
ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และเอกสารประกวดราคา 
โครงการปรับปรุงต่อเติมโรงอาหาร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 

1. ช่ือ โครงการปรับปรุงต่อเติมโรงอาหาร 

2. สถานที ่ โรงอาหาร  ณ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 

3. ความเป็นมา 

เนื่องจากโรงอาหารของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ผ่านการใช้งานมาเป็นเวลานาน 
ท าให้พ้ืนภายในโรงอาหารช ารุดเสียหาย ประกอบกับนักศึกษาและบุคลากรมีเพ่ิมมากขึ้นท าให้พ้ืนที่ ดูคับแคบ
ลง ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงมีความประสงค์ที่จะด าเนินการปรับปรุงและต่อเติมโรง
อาหาร  เพ่ือให้บริการส าหรับครูอาจารย์และนักศึกษา ของทางมหาวิทยาลัยฯ  

4. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้บริการครูอาจารย์และนักศึกษา ของทางมหาวิทยาลัยฯ 
2. เพ่ือใช้ส าหรับจัดกิจกรรมต่างๆ 

5. ขอบเขตงาน 

 เพ่ือให้การก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมบูรณ์ตามแบบรูปมาตรฐานและรายการให้
ด าเนินการตามวิธีการที่ก าหนด ตามขอบเขตของงานดังต่อไปนี้ 

 1.  งานต่อเติมร้านขายอาหาร 

2.  งานปรับปรุงร้านค้าสวัสดิการ 

3.  งานเวทีการแสดง 

4.  งานปรับปรุงต่อเติมห้องน้ า 

5.  งานพื้นที่ล้างผัก 

6.  งานพื้นที่ล้างจาน 

7.  งานโถงทางเดิน 

8.  งานร้านขายอาหาร 

9.  งานส่วนรับประทานอาหาร 

10. งานร้านถ่ายเอกสาร 
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6. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
 6.1   ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาโดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์พ.ศ.  2549 
 6.2   ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราการ และได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
 6.3 ผู้ประสงค์เสนอราคา  ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ
ประกวดราคาโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรมตามระเบียบ 
 6.4   ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 6.5   ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล  และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด
ราคาโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในวงเงินไม่น้อยกว่า    1,000,000.-    บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) และเป็น
ผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานอ่ืน ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่
มหาวิทยาลัยฯ  เชื่อถือผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานในสัญญาเดียวกันเท่านั้น  

 6.6   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

6.7   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

6.8   คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

7.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก  ให้เสนอราคาตามประกาศฯ  ของมหาวิทยาลัยฯ  จะต้อง
ปฏิบัติดังนี้ 
 7.1   ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องศึกษาการใช้โปรแกรมของผู้ให้บริการตลาดกลางฯ  โดย  Download  ได้ที่
เว็บไซด์  www.gprocurement.go.thและทดลองการใช้โปรแกรมได้ที่เว็บไซด์ของผู้ให้บริการตลาดกลางฯ 
 7.2   เมื่อถึงก าหนดเวลานัดหมาย  ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมาลงทะเบียนต่อหน้ากรรมการประกวดราคา  
โดยผู้เสนอราคาต้องยื่นแบบ  บก.  006  พร้อมส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  และส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคา  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  (ไม่เกิน  3  ราย)  และขอรับ  
Username  และ  Password 
 7.3   ผู้มีสิทธิเสนอราคา  เข้าประจ าสถานที่ที่จัดไว้  โดยแยกจากผู้มีสิทธิเสนอราคารายอ่ืน 
 7.4   ราคาเริ่มต้นในการประกวดราคา  ใช้ราคากลางตามประกาศฯ 
 7.5   ระยะเวลาในการประกวดราคาฯ  30-60 นาที  (ทั้งนี้ไม่รวมการขยายเวลาในการปิดประกวด
ราคาฯ) 
 
