
 

 
(ราง)ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

เรื่อง  ประกวดราคาจางกอสรางอาคารเอนกประสงคพรอมเสาธง 
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

-------------------------------------- 
 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง มีความประสงคจะประกวดราคาจางกอสรางอาคารเอนกประสงค
พรอมเสาธง ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ราคากลางของงานกอสราง ในการประกวดราคาครั้งนี้เปนเงิน
ท้ังสิ้น 4,862,900.00 บาท (สี่ลานแปดแสนหกหม่ืนสองพันเการอยบาทถวน) 
 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
  1. มีความสามารถตามกฎหมาย 
  2. ไมเปนบุคคลลมละลาย 
  3. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
  4. ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทำสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว
เนื่องจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
 5. ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผู ท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผู ท้ิงงานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 
 6. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 
  7. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
  8. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแกมหาวิทยาลัยทักษิณ 
วิทยาเขตพัทลุง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
อยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 
  9. ไม เปนผู ไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาล 
ของผูยื่นขอเสนอไดมีคำสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น  
 10. ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจางกอสรางในวงเงินไม
นอยกวา 2,400,000.00 บาท (สองลานสี่แสนบาทถวน) และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ 
หรือหนวยงานเอกชนท่ีมหาวิทยาลัยเชื่อถือ 
 ผูยื่นขอเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 (1) กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม “กิจการรวมคา” 
สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนำผลงานกอสรางของผูเขารวมคามาใชแสดง
เปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาท่ีเขาประกวดราคาได 
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 (2) กรณี ท่ี กิจการรวมค าไม ไดจดทะเบี ยนเป นนิ ติบุ คคลใหม  นิ ติบุ คคลแตละนิ ติบุ คคล 
ท่ี เขารวมคาทุกรายจะตองมี คุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแต   
ในกรณีท่ีกิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกำหนดใหผูเขารวมคารายใด 
รายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอม 
การยื่นขอเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใช
ผลงานกอสรางของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาท่ียื่นขอเสนอได 
  ท้ังนี้ “กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียน
เปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
  11. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
        ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  
ในวนัท่ี      สิงหาคม 2563 ระหวางเวลา 08.30 น.ถึง 16.30 น. 
  ผูสนใจสามารถขอซ้ือเอกสารประกวดราคาดวยอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ 300.00 บาท      
(สามรอยบาทถวน) ผานทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสและชำระเงินผานทางธนาคาร ตั้งแต
วันท่ี       กรกฎาคม 2563 ถึงวันท่ี     สิงหาคม 2563 โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซ้ือ 
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสไดภายหลังจากชำระเงินเปนท่ีเรียบรอยแลวจนถึงกอนวันเสนอราคา 

  ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต www.tsu.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 074 609600 ตอ 7164 ในวันและเวลาราชการ 
 ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถาม
มายังมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ผานทางอีเมล pkoson@tsu.ac.th หรือชองทางตามท่ีกรมบัญชกีลาง
กำหนด ภายในวันท่ี      สิงหาคม 2563 โดยมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จะชี้แจงรายละเอียดดังกลาว
ผานทางเว็บไซต www.tsu.ac.th และ www.gprocurement.go.th ในวันท่ี     สิงหาคม 2563 

 ประกาศ ณ วันท่ี     กรกฎาคม 2563 

 

 

   (อาจารย ดร.สุชาติ สุขสถิตย) 
   รองอธิการบดีฝายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง ปฏิบัติหนาท่ีแทน 

   อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 
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(ราง)เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e – bidding)  
เลขท่ี มทษ(พท.)       /2563 

การจางกอสรางอาคารเอนกประสงคพรอมเสาธง 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

ลงวันท่ี       กรกฎาคม 2563 
----------------------------------------- 

มหาวิทยาลัยทักษิณ ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “มหาวิทยาลัย” มีความประสงคจะประกวดราคาจางกอสรางอาคาร
เอนกประสงคพรอมเสาธง ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ตำบลบานพราว อำเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง 
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยมีขอแนะนำและขอกำหนดดังตอไปนี้ 

 1. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
1.1 แบบรูปและรายการละเอียด 

