  กระบวนการเสนอราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของ  จนไมอาจดําเนนิการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กาํหนดไว  
คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา  โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือ
ติดตอส่ือสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จาก
ขั้นตอนที่คางอยูภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือกอนจะพักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุด
กระบวนการเสนอราคาภายในวนัเดยีวกัน เวนแตคณะกรรมการประกวดราคาเหน็วากระบวนการเสนอราคา
จะไมแลวเสรจ็ไดโดยงาย หรือขัดของไมอาจแกไขได ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิก
กระบวนการเสนอราคา  และกําหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเร่ิมตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจง
ใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่นั้นทราบ   

คณะกรรมการประกวดราคา  สงวนสิทธิในการตัดสินใจในการดาํเนินการใด ๆ ระหวางการ
ประกวดราคาฯ เพื่อใหการประกวดราคาฯ  เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 
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๔.๗    ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาจะตองปฏิบัติดังนี้ 
  (๑)   ผูเสนอราคาจะตองลงนามในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
                                        (๒)  ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตอง        
เร่ิมตนที่  ๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท (สามลานหกแสนบาทถวน) 

(๓)  ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม   และภาษีอ่ืน ๆ (ถามี)    
รวมคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 

(๔)   ราคาที่เสนอในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตอง           
ต่ํากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ 

                            (๕)      หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้น
แลวจะตองยนืยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยนัจะตองตรงกับราคาที่เสนอ
หลังสุด 

(๖)      ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดยนืราคาไมนอยกวาที่กําหนดไวในประกาศ
ประกวดราคา นับแตวนัยนืยนัราคาสดุทาย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตน
เสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 

(๗) ผูเสนอราคาที่เขารวมประกวดราคาฯ จะตองรับผิดชอบคาใชจายในการจัด
ประกวดราคาฯ และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้จะแจงใหทราบ
ในวนัเสนอราคา 

 
   ๕.  หลักประกันซอง 

                        ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยืน่ซองเอกสารทางดานเทคนิค จํานวน         
๑๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถวน)  โดยหลักประกนัซองจะตองมีระยะเวลาการค้ําประกัน ตั้งแต
วันยืน่ซองขอเสนอทางเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยใชหลักประกนัอยางหนึ่งอยาง
ใดดังตอไปนี ้

๕.๑    เงินสด 
๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยเปนเช็คลงวันที่ที่        

ยื่นซองเอกสารทางดานเทคนิคหรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 
๕.๓   หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบใุน        

ขอ ๑.๖(๑)                          
๕.๔  หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน    หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาต

ใหประกอบกจิการเงินทุนเพื่อการพาณิชย   และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหง 
 



                                                      -๖- 
 
ประเทศไทยซึง่ไดแจงเวยีนชือ่ใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว   โดยอนุโลมใหใชตามแบบ

หนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๖(๑)                                                      
 

๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                        หลักประกนัซองตามขอนี้  มหาวิทยาลัย จะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน ๑๕ วัน 
นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซ่ึงเสนอราคาต่ําสุด
จะคืนใหตอเมือ่ไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว 

                        ๕.๖  การยึดหลักประกันซองของผูมีสิทธิเสนอราคา จะดําเนินการในกรณีดังตอไปนี้ 
๕.๖.๑ ผูมีสิทธิเสนอราคาไมสงผูแทนมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา 

ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด  
๕.๖.๒ ผูมีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแลว ไม L๐G IN เขาสูระบบ  
๕.๖.๓  ผูมีสิทธิเสนอราคา L๐G IN แลว แตไมมีการเสนอราคา หรือเสนอราคา           

ผิดเงื่อนไขที่กําหนดโดยการเสนอราคาสูงกวา หรือเทากับราคาเริ่มตนการประมูล  
๕.๖.๔  ผูมีสิทธิเสนอราคาไมลงลายมือช่ือในแบบ บก. ๐๐๘ แบบยืนยันราคาสุดทาย

ในการเสนอราคา 
การคืนหลักประกันซอง   ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 

 
๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 

๖.๑ ในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้  มหาวิทยาลัยจะพิจารณา         
ตัดสินดวยราคารวม 

๖.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัตไิมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไม
ถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการดาํเนินการประมูลจะไมรับพจิารณาขอเสนอของผูเสนอราคารายนั้น 
เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจาง
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในสวนทีม่ิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณทีี่พิจารณาเห็นวาจะเปน
ประโยชนตอมหาวิทยาลัย  เทานั้น 

 
 
 
 
 
 



-๗- 
 
๖.๓  มหาวทิยาลัยสงวนสทิธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผัน ใน

กรณีดังตอไปนี้ 
(๑) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาจางดวย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ของมหาวิทยาลัย 

(๒) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไข ที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา
จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ    หรือมผีลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอ
ราคารายอื่น 