 

http://www.gprocurement.go.th/
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 7.6   ก่อนการเสนอราคา  15  นาที  ให้ท าการทดสอบระบบว่าสามารถเสนอราคาได้หรือไม่  หากมีปัญหา
ก็แจ้งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ประจ าอยู่  ณ  สถานที่นั้นเพ่ือไปรายงานคณะกรรมการประกวดราคาต่อไป 
 7.7   ผู้เสนอราคาต้องท าการเข้าสู่ระบบ  (Login)  ในก าหนดเวลาการเสนอราคา  หากผู้เสนอราคา        
ไม่ท าการเข้าสู่ระบบมหาวิทยาลัยฯ  จะด าเนินการยึดหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกัน
ทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน  (ถ้ามี)  รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ 
 7.8   ห้ามน าเครื่องมือสื่อสารเข้ามาในสถานที่เสนอราคา  (ห้องเคาะราคา) 
  7.9   ห้ามมีการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืนไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ 
            7.10  หากผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา  และเมื่อการเสนอราคาเสร็จสิ้นแล้วจะต้องแจ้งราคาสุดท้าย
ตามแบบ บก. 008  ต่อคณะกรรมการประกวดราคาทันที   

7.11  ในกรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือก  จ านวน  1  ราย  หรือมีผู้เสนอราคาในการประกวดราคาฯ  จ านวน  
1  ราย  จะยกเลิกการประกวดราคาฯ  ครั้งนี้   
 7.12  ด าเนินการเสนอราคา  ซึ่งสามารถเสนอราคาได้หลายครั้ง 
 

8.   หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
 8.1   ในการประกวดราคาโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  มหาวิทยาลัยฯ  จะ พิจารณาตัดสิน       
ด้วยราคารวม 
 8.2   มหาวิทยาลัยฯ  ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใดที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และ
อาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะยกเลิกการประกวด
ราคาฯ  โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือ
ว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยฯ เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้รวมทั้งมหาวิทยาลัย
จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาฯ  และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน  ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการ
คัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาอัน เป็นเท็จ
หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

        ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุด  เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินการงานตามสัญญาได้  
คณะกรรมการหรือมหาวิทยาลัยฯ  จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่า  ผู้เสนอราคา
สามารถด าเนินงานตามการประกวดราคาฯ  ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์  หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้  มหาวิทยาลัยฯ มี
สิทธิที่จะไมร่ับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 

9. รายละเอียดและข้อก าหนดอ่ืน ๆ  นอกเหนือจากร่างขอบเขตTOR นี้ ให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคายึดถือ และ
ปฏิบัติตามเอกสารประกวดราคาโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในโครงการเดียวกันนี้ เพ่ือประกอบการในการยื่น
ซองประกวดราคาฯ 
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10.   รายละเอียดราคากลางของผู้ว่าจ้าง  (Bill of Quantity : BOQ) 

          กรณีผู้ประสงค์เสนอราคามีความประสงค์ขอทราบรายละเอียดและราคากลาง  ให้
ด าเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร  และโดยอาศัยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.  2540  และหนังสือที่
เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยฯ จะให้ได้ตามแต่สมควรและเหมาะสม  โดยผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอก
แบบฟอร์มตามที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนดด้วย  และรายละเอียดราคากลางดังกล่าวผู้เสนอราคาจะน ามาอ้าง
และเรียกร้องใด ๆ มิได้  โดยให้ผู้ประสงค์เสนอราคาส ารวจ ตรวจสอบ ถอดวัสดุ และประมาณราคาตามแบบ
รูปก่อสร้างของโครงการให้ละเอียด  ถี่ถ้วนผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องท าการส ารวจ ตรวจสอบเนื้องาน 
รวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดเอง  และจะต้องไม่น าราคากลางมาเป็นข้ออ้าง หรือเรียกร้องใด ๆ ทั้งก่อนและหลังการ
ประกวดราคา  เพ่ือให้ตนเองพ้นผิด และเกิดความเดือดร้อนกันทั้ง 2 ฝ่าย มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิที่จะ
ปฏิเสธข้อฟ้องร้องทุกกรณี ไปจนถึงชั้นศาลด้วย  ทั้งนี้รวมถึงกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้รับจาก Website 
ด้วย 

11.   การดูสถานที่ก่อสร้าง 
          การดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมให้อยู่ในความรับผิดชอบของ          
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาเองทั้งหมดส่วนผู้ไม่มาดูสถานที่จะเปรียบเสมือนได้มาดูสถานที่ก่อสร้าง และรับฟังค าชี้แจง
เพ่ิมเติมแล้วด้วย   โดยจะยกมาเป็นข้ออ้างในการเรียกร้อง  ร้องเรียน หรือฟ้องร้องในภายหลังมิได้ 