 1.2 แบบใบเสนอราคาท่ีกำหนดไวในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
 1.3 แบบสัญญาจางกอสราง 
 1.4 แบบหนังสือค้ำประกัน 
  (1) หลักประกันสัญญา 
   1.5 สูตรการปรับราคา 
 1.6 บทนิยาม 
  (1) ผูท่ีมีผลประโยชนรวมกัน 
  (2) การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม 
 1.7 แบบบัญชีเอกสารท่ีกำหนดไวในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
  (1) บัญชีเอกสารสวนท่ี 1 
  (2) บัญชีเอกสารสวนท่ี 2 
 1.8 รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ (Bill of Quantities)  

 2. คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ  
  2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
  2.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย 
  2.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
  2.4 ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทำสัญญากับหนวยงานของรัฐ 
ไวชั่ วคราว เนื่องจากเปนผู ท่ี ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบ 
ท่ี รั ฐมน ตรี ว าก ารก ระท รวงการคลั งก ำห น ดตาม ท่ี ป ระก าศ เผยแพ ร ใน ระบ บ เครือ ข ายส ารสน เท ศ 
ของกรมบัญชีกลาง 
  2.5 ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ 
กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 
  2.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 
  2.7 เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
 2.8 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแกมหาวิทยาลัย  
ทักษิณ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปน
ธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 
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 2.9 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาล 
ของผูยื่นขอเสนอไดมีคำสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น  

2.10 ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจางกอสรางในวงเงิน   
ไมนอยกวา 2,400,000.00 บาท (สองลานสี่แสนบาทถวน) และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ 
หรือหนวยงานเอกชนท่ีมหาวิทยาลัย เชื่อถือ 
 ผูยื่นขอเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 (1) กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมีคุณสมบัติครบถวน
ตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม “กิจการรวมคา” สวนคุณสมบัติ
ดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนำผลงานกอสรางของผูเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงานกอสราง
ของกิจการรวมคาท่ีเขาประกวดราคาได 
 (2) กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคลท่ีเขารวมคา  
ทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแตในกรณีท่ีกิจการรวมคาไดมี
ขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกำหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการ
เขาเสนอราคากับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซ้ือ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานกอสรางของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงาน
กอสรางของกิจการรวมคาท่ียื่นเสนอราคาได 
  ท้ังนี้ “กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียนเปนนิติ
บุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
  2.11 ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
 3. หลักฐานการย่ืนขอเสนอ 
 ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัด ซ้ือ 
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน 2 สวน คือ 

 3.1 สวนท่ี 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
 (1) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล 
 (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจำกัด ใหยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอำนาจควบคุม (ถามี) พรอมท้ังรับรองสำเนาถูกตอง 
 (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ใหยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผู มีอำนาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผู ถือหุน 
รายใหญ (ถามี) พรอมท้ังรับรองสำเนาถูกตอง 
 (2) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล ใหยื่นสำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชนของผูนั้น สำเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ
ผูเปนหุนสวน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนท่ีมิไดถือสัญชาติไทย พรอมท้ังรับรองสำเนาถูกตอง 
 (3) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสำเนาสัญญาของการ
เขารวมคา และเอกสารตามท่ีระบุไวใน (1) หรือ (2) ของผูรวมคา แลวแตกรณี 
 (4) เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
  (4.1) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย  
  (4.2) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม 

(5) บัญชีเอกสารสวนท่ี 1 ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย
อิเลก็ทรอนิกส ตามแบบในขอ 1.7 (1) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)  
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 ท้ังนี้ เม่ือผูยื่นขอเสนอดำเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนท่ี 1 ครบถวน 

ถูกตองแลว ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี 1 ตามแบบในขอ 1.7 (1) ใหโดย
ผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี 1 ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

 3.2 สวนท่ี 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
  (1) ในกรณี ท่ีผู ยื่ นขอ เสนอมอบอำนาจใหบุ คคล อ่ืนกระทำการแทนใหแนบหนั งสื อ 
มอบอำนาจซ่ึงติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอำนาจและผูรับมอบอำนาจ ท้ังนี้
หากผูรับมอบอำนาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น  
  (2) สำเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมท้ังรับรองสำเนาถูกตอง ตามขอ 2.10 
 (3) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ 1.7 (2) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)  
  ท้ังนี้  เม่ือผูยื่นขอเสนอดำเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนท่ี 2 ครบถวน  
ถูกตองแลว ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี 2 ตามแบบในขอ 1.7 (2) ใหโดย   
ผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี 2 ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)  
 