๖.๔ ในการตดัสินการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา 
คณะกรรมการประกวดราคา หรือมหาวิทยาลัย มีสิทธิใหผูเสนอราคา ช้ีแจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ        
ขอเท็จจริงอื่นใดที่เกีย่วของ กับผูเสนอราคาได มหาวทิยาลัย มีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หาก  
หลักฐานดังกลาวไมมคีวามเหมาะสม   หรือไมถูกตอง 

๖.๕ มหาวิทยาลัยทรงไวซ่ึงสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจาง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะ
พิจารณา  ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของมหาวทิยาลัยเปน        
เด็ดขาด 
                        ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งมหาวิทยาลัย จะพิจารณายกเลิกการ
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอ
ราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การ
เสนอเอกสารอันเปนเท็จหรือใชช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน 
                        ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได 
คณะกรรมการประกวดราคาหรือมหาวิทยาลัย จะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาํใหเชื่อได
วา    ผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ 
หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได มหาวิทยาลัย  มีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น 

๖.๖ในกรณีทีป่รากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอ
ราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกนัระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  
ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๘ มหาวิทยาลัย มีอํานาจที่จะตดัรายชื่อผูเสนอราคาที่มี
สิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาว และมหาวทิยาลัย  จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน 

 



-๘- 
 
๗. การทําสัญญาจาง 

                        ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) จะตองทําสัญญาจางตาม
แบบสัญญา ดังระบุในขอ ๑.๕ กับมหาวิทยาลัย ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวาง
หลักประกนัสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ หา  ของราคาคาจางที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสได ใหมหาวทิยาลัย  ยดึถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึง่อยางใด
ดังตอไปนี ้

๗.๑   เงินสด 
๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกมหาวิทยาลัย โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทาํสัญญาหรือกอนหนา

นั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 
๗.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุใน 

ขอ ๑.๖(๒) 
๗.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินลงทุน        หรือบริษัทเงินทนุหลักทรัพยทีไ่ดรับ

อนุญาตใหประกอบกจิการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้าํประกัน ตามประกาศของธนาคาร
แหงประเทศไทย ซ่ึงไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ํา
ประกัน ดังระบุในขอ ๑.๖ (๒)                                     

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                                  หลักประกันนีจ้ะคนืให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวนัที่คูสัญญาพนจาก
ขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 
 

๘.  คาจางและการจายเงิน 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  จะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน  ๔ งวด ดงันี้ 
 
            งวดที่ ๑ เปนจํานวนเงนิรอยละ ๑๕ ของมูลคาสัญญา เมื่อผูรับจางไดปฏิบตัิงาน ปรับพืน้ที่ ถมดิน 
เจาะสํารวจดนิพรอมรายงานผล วางผังอาคาร งานตอกเสาเข็ม สกัดเสาเข็ม ปลูกสรางสํานักงานชั่วคราว           
ที่เก็บพัสดุ ติดตั้งปายโครงการ งานฐานรากอาคาร ตอมอและคานคอดินคอนกรีตเสริมเหล็ก แลวเสร็จภายใน 
๓o วัน  นับจากวันทีเ่ร่ิมปฏิบัติงานตามสัญญา   

            งวดที่  ๒ เปนจํานวนเงินรอยละ ๒๕ ของมูลคาสัญญา เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานโครงสรางพื้น เสา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ติดตั้งโครงสรางหลังคาเหล็ก พรอมมุงหลังคาและFlashing กออิฐผนัง ติดตั้งวงกบ
ประตู-หนาตางไมและ P.V.C เดินทอระบบประปา สุขาภิบาล ติดตั้งถังบําบัดน้ําเสียและปมน้ําแลวเสร็จ
ภายใน   ๗o วนั    นับจากวนัที่เร่ิมปฏิบัติงานตามสัญญา  

 



                 -๙- 

  
            งวดที ่ ๓ เปนจํานวนเงินรอยละ ๒๕ ของมูลคาสัญญา เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานฉาบปูนผนัง งาน
ตกแตงผิวผนัง-พื้น งานติดตั้งฝาเพดานภายใน-ภายนอกอาคาร งานติดตั้งวงกบอลูมิเนียม งานติดตั้งบาน
หนาตาง-ประตูพรอมอุปกรณทั้งหมด งานติดตั้งเคานเตอร เครื่องสุขภัณฑพรอมอุปกรณ งานติดตั้งระบบ
ไฟฟา โทรศัพทพรอมอุปกรณ  งานทาสีรองพื้นแลวเสร็จภายใน ๑๑o วัน  นับจากวันทีเ่ร่ิมปฏิบัติงานตาม
สัญญา 