12.   การริบหลักประกันซอง   
          มหาวิทยาลัยฯ จะยึดถือตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพั สดุ ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ.) 0421.3/ว 141  ลงวันที่  21  เมษายน  2554  ส่วนการเสนอราคา       
เมื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคามีสิทธิเสนอราคาเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ย่อมถือว่า  
ผู้เสนอราคายินยอมและ รู้แก่ใจในการเข้าเสนอราคา  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะยึดเหตุใด ๆ มาอ้างหลังจาก
กระบวนการเสร็จสิ้น เพ่ือให้ตัวเองพ้นผิด หรือปัดความรับผิดชอบในการเสนอราคาของตัวเองนั้นหาได้ไม่  ดังนั้น   
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจึงควรคิดพิจารณาไตร่ตรองให้ละเอียดรอบคอบ ถี่ถ้วน  ก่อนจะยื่นเอกสารส่วนที่  1  และ
เมื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ด าเนินการยื่นเอกสารส่วนที่  1 แล้ว ย่อมจะต้องด าเนินการต่อไปจนครบถ้วน        
ทุกกระบวนการตามระเบียบ  ทั้งนี้เพ่ือมิให้เกิดการริบหลักประกันซองของผู้มีสิทธิเสนอราคา หรือผู้ชนะการ
ประกวดราคา  อันจะส่งผลกระทบเกิดความเดือดร้อน ทั้ง 2  ฝ่าย ต่อไป 

แต่หากผู้มิสิทธิเสนอราคาหรือผู้ชนะการประกวดราคาแล้วแต่กรณี จะยกความผิดพลาดอัน
เกิดขึ้นด้วยใจสมัครของตนเอง  มหาวิทยาลัยฯ  ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธข้อร้องเรียน การอุทธรณ์ หรือฟ้องร้อง 
อันเกิดขึ้นดังกล่าว รวมถึงในชั้นศาลด้วย  และจะด าเนินการตามระเบียบต่อไปจนครบถ้วน 

13.   ระยะเวลาท าการ     330    วันนับถัดจากวันลงนามสัญญาจ้างหรือวันที่ได้รับแจ้ง 

14.    วงเงินงบประมาณ    4,000,000.-    บาท  (  สี่ล้านบาทถ้วน   )  โดยใช้ งบลงทุนหมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างประจ าปี 2556  

15.    ราคากลาง  4,015,967.-   บาท  (สี่ล้านหนึ่งหม่ืนห้าพันเก้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน) 
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16.   ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาขั้นต่ า  (Minimum Bid)  ไม่น้อยกว่าครั้งละ  8,000.-  บาท  จากราคากลาง
งานก่อสร้าง และการเสนอราคาครั้งถัด ๆ ไปต้องเสนอราคาครั้งละไม่น้อยกว่า  8,000.-  บาท  จากราคาสุดท้ายที่
เสนอราคาลดแล้ว 

17.   ที่มาของราคากลาง ในประกาศได้ระบุไว้อย่างชัดเจน  ซึ่งหากราคากลาง หรือราคาที่พึงรับได้  ผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาได้ท าการค านวณราคาเอง  ความละเอียด ถี่ถ้วน และเห็นว่าเป็น   ราคาที่พึงรับได้  จึงยื่นเอกสารส่วนที่ 
1  เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และเมื่อสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคา 
โดยการยืนยันราคาสุดท้ายทั้งผลจากการเคาะราคาสุดท้าย หรือการต่อรองราคา (ถ้ามี)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะยก
ราคากลางมาเป็นข้ออ้างใด ๆ  เพ่ือหลีกเลี่ยงหรือปัดความรับผิดชอบในการด าเนินการตามระเบียบ คือ  การลงนาม
สัญญาจ้าง  ผู้มีสิทธิเสนอราคา หรือผู้ชนะการประกวดราคาจะยกมาเป็นข้ออ้าง ข้อเรียกร้อง เพ่ือประโยชน์ของ
ตนเองมิได้  ในขณะที่หน่วยงานจะต้องยึดถือ และด าเนินการตามระเบียบโดยเคร่งครัดต่อไป  ยกเว้นจะมีระเบียบ 
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องมารองรับ กรณีที่เกิดขึ้น (ถ้ามี)  ดังนั้นเมื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคายอมรับราคากลาง 
รวมถึงการเคาะราคา  (Minimum  Bid)  และเข้าสู่กระบวนการจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครบทุก
กระบวนการเรียบร้อยแล้ว  ย่อมถือว่าโครงการนี้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา/ผู้มีสิทธิเสนอราคายอมรับด้วยใจสมัคร   
ในการเสนอราคา  และยอมรับทุกกรณีที่เกิดขึ้น โดยมิโต้แย้งหรือเรียกร้องใด ๆ  อันจะท าให้เกิดความเดือดร้อน
และเสียหายต่อมหาวิทยาลัยฯ 