 4. การเสนอราคา 
  4.1 ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
ตามท่ีกำหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเง่ือนไขใด ๆ ท้ังสิ้น และจะตองกรอกขอความให
ถูกตองครบถวน พรอมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดยไมตองแนบใบเสนอราคาใน
รูปแบบ PDF File (Portable Document Format)  
 4.2 ผูยื่นขอเสนอจะตองกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสารประกวดราคา
จางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ขอ 1.2 ใหครบถวนโดยไมตองยื่นใบแจงปริมาณงานและ
ราคา และใบบัญชีรายการกอสรางในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
 ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดย
เสนอราคารวม หรือราคาตอหนวย หรือราคาตอรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ท้ังนี้ ราคารวมท่ี
เสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปนสำคัญ โดยคิดราคา
รวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และคาใชจายท้ังปวงไวแลว 
 ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกำหนดยืนราคาไมนอยกวา 60 วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดยภายใน
กำหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 
 4.3 ผู ยื่ น ข อ เสนอจะต องเสนอกำหนดเวลาดำเนิ นการก อสร างแล วเสร็ จไม เกิ น  150 วั น  
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันท่ีไดรับหนังสือแจงจากมหาวิทยาลัย ใหเริ่มทำงาน 

 4.4 กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ ใหถ่ีถวนและ
เขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นขอเสนอตามเง่ือนไขในเอกสารประกวด
ราคาจางอิเล็กทรอนิกส 
 4.5 ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
ในวันท่ี................................. ระหวางเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. และเวลาในการเสนอราคาใหถือตามเวลาของ
ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ 
   เม่ือพนกำหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอ และเสนอ
ราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
 4.6 ผูยื่นขอเสนอตองจัดทำเอกสารสำหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสารประเภท PDF 
File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน ถูกตอง และ
ชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพ่ือเปนการเสนอราคาใหแก
มหาวิทยาลัย ผานทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
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 4.7 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนตามขอ 1.6 (1) หรือไม 
หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื่อผูยื่นขอเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ  
  หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะท่ี
มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ 1.6 (2) 
และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทำอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ
ผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูท้ิง
งาน เวนแตมหาวิทยาลัย จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้น มิใชเปน ผูริเริ่มใหมีการกระทำดังกลาวและไดให
ความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของมหาวิทยาลัย  
 4.8 ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้ 
  (1) ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
  (2) ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถามี) รวมคาใชจาย     
ท้ังปวงไวดวยแลว 
  (3) ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ท่ีกำหนด 
  (4) ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได 
  (5) ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทำความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th  
 

 6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 
  6.1 การพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินโดย
ใชหลักเกณฑ ราคา 
  6.2 การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ 

   กรณีใชหลักเกณฑราคาการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอมหาวิทยาลัยจะพิจารณาจากราคารวม 
 6.3 หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอไม
ถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแตผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิค
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ี
มหาวิทยาลัย กำหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนท่ีมิใชสาระสำคัญและความ
แตกตางนั้นไมมีผลทำใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย        
คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น 
 6.4 มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี้ 
  (1) ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ทางระบบจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซ้ือ
จัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของมหาวิทยาลัย 
  (2) ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส 

  (3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ท่ีเปนสาระสำคัญ หรือมีผลทำใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน 
 6.5 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือมหาวิทยาลัย มีสทิธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพ่ิมเติมได มหาวิทยาลัยมีสิทธิท่ี
จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทำสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

http://www.gprocurement.go.th/
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 6.6 มหาวิทยาลัยทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได 

และอาจพิจารณาเลือกจางในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสำคัญ
และใหถือวาการตัดสินของมหาวิทยาลัย เปนเด็ดขาดผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได รวมท้ัง
มหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปน   
ผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื ่อถือไดวายื่นขอเสนอกระทำการโดยไมสุจริต เชน      
การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน 

  ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอรายท่ีเสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายไดวาไมอาจดำเนินงาน
ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือมหาวิทยาลัย 
จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทำใหเชื่อไดวาผูยื่นขอเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคำชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงไดมหาวิทยาลัยมีสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอหรอืไมรับราคาของ
ผูยื่นขอเสนอรายนั้น ท้ังนี้ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัย  

 6.7 กอนลงนามในสัญญามหาวิทยาลัย อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หาก
ปรากฏวามีการกระทำท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือท่ีไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชน
รวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่น
ขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทำการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
 

