




 
 
 
 

 
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

เลขที่  (จ) ๐๓/๒๕๖๓ 
การจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนามฟุตบอล  

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
ลงวันที่  ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "กรม" มีความประสงค์จะ ประกวดราคา                                   
จ้างก่อสร้าง ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ หมู่ ๒ ต าบลนาฝาย                          
อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                             
โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 
                  ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๑.๑     แบบรูปและรายการละเอียด 
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๑.๓     สัญญาจ้างก่อสร้าง 
                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ าประกัน 
                                    (๑)   หลักประกันการเสนอราคา 
                                    (๒)   หลักประกันสัญญา 
                          ๑.๕     สูตรการปรับราคา 
                          ๑.๖     บทนิยาม 
                                    (๑)   ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                                    (๒)   การขัดขวางการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม 
                          ๑.๗     แบบบัญชีเอกสารที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                                    (๑)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
                                    (๒)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
                  ๒.    คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 
                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 
                          ๒.๒     ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                          ๒.๓     ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
                          ๒.๔     ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงาน
ของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ                               
ที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลั งก าหนดตามที่ ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือ ข่ ายสารสนเทศ                                                      
ของกรมบัญชีกลาง 



                          ๒.๕     ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็น                                    
ผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงาน
เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
                          ๒.๖     มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อ               
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                          ๒.๗     เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
                          ๒.๘     ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ 
กรม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน                                           
อย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                          ๒.๙     ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                          ๒.๑๐     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคา   
จ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา
โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ 
                                   ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
                                   (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม 
"กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน าผลงานก่อสร้าง                    
ของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ 
                                   (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละ               
นิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา              
เว้นแต่ ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้า  
รายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมา
พร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถ
ใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้ 
                                   ท้ังนี้ "กิจการร่วมค้าท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้า 
ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
                          ๒.๑๑     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                 ๓.    หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
                         ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
                          ๓.๑    ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 



                                           (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                           (ข)   บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชี  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                   (๒)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล              
ให้ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย                  
พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                   (๓)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่น
ส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 
                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) 
                                           (๔.๒)   ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 
                                           ทั้งนี้  เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสาร                   
ส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 
                          ๓.๒    ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนกระท าการแทนให้แนบ
หนังสือมอบอ านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบ
อ านาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 
                                   (๒)    หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕ 
                                   (๓)    ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                   (๔)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 
                                   ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบ                 
ในข้อ ๑.๗ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
 



                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ                 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น                    
และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและท าการยืนยันตัวตน                       
ของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ให้ผู้ยื่นข้อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบ
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วน                                         
โดยไม่ต้องยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้างในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                                   ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียว                
และราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้าย                       
ใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือ
ไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน                         
และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 
                                   ราคาที่ เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วัน                        
เสนอราคาโดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนก าร                 
เสนอราคามิได้ 
                          ๔.๓     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน                
๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กรม ให้เริ่มท างาน 
                          ๔.๔     ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายการ
ละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลง                       
ยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๔.๕     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการ
เสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ ์
                                    เมื่ อ พ้นก าหนดเวลายื่นข้อ เสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับ เอกสาร                                                       
การยื่นข้อเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
                          ๔.๖     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบ                        
ความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล 
(Upload) เพ่ือเป็นการเสนอราคาให้แก่กรม ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะด าเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ ยื่นข้อเสนอ
รายอ่ืนตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน                  



กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้น                          
ออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือ
ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม                
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และกรม จะพิจารณาลงโทษ    
ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ กรม จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มี                 
การกระท าดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของกรม 
                          ๔.๘     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
                                   (๓)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน 
เวลา ที่ก าหนด 
                                   (๔)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 
                                   (๕)    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา 
                          ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ                 
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่ งอย่างใดดังต่อไปนี้  จ านวน                             
๓๙๔,๕๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) 
                          ๕.๑     เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็ค                
หรอืดราฟท์นั้นช าระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท าการ 
                          ๕.๒     หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบ                        
ที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
                          ๕.๓     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          ๕.๔     หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ
ค้ าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
                          กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอน าเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย                    
หรือหนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคา
จะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้กรมตรวจสอบความถูกต้องในวันที่๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา 
๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 



                          กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ า
ประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือ
ค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้ 
                          (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อกิจกรรมร่วมค้า
ดังกล่าว เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
                          (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้า                                               
รายที่สัญญาร่วมค้าก าหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
                          ทั้งนี้  "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้า                      
ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
                          หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ กรมจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ าประกันภายใน 
๑๕ วัน นับถัดจากวันที่กรมได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว                 
เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อ
ได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 
                          การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
                 ๖.    หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
                          ๖.๑     การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรมจะ
พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา 
                          ๖.๒     การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 
                                   กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กรม จะพิจารณา
จาก ราคารวม 
                          ๖.๓     หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการ
พิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่                 
ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน 
หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กรมก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ                                      
ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ                   
ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 
                          ๖.๔     กรมสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของกรม 
                                   (๒)    ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง                    
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 