18.   การลงนามสัญญาจ้าง 
        มหาวิทยาลัยฯ จะแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้างตามระยะเวลา ที่ก าหนดกรณีผู้ชนะการประกวดราคา แต่ไม่
ลงนามสัญญาจ้างภายในระยะเวลาที่ก าหนด หากการตรวจสอบข้อเท็จจริง เป็นความผิดที่เกิดจากผู้ชนะการ
ประกวดราคาชัดแจ้ง มหาวิทยาลัยฯ จะด าเนินการลงโทษเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ  พร้อมทั้งจะด าเนินการริบ
หลักประกันซองทันที ตามข้อ  12  อีกทั้งมหาวิทยาลัยฯ  ขอปฏิเสธการอุทธรณ์ใด ๆ ของผู้ชนะการประกวดราคา 
รวมถึงการฟ้องร้องในชั้นศาลด้วย  พร้อมทั้งคณะกรรมการฯ หรือผู้เกี่ยวข้องจะได้รับเอกสิทธิ์ความคุ้มกันจากเหตุ
อันเกิดขึ้นอีกต่อหนึ่งด้วย 

19.   แบบรูปรายการและราคากลาง   
       ก่อนจะซื้อแบบรูป ผู้สนใจสามารถขอดูแบบรูปรายการ  รายละเอียดราคากลางได้ ณ สถานที่ซื้อแบบรูป  
ส่วนราคากลางสามารถตรวจดูอีกทางหนึ่งทาง Website กรมบัญชีกลาง  และ ณ สถานที่ซื้อแบบรูป 

19.   ผู้ที่มีความประสงค์จะวิจารณ์เสนอแนะโปรดส่งไปยัง 

 -   โทรสารหมายเลข  074-317131  หรือ 
 -   e-mail  Pro1001@hotmail.co.th 

 ตั้งแต่วันที่    3   กุมภาพันธ์  2557        ถึง วันที่   6  กุมภาพันธ์  2557     รวมเวลา    4     วัน ระบุ
ชื่อ – นามสกุล    ที่อยู่ ของผู้วิจารณ์ หรือเสนอแนะให้ชัดเจน 

 

   
   

 



เอกสารประกวดราคาโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สอ. 5/2557 
โครงการปรับปรุงต่อเติมโรงอาหาร 

ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ต. บ่อยาง   อ. เมือง   จ. สงขลา 

------------------------------------------------------------ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า   “มหาวิทยาลัยฯ” มีความประสงค์จะ
ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงต่อเติมโรงอาหาร  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย ต.บ่อยาง อ.เมือง  จ.สงขลา  โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี้  

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์     
1.1    แบบรูปและรายการละเอียด 
1.2    แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้าง 
1.3    แบบใบแจ้งปริมาณงาน 
1.4    หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1.5    แบบสัญญาจ้าง 
1.6    แบบหนังสือค้ าประกัน 

(1)  หลักประกันซอง 
(2)   หลักประกันสัญญา 

   1.7    สูตรการปรับราคา   
      1.8    บทนิยาม 
           (1)   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                (2)   การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
       1.9    แบบบัญชีเอกสาร 
                (1)   บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
                (2)   บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 
       1.10   แบบหนังสือรับรองของวิศวกรผู้ควบคุมงาน 
       1.11   แบบบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ/กรรมการผู้จัดการ  
               1.12   แบบบัญชรีายชื่อผู้มีอ านาจควบคุม 
  1.13   แบบบัญชีรายชื่อผู้มีอ านาจควบคุม 
  2. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
        2.1  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ ประกวดราคาโดย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549   
        2.2  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทาง
ราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ 

 
 