 7. การทำสัญญาจางกอสราง 
 ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทำสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุ ในขอ 1.3 
หรือทำขอตกลงเปนหนังสือกับมหาวิทยาลัย ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกัน
สัญญาเปนจำนวนเงินเทากับรอยละ 5 ของราคาคาจางท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ใหมหาวิทยาลัย ยึดถือไวในขณะ
ทำสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้  
 7.1 เงินสด 
 7.2 เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีท่ีใชเช็คหรือดราฟทนั้นชำระ
ตอเจาหนาท่ีในวันทำสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน 3 วันทำการ  
  7.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด  
ดังระบุในขอ 1.4 (2) หรือจะเปนหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด 
  7.4 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อ
บริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ำประกันของธนาคาร
ท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในขอ 1.4 (2) 
  7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ีผูชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 
 8. คาจางและการจายเงิน  
  มหาวิทยาลัยจะจายคาจางซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และคาใชจายท้ังปวง  
ดวยแลว โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกำหนดการจายเงินเปนจำนวน 4 งวด ดังนี้ 

งวดท่ี 1  เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ 20 ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานแลวเสร็จตามแบบ
รูปรายการและสัญญาจาง ภายใน 45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจางกอสราง หรือวันท่ีมหาวิทยาลัยแจง  

- ถมดินบริเวณกอสรางแลวเสร็จท้ังหมด 

- งานเทคอนกรีตฐานราก ตอมอ แลวเสร็จท้ังหมด 
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งวดท่ี 2 เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ 25 ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานแลวเสร็จตามแบบรูป

รายการและสัญญาจาง ภายใน 75 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจางกอสราง หรือวันท่ีมหาวิทยาลัยแจง  
- เทคอนกรีตคาน แลวเสร็จท้ังหมด 

- เทคอนพ้ืน แลวเสร็จท้ังหมด 

- ติดตั้งเสาเหล็ก อาคารเอนกประสงค แลวเสร็จท้ังหมด 

- ติดตั้งโครงหลังคาแลวเสร็จท้ังหมด 

งวดท่ี 3 เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ 25 ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานแลวเสร็จตามแบบรูป
รายการและสัญญาจาง ภายใน 105 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจางกอสราง หรือวันท่ีมหาวิทยาลัยแจง  

- มุงหลังคา Metal Sheet พรอมสวนประกอบอ่ืนๆ ของงานหลังคาแลวเสร็จท้ังหมด 

- งานผนัง แลวเสร็จท้ังหมด 

- ติดตั้งประตู หนาตาง แลวเสร็จท้ังหมด 

- กอสรางเสาธงแลวเสร็จ (ยกเวนงานทาสี) 

งวดท่ี 4 (งวดสุดทาย) เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ 30 ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานแลว
เสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญาจาง ภายใน 150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจางกอสราง หรือวันท่ี
มหาวิทยาลัยแจง  

- งานสีอาคารอเนกประสงค และเสาธง แลวเสร็จท้ังหมด 

- งานติดตั้งระบบไฟฟาและกลองวงจรปดพรอมทดสอบระบบ แลวเสร็จท้ังหมด 

- เทคอนกรีตถนน และลานเสาธง แลวเสร็จท้ังหมด 

- วางบอพักและทอระบายน้ำแลวเสร็จท้ังหมด 

- งานอ่ืนๆ ท่ีปรากฏในแบบรูปรายการ แลวเสร็จท้ังหมด 

- เก็บกวาดเศษวัสดุออกจากสถานท่ีกอสราง  รื้อถอนสิ่งปลูกสรางชั่วคราว ทำความสะอาดสถานท่ี

กอสราง แลวเสร็จท้ังหมด 

 9. อัตราคาปรับ 
 คาปรับตามสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงจางเปนหนังสือจะ
กำหนด ดังนี้ 
 9.1 กรณี ท่ีผูรับจางนำงานท่ีรับจางไปจางชวงใหผู อ่ืนทำอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาตจาก
มหาวิทยาลัย จะกำหนดคาปรับสำหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจำนวนรอยละ 10 ของวงเงินของงานจางชวงนั้น 
 9.2 กรณีท่ีผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางกอสราง นอกเหนือจากขอ 9.1 จะกำหนดคาปรับเปนรายวัน
เปนจำนวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ 0.1 ของราคางานจาง 