                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขท่ีก าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน 
                          ๖ .๕      ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็ กทรอนิ กส์หรือในการท าสัญญา 
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรม มีสิทธิให้ผู้ ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริง
เพ่ิมเติมได้ กรมมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสม
หรือไม่ถูกต้อง 
                          ๖.๖     กรมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์
ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของกรมเป็นเด็ดขาดผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย     
หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง กรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษ                   
ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่า
ยื่นข้อเสนอกระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
อ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
                               ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์หรือกรม จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถ
ด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กรม มีสิทธิ
ที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากกรม 
                          ๖.๗     ก่อนลงนามในสัญญา กรม อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
หากปรากฏว่ามีการกระท าที่ เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือก                   
มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม                         
หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใด                 
ในการเสนอราคา 
                 ๗.     การท าสัญญาจ้างก่อสร้าง 
                               ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุ
ในข้อ ๑.๓ หรือท าข้อตกลงเป็นหนังสือกับกรม ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้อง                           
วางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้กรม
ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
                          ๗.๑     เงินสด 
                          ๗.๒     เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็ค                  
หรือดราฟท์นั้น ช าระต่อเจ้าหน้าที่ในวันท าสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท าการ 



                          ๗ .๓      ห นั งสื อ ค้ า ป ระกั น ข อ งธน าค ารภ าย ใน ป ระ เท ศ  ต าม ตั ว อ ย่ า งที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการ    
ที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
                          ๗.๔     หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ
ค้ าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
                          ๗.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
                 ๘.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
                          กรมจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอ่ืน ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว 
โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และก าหนดการจ่ายเงินเป็น จ านวน ๒ งวด ดังนี้ 
                          งวดที่ ๑ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๔๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 
จ่ายเงินจ านวนร้อยละ ๔๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการก่อสร้างงานต่อไปนี้ ๑.๑ งานติดตั้งระบบไฟฟ้า
ส่องสว่างสนามฟุตบอล (เก่า) ประกอบไปด้วย ๑.๑.๑) งานฐานราก ๑.๑.๒) งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ 
๑.๑.๓) งานระบบไฟฟ้าส่องสนาม ยกเว้น งานติดตั้ งโคมไฟ Flood light ๒๐๐๐ W M.H. ๔๘ ชุด                        
๑.๒ งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าศูนย์กีฬาและนันทนาการ พร้อมทดสอบระบบ ๑.๓ งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า
อาคารเอนกประสงค์ ๑ พร้อมทดสอบระบบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๐ วัน 
                          งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๖๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
ทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาด
เรียบร้อย 
                 ๙.    อัตราค่าปรับ 
                          ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้าง
เป็นหนังสือจะก าหนด ดังนี้ 
                          ๙.๑     กรณีที่ผู้รับจ้างน างานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อ่ืนท าอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากกรม จะก าหนดค่าปรับส าหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจ านวนร้อยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้าง
ช่วงนั้น 
                          ๙.๒     กรณีท่ีผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะก าหนดค่า
ปรับเป็นรายวันเป็นจ านวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง 
                 ๑๐.    การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ท าสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ 
หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่ เกิดขึ้น                    
ภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า  ๒ ปี  นับถัดจากวันที่กรมได้รับมอบงาน โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไข                 
ให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  ๗  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 



                 ๑๑.    ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอ่ืน ๆ 
                          ๑๑.๑   เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
                                    การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ กรมได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากเงิน
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
                          ๑๑.๒   เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
                                   (๑)    แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า 
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                                   (๒)    จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรือ
อ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                   (๓)    ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
                          ๑๑.๓   ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งกรมได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ
ภายในเวลาที่ก าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือ
ค้ าประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณา
ให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
                          ๑๑.๔   กรมสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญาหรือ
ข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
                          ๑๑.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือ
แย้งกันผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของกรม ค าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอ
ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม 
                          ๑๑.๖   กรม อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากกรมไม่ได้ 
                                   (๑)    กรมไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียง
พอที่จะท าการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป 
                                   (๒)    มีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการ
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใด                  
ในการเสนอราคา 



                                   (๓)    การท าการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรม หรือ
กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 
                                   (๔)    กรณีอ่ืนในท านองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
                 ๑๒.    การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
                          การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะน ามาใช้ในกรณีท่ี 
ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพ่ิมข้ึน โดยวิธีการต่อไปนี้ 
                          ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีค านวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง                    
ตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 
                          สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ ระดับที่ ก าหนดไว้ ในวันแล้วเสร็จ                       
ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่กรมได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุ  
ในข้อ ๑.๕ 
                 ๑๓.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                          ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
                 ๑๔.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
                          กรม สามารถน าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อน ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
                             ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดจะถูกระงับการยื่น
ข้อเสนอหรือท าสัญญากับกรม ไว้ชั่วคราว 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ
๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ 



 

 

แบบ บก.01 
 

ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ช่ือโครงการ โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าสอ่งสว่างสนามฟุตบอล 