/2.3 ผู้ประสงค์... 
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        2.3   ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รายอ่ืน และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประกวดราคาโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา   
อย่างเป็นธรรม  ตามข้อ 1.8 
   2.4   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่
ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
   2.5   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล  และมีผลงานประเภทเดียวกัน กับงานที่
ประกวดราคาโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในวงเงินไม่น้อยกว่า   1,000,000.-   บาท  และเป็นผลงานที่เป็น
คู่สัญญาโดยตรง กับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  
หน่วยงานอ่ืน ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่
มหาวิทยาลัยฯ  เชื่อถือ ผลงานดังกล่าว  ต้องเป็นผลงานในสัญญาเดียวกันเท่านั้น 
  2.6   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ 
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

2.7   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

2.8   คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง 
ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้    
 3. หลักฐานการยื่นเอกสาร 
  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน โดยแยกไว้นอกซอง หรือจัดท ารูปเล่มแยกแต่ละ
เอกสาร  คือ 
  3.1 เอกสารส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
 (1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
   (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรอง การจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
   (ข)  บริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรอง การจดทะเบียน        
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 (2) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้
ยื่นส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น  ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้า
เป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) พร้อมให้ยื่นเอกสารการแสดงเป็นนิติบุคคลของผู้ร่วมค้าตามที่ระบุ ไว้ใน (1) 
 (3) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
  3.2 เอกสารส่วนที่  2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
 (1) หนังสือมอบอ านาจ ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคา มอบอ านาจให้
บุคคลอ่ืนมายื่นแทน จะต้องน าส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ของผู้มอบอ านาจ และผู้รับมอบอ านาจไปแสดงด้วย 
 (2) หลักประกันซอง  ตามข้อ 5 

/(3) ส าเนา... 
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 (3) ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้องโดยมีรายละเอียด  ดังนี้ คือ 
  (3).1   หนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง ซึ่งระบุวัน เดือน ปี ที่ท าสัญญา และท างานแล้ว
เสร็จ ผู้ออกหนังสือรับรอง  ผู้ลงชื่อ จะต้องมีต าแหน่งดังนี้  คือ 
   (3).1.1   ส่วนราชการ  (ส่วนกลาง , ส่วนภูมิภาค)  ต้องมีต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับ
อธิบดีหรือเทียบเท่า 
   (3).1.2   ส่วนราชการ  (ส่วนท้องถิ่น)  ต้องมีต าแหน่งดังนี้  คือ 
      1)   กรุงเทพมหานคร  -  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
      2)   เมืองพัทยา            -  นายกเมืองพัทยา 
      3)   องค์การบริหารส่วนจังหวัด -  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
            (อบจ.) 
      4)   เทศบาล   -  นายกเทศมนตรี 
      5)   องค์การบริหารส่วนต าบล -  ประธานกรรมการบริหารองค์การ 
             (อบต.)       บริหารส่วนต าบล 
      6)   สภาต าบล   -  ประธานสภาต าบล 
   (3).1.3 รัฐวิสาหกิจ, องค์การมหาชน ผู้ลงชื่อต้องเป็นผู้มีอ านาจท าการแทนนิติ
บุคคล  นั้นๆ  
   (3).1.4   เอกชน  บริษัท  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  หรือนิติบุคคลอ่ืน   ซึ่งเป็นผู้ว่าจ้าง     
เป็นผู้ออกหนังสือรับรอง ผู้ลงชื่อจะต้องเป็นผู้มีอ านาจตามกฎหมายของบริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือนิติบุคคล  
และประทับตราของบริษัท  หรือห้างหุ้นส่วนนั้น ๆ 
  (3).2    ส าเนาสัญญาฉบับตัวจริง  (คู่สัญญา)  ที่ถูกต้องตรงกับหนังสือรับรองผลงาน 
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  1  ชุด 
  (3).3   ผู้ที่น าใบรับรองผลงานของเอกชนมาใช้เป็นผลงานตามข้อ  (3).1  นั้น  จะต้อง
น าเอกสารการเสียภาษีของผลงานดังกล่าวมาแสดงด้วย 
  (3).4  เอกสารตามข้อ (3).1,  (3).2  และ  (3).3  ให้น าต้นฉบับมาเพื่อตรวจสอบใน
วันยื่นซองเอกสารด้วย  หากไม่น ามาแสดงในวันดังกล่าวได้  คณะกรรมการประกวดราคาจะเป็น           
ผู้พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด 
 (4)   ส าเนาใบอนุญาตส านักงานคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  (ก.ว)  
ไม่ต่ ากว่าประเภท  ดังต่อไปนี้ 
 ก.  วุฒิวิศวกรโยธา  จ านวน         -          คน 
 ข.  สามัญวิศวกรโยธา    จ านวน         -          คน 
 ค.  ภาคีวิศวกรโยธา  จ านวน         -          คน 
 โดยใช้หลักฐานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพดังกล่าว (หากจะใช้ส าเนาหรือภาพถ่ายจากเครื่อง
ถ่ายเอกสาร ต้องรับรองส าเนาถูกต้องในส าเนานั้น โดยผู้รับอนุญาต) กรณีปลอมแปลงเอกสาร แอบอ้าง  บุคคลตาม
ข้อ (4)  จะไม่รับพิจารณา และจะด าเนินการตามกฏหมาย 