 10. การรับประกันความชำรุดบกพรอง 
 ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซ่ึงไดทำสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ 1.3 หรือขอตกลงจางเปน
หนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชำรุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป – เดือน  
นบัถัดจากวันท่ีมหาวิทยาลัย ไดรับมอบงาน โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัด
จากวันท่ีไดรับแจงความชำรุดบกพรอง 

 11. ขอสงวนสิทธิ์ในการย่ืนขอเสนอและอ่ืนๆ 
 11.1 เงินคาจางสำหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณ 2563 
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 การลงนามในสัญญาจะกระทำไดตอเม่ือมหาวิทยาลัยไดรับอนุมัติเงินคากอสรางจากงบประมาณ 
2563 แลวเทานั้น 
 11.2 เม่ือมหาวิทยาลัย ไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตามการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ 
และของนั้นตองนำเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาวี ดังนี้ 
 (1) แจงการสั่งหรือนำสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา ภายใน 7 วัน
นับตั้งแตวันท่ีผูรับจางสั่งหรือซ้ือของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน
ใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
 (2) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาท า ใหบรรทุกสิ่ งของนั้น  โดยเรือ อ่ืน 
ท่ีมิใชเรือไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 
 (3) ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี  
 11.3 ผูยื่นขอเสนอซ่ึงมหาวิทยาลัย ไดคัดเลือกแลว ไมไปทำสัญญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือภายใน
เวลาท่ีกำหนดดังระบุไวในขอ 7  มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ำ
ประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงาน
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
 11.4 มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือขอกำหนดในแบบสัญญาหรือขอตกลง
จางเปนหนังสือใหเปนไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถามี)  
 11.5 ในกรณีท่ีเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกันผูยื่น
ขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของมหาวิทยาลัย คำวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนท่ีสุด และผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิ
เรียกรองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม 
 11.6 มหาวิทยาลัยอาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณีตอไปนี้ได โดยท่ีผูยื่นขอเสนอจะเรียกรอง
คาเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยไมได  
  (1) มหาวิทยาลัยไมไดรับการจัดสรรเงินท่ีจะใชในการจัดจางหรือไดรับจัดสรรแตไมเพียง
พอท่ีจะทำการจัดจางครั้งนี้ตอไป 
  (2) มีการกระทำท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการจัดจางหรือท่ีไดรับการคัดเลือกมี
ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมหรือสมยอมกันกับผูยื่น
ขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทำการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
  (3) การทำการจัดจางครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัย หรือกระทบ
ตอประโยชนสาธารณะ 
  (4) กรณีอ่ืนในทำนองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวงซ่ึงออกตาม
ความในกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 

 12. การปรับราคาคางานกอสราง 

 การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุ ในขอ 1.5 จะนำมาใชในกรณี ท่ี  
คางานกอสรางลดลงหรือเพ่ิมข้ึน โดยวิธีการตอไปนี้ 
 ตามเง่ือนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคำนวณท่ีใชกับสัญญาแบบปรับราคาตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 
22 สิงหาคม พ.ศ. 2532 เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสรางตามหนังสือสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีท่ี นร 0203/ว 109 ลงวันท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2532 



- ๘ - 
 สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงท่ีท่ีระดับท่ีกำหนดไวในวันแลวเสร็จตามท่ีกำหนดไวในสัญญา 
หรือภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัย ไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการท่ีไดระบุในขอ 1.5 

13. มาตรฐานฝมือชาง  
 เม่ือมหาวิทยาลัย ไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตามประกาศ
นี้แลวผูยื่นขอเสนอจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูยื่นขอเสนอจะตองมีและใชผูผานการทดสอบ
มาตรฐานฝมือชางหรือผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานหรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. 
ปวส. และ ปวท.หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ำกวารอยละ 10 
ของแตละสาขาชางแตจะตองมีจำนวนชางอยางนอย 1 คน ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้ 
 13.1 ชางเชื่อม 
 13.2 ชางกอสรางหรือโยธา 
 13.3 ชางกออิฐ 
 13.4 ชางฉาบปูน 
 13.5 ชางไฟฟา 
  

14. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตองปฏิบัติตาม

หลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกำหนดไวโดยเครงครัด 
 

15. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
 มหาวิทยาลัยสามารถนำผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกให

เปนผูรับจางเพ่ือนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ  
 ท้ังนี้ หากผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑท่ีกำหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทำ

สัญญากับมหาวิทยาลัย ไวชั่วคราว 
 

        มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
          กรกฎาคม 2563 
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