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 7,890,000 บาท 

4. ลักษณะงาน (โดยสงัเขป) 1.งานติดตั้งระบบไฟฟ้าสอ่งสว่างสนามฟุตบอล (เก่า) ประกอบไปด้วย 

  1.1) งานฐานราก 

  1.2) งานโครงสร้างเหลก็รปูพรรณ 

  1.3) งานระบบไฟฟ้าส่องสนาม ยกเว้น งานติดตั้งโคมไฟ Flood light 2000 W M.H. 48 ชุด  

 2. งานปรบัปรุงระบบไฟฟ้าศูนย์กีฬาและนันทนาการ พร้อมทดสอบระบบ 

 3. งานปรบัปรุงระบบไฟฟ้าอาคารเอนกประสงค์ 1 พร้อมทดสอบระบบ 

 4. งานติดตั้งโคมไฟ Flood light 2000 W M.H. 48 ชุด สนามฟุตบอล (เก่า) พร้อมทดสอบระบบ 

 5. งานปรบัปรุงระบบไฟฟ้าสนามฟุตบอล (ใหม่) พรอ้มทดสอบระบบ   

 6. งานติดตั้งระบบแสดงผลคะแนนแบบแอลอีดี (สนามฟุตบอลใหม่) พร้อมทดสอบระบบ 

5. ราคากลางค านวณ ณ วันที่ 14 เมษายน 2563 เป็นเงิน 7,890,000 บาท 

6. บัญชีประมาณการราคากลาง 

    6.1 แบบปร.4 

    6.2 แบบปร.5 

    6.3 รายการประกอบแบบ 

    6.4 แบบรูปรายการงานก่อสร้าง 

7. รายช่ือคณะกรรมการก าหนดราคากลาง  

7.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรุินทร์  ภูสิงห์ ประธานกรรมการ 

7.2 นายทนงศักดิ์  เจริญทัพ   กรรมการ 

    7.3 นายมีศักดิ์  มานิมนต์   กรรมการ 

7.4 นายจิรวัฒน์  ภูโสภา   กรรมการ 

7.5 นายฉลอง  ปะลาชิตัง   กรรมการและเลขานุการ 

 

 

     
 
     

 



 

   

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนามฟุตบอล 

1. ความเป็นมา 
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มีความประสงค์จะด าเนินโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง                

สนามฟุตบอล เนื่องจากปัจจุบนัระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนามฟุตบอล ศูนย์กีฬาและนันทนาการ ฯลฯ มีการช ารุด
ทรุดโทรม เสื่อมสภาพ อันเนื่องมาจากอายุการใช้งานของอุปกรณ์ และบางแห่งยังขาดไฟฟ้าส่องสว่าง                                          
ที่ใช้ประจ าสนามหรือมีแต่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ ดังนั้นเพื่ออ านวยความสะดวกแก่นักศึกษา ตลอดจน
ผู้ใช้บริการอื่นๆ จึงจ าเป็นต้องด าเนินโครงการติดต้ังระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนามฟุตบอลเพื่อรองรับการใช้งาน
ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนามฟุตบอล (เก่า) 
2.2 เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าสนามฟุตบอล (ใหม่) 
2.3 เพื่อติดตั้งระบบแสดงผลคะแนนแบบแอลอีดี (สนามฟุตบอลใหม่) 
2.4 เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าศูนย์กีฬาและนันทนาการ 
2.5 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารเอนกประสงค์ 1 
2.6 เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 

3. คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
ให้เป็นไปตามประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้อ

ครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง เครื่องปรับอากาศอาคารเรียนรวม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 

4. รูปแบบและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
  4.1 แบบ ปร.4 
  4.2 แบบ ปร.5 
  4.3 แบบรูปรายการงานก่อสร้าง (ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬา),(เสาไฟฟ้าส่องสนามฟุตบอล) 
  4.4 รายการประกอบแบบ 
  4.5 งวดงาน และงวดการจ่ายเงิน 
 
5. ระยะเวลาการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ 2563     
 
    



 

   

       
6. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน    

ส่งมอบงาน ภายใน 120 วัน (หนึ่งร้อยยี่สบิวัน) นับถัดจากวันที่ลงนามในสญัญา             

7. วงเงินในการจัดหา       

วงเงินงบประมาณ  7,890,000 บาท (เจ็ดล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) 

ราคากลาง 7,890,000 บาท (เจ็ดล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) 
 

8. หลักเกณฑ์และสิทธิ์การพิจารณา 
ใช้หลักเกณฑ์ราคา (Price) โดยพิจารณาจากผูเ้สนอราคารายต่ าสุด 
 

9. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยฯ ได้รับมอบพัสดุ/ตรวจรับงาน โดยผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

ต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
 
10. ค่าปรับ 

สงวนสิทธ์ิค่าปรับกรณีส่งมอบเกินก าหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.1                                   
ของราคางานจ้าง แต่จะต้องไม่ต่ ากว่าวันละ 100 บาท 

 
รายละเอียดอ่ืนๆ         

สามารถดูรายละเอียดประกาศได้ที่ www.cpru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th และ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โทรศัพท์  044-815126 
 
 
 
 
 

http://www.gprocurement.go.th/









































