(5) หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน (ถ้ามี) ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ส าเนาใบ
ทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

/(6) ส าเนา... 
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(6) ส าเนาใบเสร็จรับเงินค่าซื้อเอกสารแบบรูป พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
(7)   แผนงานและระยะเวลาด าเนินการก่อสร้าง 

 (8)   ใบแจ้งปริมาณวัสดุ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุในใบแจ้งปริมาณวัสดุให้
ครบถ้วน  โดยการพิมพ์หรือกรอกลงในแบบฟอร์ม  กรณีการน ารายละเอียดราคากลางแบบ ปร. 4 ถ่ายส าเนา      
จะไม่รับพิจารณา   

(9)  เงื่อนไขสัญญา  3  ฝ่าย  ให้กรอกชื่อผู้มีสิทธิเข้าเสนอราคา  และอ่ืน ๆ ให้ครบถ้วน  
กรณีมีการเปลี่ยนแปลงหรือมอบอ านาจการเข้าเสนอราคาที่มิใช่บุคคลเดียวกันในวันยื่นเอกสาร  ให้แจ้ง
คณะกรรมการฯ  ก่อนถึงเวลาลงทะเบียนผู้เข้าเสนอราคา  พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) 

(10)   แบบแสดงการลงทะเบียนผู้ค้า  ตามหลักเกณฑ์และประกาศส านักงาน ป.ป.ช. 
 

 4. การเสนอราคา 
  4.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนรวมทั้งลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาให้ชัดเจน 
    4.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุในใบแจ้งปริมาณงานให้ครบถ้วน 
  4.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 120 วัน นับแต่วันยืนยันราคา
สุดท้าย  โดยภายในก าหนดยืนราคา  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่
ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
  4.4  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จ
ไม่เกิน.....330.......วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจา้ง หรอืวันท่ีได้รับหนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัยฯ ให้เริ่ม
ท างาน      
      4.5  ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควร
ตรวจดูร่างสัญญา  แบบรูป  และรายละเอียด ฯลฯ  ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะ
ตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
      4.6   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาด้วยต้องยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์          
ในวันที่                        ระหว่างเวลา               ถึง                ณ ห้องประชุมงานพัสดุ  กองคลัง 
ส านักงานอธิการบดี   ต.บ่อยาง   อ.เมือง  จ.สงขลา 
  เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะไม่รับ
เอกสารเพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด   

   คณะกรรมการประกวดราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่
ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 1.8 (1)   
ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่  พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ  3.2  
และแจ้งประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน  ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  
หรือวิธีอ่ืนใดที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว 

/หากปรากฏ... 
 



- 5 - 
   
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาก่อนหรือในขณะที่มีการแข่งขั นราคาทาง
อิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์เสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา  กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.8 (2) คณะกรรมการฯ  จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอ
ราคารายนั้นออกจาการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา  และมหาวิทยาลัยฯ  จะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน 
  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะ
เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม  หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิคอาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าว ต่อ
หัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน 3 วันนับแต่วันที่รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัย
อุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาให้ถือเป็นที่สุด   
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้อง  จนไม่อาจด าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้  
คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา  โดยมิให้ผู้แทนมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือ
ติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืน  และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ด าเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป   จาก
ขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา  แต่ต้องสิ้นสุด
กระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคา
จะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย หรือข้อข้อข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิก
กระบวนการเสนอราคาและก าหนดวัน เวลา และสถานที่ เพ่ือเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่  โดยจะแจ้ง
ให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายอยู่ในสถานที่นั้นทราบ 
  คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจด าเนินการใด ๆ ระหว่างการประกวดราคาฯ 
เพ่ือให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
   4.7   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
           (1)   ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค 
         (2)   ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่    
4,015,967.-   บาท  (สี่ล้านหนึ่งหม่ืนห้าพันเก้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน) 
         (3)   ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
                (4)   ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทน จะต้องมาลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด 
          (5)   ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ 
 
