
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

…………………………….. 
 

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬา  
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 
๓,๔๙๕,๖๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)     

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
1. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  

หรือไมเ่ป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                3.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๘ 
                ๔.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                ๕.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
                ๖.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง   
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
                ๗.  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน 
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
                ๘.  เป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างสิ่งก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ในวงเงินไม่น้อยกว่า 
๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) เป็นสัญญาเดียว และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วน
ราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่น 
ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือหน่วยงาน
เอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ 

 
 
 
 

 
 
 



 
 

-๒- 
 
ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕60 

ตั้งแต่เวลา ๑๑:๐๐ - ๑๒:๐๐ นาฬิกา  ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว จังหวัด
สระแก้ว หากผู้ประสงค์จะเสนอราคาไม่ได้เข้าดูสถานที่และรับฟังค าชี้แจงเพ่ิมเติม ถ้ามีเอกสารรายละเอียด 
ค าชี้แจงเพิ่มเติมในวันดูสถานที่ และมหาวิทยาลัยได้จัดส่งเอกสารเพ่ิมเติมให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาแล้ว 
มหาวิทยาลัยจะถือว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ทราบรายละเอียดและเอกสารชี้แจงเพ่ิมเติมในวันดูสถานที่ 
ทุกประการ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหาย
ใดๆ มิได้ 
 

     ก าหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 21 สงิหาคม พ.ศ. 
๒๕60 ระหว่างเวลา 13:๐๐ – ๑4:๐๐ นาฬิกา ณ กองคลังและทรัพย์สิน ชั้น ๓ ส านักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) 
มหาวิทยาลัยบูรพา ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี และพิจารณาเอกสารประกวดราคา  
ในวันเดียวกันตั้งแต่เวลา ๑4:๑๐ นาฬิกา เป็นต้นไป 

 
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคา       

ชุดละ 3,000.๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน) ได้ที่กองคลังและทรัพย์สิน ชั้น ๓ ส านักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) 
มหาวิทยาลัยบูรพา ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่  
2 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕60 ตั้งแต่เวลา ๐๘:๓๐ - ๑๖:๓๐ นาฬิกา ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.buu.ac.th  
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓810 ๒154 ในวนัและเวลาราชการ 
           

ประกาศ  ณ  วันที่       กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕60 
  
 
 
                  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก  สูตรมงคล) 

                                           รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว



 
 

-ส ำเนำ- 
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 

เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
…………………………….. 

 

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬา  
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 
๓,๔๙๕,๖๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)     

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
3. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
4. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  

หรือไมเ่ป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                3.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๘ 
                ๔.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                ๕.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
                ๖.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง   
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
                ๗.  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน 
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
                ๘.  เป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างสิ่งก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ในวงเงินไม่น้อยกว่า 
๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) เป็นสัญญาเดียว และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วน
ราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่น 
ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือหน่วยงาน
เอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

-๒- 
 
ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕60 

ตั้งแต่เวลา ๑๑:๐๐ - ๑๒:๐๐ นาฬิกา  ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว จังหวัด
สระแก้ว หากผู้ประสงค์จะเสนอราคาไม่ได้เข้าดูสถานที่และรับฟังค าชี้แจงเพ่ิมเติม ถ้ามีเอกสารรายละเอียด 
ค าชี้แจงเพิ่มเติมในวันดูสถานที่ และมหาวิทยาลัยได้จัดส่งเอกสารเพ่ิมเติมให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาแล้ว 
มหาวิทยาลัยจะถือว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ทราบรายละเอียดและเอกสารชี้แจงเพ่ิมเติมในวันดูสถานที่ 
ทุกประการ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหาย
ใดๆ มิได้ 
 

     ก าหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 21 สงิหาคม พ.ศ. 
๒๕60 ระหว่างเวลา 13:๐๐ – ๑4:๐๐ นาฬิกา ณ กองคลังและทรัพย์สิน ชั้น ๓ ส านักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) 
มหาวิทยาลัยบูรพา ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี และพิจารณาเอกสารประกวดราคา  
ในวันเดียวกันตั้งแต่เวลา ๑4:๑๐ นาฬิกา เป็นต้นไป 

 
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคา       

ชุดละ 3,000.๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน) ได้ที่กองคลังและทรัพย์สิน ชั้น ๓ ส านักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) 
มหาวิทยาลัยบูรพา ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่  
2 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕60 ตั้งแต่เวลา ๐๘:๓๐ - ๑๖:๓๐ นาฬิกา ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.buu.ac.th  
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓810 ๒154 ในวนัและเวลาราชการ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่       กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕60 
 
 

                                                                 (ลงชื่อ)            เอนก  สูตรมงคล 
                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก  สูตรมงคล)                                                                      
                                                                          รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว 
 

 

 

 

 

 

        ส าเนาถูกต้อง 
 
 
(นางสาวบุญร่วม สว่างชื่น) 
      นักวิชาการพัสดุ



 