           งวดที่  ๔ (งวดสุดทาย)  เปนจํานวนเงินรอยละ ๓๕ ของมูลคาสัญญา เมื่อผูรับจางไดปฏิบตัิงานปาย
อาคารและปายหอง    งานตดิตั้งดวงโคมไฟฟาพรอมอุปกรณและพัดลมดูดอากาศ ปล๊ัก สวิทซเมนบอรดและ
อ่ืนๆ  งานฟุตบาธรอบอาคาร งานวางทอระบายน้ํา บอพกัพรอมฝาตะแกรง งานทาสีภายใน-ภายนอกอาคาร 
งานทดสอบระบบประปา-ไฟฟา สุขาภิบาลอื่นๆแลวเสร็จ  และงานสวนที่เหลือแลวเสร็จตามแบบรูปและ
รายการประกอบแบบ พรอมเก็บทําความสะอาดบริเวณสถานที่กอสรางทั้งหมดแลวเสร็จภายใน ๑๕o วัน 
นับจากวันที่เร่ิมปฏิบัติงานตามสัญญา  

 
๙. อัตราคาปรบั 

                   คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ ๑๗ จะกําหนดในอัตรารอยละ ๐.๑๐ ของคาจางตามสัญญาตอวัน 

๑๐. การรับประกันความชํารดุบกพรอง 
                    ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสอืหรือทํา
สัญญาจาง ตามแบบดังระบใุนขอ ๑.๕ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิด 
ขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา   ๒   ป - เดือน นบัถัดจากวนัทีก่รมไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบ
จัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดดีังเดิมภายใน  ๑๕  วัน นับถัดจากวนัที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

๑๑. ขอสงวนสทิธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
                      ๑๑.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากงบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัยราชภฏั
อุบลราชธานี ป พ.ศ. ๒๕๕๓   
                       ราคากลางของงานกอสรางอาคารสํานักงานอาคารสถานที่  ๑ หลัง  ในการประกวดราคาจาง
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสคร้ังนี้ เปนจํานวนเงนิทั้งสิน้ ๓,๖๐๐,๐๐๐.- บาท (สามลานหกแสนบาทถวน) 
                     ๑๑.๒ เมื่อมหาวิทยาลัย ไดคดัเลือกผูเสนอราคารายใด ใหเปนผูรับจาง    และไดตกลงจาง 
  ตามการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องาน
จางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มเีรือไทยเดนิอยู และ 
สามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผู
รับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดงันี้    
 



-๑๐- 
 

              (๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมการขนสง         
ทางน้ําและพาณิชยนาวภีายใน ๗ วัน นับตัง้แตวันที่ผูรับจางสั่ง หรือซ้ือของจากตางประเทศเวนแตเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 

(๒) จัดการใหส่ิงของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดยีวกับ       
เรือไทย จากตางประเทศมายงัประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี
ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนที่มิใชเรือไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน 
หรือเปนของทีรั่ฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออ่ืน 

(๓) ในกรณีทีไ่มปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวา
ดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี                                       

 
๑๑.๓   ผูเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอ

มหาวิทยาลัย  แลวจะถอนตวัออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมือ่ไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคา
แลวตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขทีก่ําหนดใน ขอ ๔.๗(๓) (๔) และ (๕) 
มิฉะนั้น มหาวทิยาลัย     จะริบหลักประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น 
(ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมีพฤตกิรรมเปนการขัดขวางการแขงขนัราคาอยางเปน
ธรรม 

๑๑.๔  ผูเสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยไดคดัเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ มหาวิทยาลัย จะริบหลักประกันซอง หรือเรียกรองจากผูออก
หนังสือค้ําประกันซองทันท ีและอาจพจิารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอืน่ (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาให
เปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ 

๑๑.๕ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิม่เติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาให
เปนไปตามความเห็นของสํานักงานอยัการสูงสุด (ถามี) 

             ๑๒.  การปรับราคาคางานกอสราง 
     การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๗ จะนํามาใชในกรณีที่
คางานกอสรางลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการใหเปนไปตามเงื่อนไข หลักเกณฑ ประเภทงานกอสรางสูตรและ
วิธีการคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาได โดยเลือกใชสูตรตามหมวดงานตางๆ ดังนี้ 

(๑)  หมวดที่ ๑   งานอาคาร 
(๒)  หมวดที่ ๒      -  

 
 
 
 



-๑๑- 
 

 สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กาํหนดไวในวนัแลวเสร็จตามที่กําหนดไวใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ ไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุในขอ 
๑.๗ 

๑๓. มาตรฐานฝมือชาง 
                    เมื่อมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตาม
ประกาศนีแ้ลว ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัตงิานกอสรางดงักลาว ผูเสนอราคาจะตองมีและใชผู
ผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจาก สถาบันของทางราชการ ** หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ  
ปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได** ในอตัราไมต่ํากวารอยละ  ๑๐  
ของแตละ สาขาชางจํานวนอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปนี้ 

๑๓.๑   ชางกอสราง 
๑๓.๒  ชางไฟฟา 
๑๓.๓  ชางประปา       
      

๑๔. การปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบ 
                   ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบได
กําหนดไวโดยเครงครัด 
 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี 
 
 

   กรกฎาคม  ๒๕๕๓ 