 

 
/(6) ผู้มีสิทธิ... 
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           (6)    ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทน ที่ LOG IN แล้ว จะต้องด าเนินการเสนอราคาโดยราคา
ที่เสนอในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  จะต้องต่ ากว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ    
และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ า (Minimum Bid)  ไม่น้อยกว่า ครั้งละ  8,000.-  บาท  จากราคาสูงสุดในการ
ประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 8,000.- บาท  จากราคา    
ครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว   
         (7)   ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา  และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้น
แล้วจะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอ
หลังสุด 
       (8)   ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
ให้บริการเสนอราคาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ทั้งนี้จะแจ้งให้
ทราบในวันเสนอราคา 
       (9)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคาในวันที่                                           ทั้งนี้
จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้งวันเวลาและสถานที่เสนอราคา  (บก. 005) ให้ทราบต่อไป 
       (10)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์  www.gprocurement.go.th  และผู้มีสิทธิ
เสนอราคาต้องท าการทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนถึงก าหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส์   
 5.   หลักประกันซอง 
  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค จ านวน  
200,000.-  บาท  ( สองแสนบาทถ้วน )  โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการ ค้ าประกันตั้งแต่วันยืน
ซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค ครอบคุลมไปจนถึงวันสิ้นสุดการ ยืนราคา  โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่าง
ใด ดังต่อไปนี้ 
  5.1 เงินสด 
  5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยฯ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองเอกสารทางด้าน
เทคนิคหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันท าการของทางราชการ 
  5.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ1.6 (1) 

5.4  หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์ประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียน
ให้ส่วนราชการต่างๆ  ทราบแล้ว   โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.6 (1) 

5.5   พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันซองตามข้อนี้  มหาวิทยาลัยฯ จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา หรือผู้ค้ าประกัน

ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอ
ราคาต่ าสุดไม่เกิน 3 ราย  จะคืนให้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว  

 การคืนหลักประกันซองไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
 “หลักประกันซองตามข้อนี้  มหาวิทยาลัยฯ จะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ าประกันภายใน  15  

วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว  เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้  ซึ่งเสนอราคา
ต่ าสุด  จะคืนให้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง  หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 

/การคืน... 
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   การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
 6.   หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
      6.1   ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาตัดสิน
ด้วยราคารวม 
        6.2   หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2  หรือยื่นหลักฐานการ
เสนอราคาไม่ถูกต้อง  หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ  3  หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ  4  แล้ว  คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่ รับพิจารณาข้อเสนอของผู้
ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไข
ของเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่
พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯ เท่านั้น 
        6.3   มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา โดยไม่มีการผ่อน
ผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
        (1)   ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ของมหาวิทยาลัยฯ 
        (2)   เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ  หรือมีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประสงค์จะ
เสนอราคารายอ่ืน 
         6.4   ในการตัดสินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการท าสัญญา
คณะกรรมการประกวดราคา หรือมหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ 
ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้  มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิที่จะไม่รับราคา
หรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 
         6.5   มหาวิทยาลัยฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะ
พิจารณา  ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยฯ เป็น
เด็ดขาด  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งมหาวิทยาลัยฯ จะ
พิจารณายกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน  ไม่
ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่
สุจริต  เช่น  การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จหรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น    
   ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด าเนินงานตามสัญญาได้  คณะกรรมการประกวดราคา หรือมหาวิยาลัยฯ จะให้ผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นชี้แจงและ
แสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่าผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถด าเนินงานตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์  หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้มีสิทธิ
เสนอราคารายนั้น 
 

/6.6 ในกรณี... 
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         6.6   ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคา
รายอ่ืน  หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ วัน
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ  1.8  มหาวิทยาลัยฯ มีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา
ดังกล่าว  และมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 

 7. การท าสัญญาจ้าง 
  ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง)  จะต้องท าสัญญาจ้างตาม
แบบสัญญา ดังระบุในข้อ 1.5  กับมหาวิทยาลัยฯ  ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวาง
หลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ  5  (ห้า)  ของราคาค่าจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ได้ ให้
มหาวิทยาลัยฯ  ยึดถือไว้ขณะท าสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
   7.1    เงินสด 
        7.2   เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยฯ  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือก่อน
หน้านั้นไม่เกิน 3 วันท าการของทางราชการ 
   7.3    หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุใน     
ข้อ 1.6 (2) 
   7.4    หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน  ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่ง
ได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ   ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุใน  ข้อ 1.6 (2) 
   7.5    พันธบัตรรัฐบาลไทย 
             หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้น
จากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
 มหาวิทยาลัยฯ ใช้สัญญาจ้างแบบราคาเหมารวม ซึ่งจะจ่ายเงินค่าจ้างโดยแบ่งออกเป็น  11 งวด            

ดังแนบท้ายเอกสาร 
 9.   อัตราค่าปรับ 
        ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ  17  จะก าหนดในอัตราร้อยละ  0.10  ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 
 10.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
        ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือหรือท าสัญญา
จ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.5  แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า  2  ปี  นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยฯ ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรับจัดการซ่อมแซม
แก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  30  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
 11.   ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
  11.1  เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้   ได้มาจากงบประมาณเงินรายได้ส่วนกลางสงขลา       
เงินกู้จาก.........................-................................และเงินช่วยเหลือจาก..............................-..................................  
 

/ราคากลาง... 
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  ราคากลางของงานจ้าง ปรับปรุงห้องน้ านักศึกษา   ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น  4,015,967.-   บาท  (ส่ีล้านหนึ่งหม่ืนห้าพันเก้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน) 
     11.2   เมื่อมหาวิทยาลัยฯ  ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง
ตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้าง
ดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด  ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็น  ผู้รับจ้าง
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้   
            (1)   แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่าภายใน  
7  วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่ง หรือขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
 
    (2)   จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ       
เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้น          
โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องไดรับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน  หรือเป็น ของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออ่ืน 
    (3)   ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2)  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมาย         
ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
   11.3   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ต่อมหาวิทยาลัยฯ แล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิ
เสนอราคาแล้วต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อ 4.7 (4) (5) (6)  
และ (7) มิฉะนั้น มหาวิทยาลัยฯ จะริบหลักประกันซองจ านวนร้อยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจ
พิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งอาจจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรม
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
  11.4   ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มหาวิทยาลัยฯ ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ 7  มหาวิทยาลัยฯ จะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจาก   
ผู้ออกหนังสือค้ าประกันซองทันที  และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งจะ
พิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
  11.5   มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข  หรือข้อก าหนดในแบบสัญญา      
ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)  
 12.  มาตรฐานฝีมือช่าง 

เมื่อมหาวิทยาลัยฯ ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างก่อสร้างตาม
ประกาศนี้แล้ว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและ
ใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากคณะกรรมการก าหนดมาตรฐาน และทดสอบฝีมือแรงงาน หรือ
สถาบันของทางราชการอ่ืน  หรือสถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรอง  ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ  10  ของแต่
ละสาขาช่างจ านวนอย่างน้อย  1   คน  ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้    

 
 

/12.1 ช่างปูน… 
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    12.1  ช่างปูนก่อสร้าง 
 12.2  ช่างเชื่อม 
 12.3  ช่างปูกระเบื้อง 
 12.4  ช่างไฟฟ้า      

  ผู้รับจ้างจะต้องเสนอรายชื่อผู้ที่มีมาตรฐานฝีมือช่างดังกล่าวก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงานในแต่ละ
หน่วยงาน 
 

13.   การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
   ในระหว่างระยะเวลาก่อสร้าง  ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้

ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 
  

“ผู้ประสงค์จะเสนอราคา” หมายถึง  ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ที่เข้ารับการคัดเลือกจากหน่วยงาน
ที่จะจัดหาพัสดุ  เพื่อเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา 
  “ผู้มีสิทธิเสนอราคา”  หมายถึง  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่
จะจัดหาพัสดุ  ให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  การนับระยะเวลาค้ าประกันซองตามข้อ  5  มหาวิทยาลัยฯ นับเป็น 2 ช่วงเวลาติดต่อกัน คือ 
ช่วงแรก  ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดท้าย (วันเสนอราคา)  และนับ
ต่อเนื่องกันในช่วงที่สอง คือ ตั้งแต่วันถัดจากวันยืนยันราคาสุดท้าย จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา 
 

 

 

 

 

 
 



 


