เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ 1/๒๕60
โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค วิทยาเขตหนองคาย คสล.ชั้นเดียว
ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
ลงวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
________________
ด ว ยมหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย วิ ท ยาเขตหนองคาย ซึ่ ง ต อ ไปนี้ เ รี ย กว า
“มหาวิ ทยาลัย” มีความประสงคจะประกวดราคาจ างโครงการกอ สร างอาคารนอเนกประสงค วิทยาเขต
หนองคาย ดว ยวิ ธีก ารทางอิ เล็ กทรอนิก ส ณ มหาวิ ทยาลั ยมหาจุฬ าลงกรณราชวิทยาลั ย วิท ยาเขตหนองคาย
เลขที่ ๒๑๙ หมูที่ ๓ ตําบลคายบกหวาน อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ขนาดกวาง 20 เมตร ยาว 42 เมตร มี
ความชั้นเดียว มีพื้นที่การใชงานโดยประมาณ 840 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่มหาวิทยาลัยกําหนด) ดว ย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิก ส ราคากลางการกอสรา ง 7,18๙,๐๐๐ บาท (เจ็ ดลานหนึ่ งแสนแปดหมื่นเกาพั นบาท
ถวน) โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสาร ประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ แบบรูปและรายละเอียด (แบบแปลนอาคารฯ)
๑.๒ แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ แบบใบแจงปริมาณงานและราคา
๑.๔ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
๑.๕ แบบสัญญาจาง
๑.๖ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันซอง
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.๗ สูตรการปรับราคา
๑.๘ บทนิยาม
(๑) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๑.๙ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๑.๑๐ รายละเอีย ดการคํา นวณราคากลางงานก อสรางตาม B.O.Q (Bill of Quantities)
(รายละเอียดการคํานวณราคากลางกอสรางเปนการเปดเผยเพื่อใหผูประสงคจะเสนอราคาใหรูขอมูลไดเทาเทียม
กันและเพื่อใหประชาชนเขาตรวจดูได)
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๒. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
๒.๑ ผูป ระสงคจ ะเสนอราคาตองเปน ผูมี อาชีพรับจ างงานที่ประกวดราคาจ าง ดว ยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส
๒.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผู ที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชี รายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ
และไดแจงเวี ยนชื่อแล ว หรื อไมเปนผู ที่ได รับ ผลของการสั่ง ใหนิติ บุคคลหรื อบุคคลอื่นเปนผู ทิ้งงานตามระเบีย บ
ของทางราชการ
๒.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมี ผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น
และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจาง
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตาม ขอ ๑.๘
๒.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้น
ศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคามีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๒.๕ ผู ประสงค จะเสนอราคาต องเป นนิ ติ บุ คคลและมี ผลงานก อสร าง ประเภทเดี ยวกั นกั บงานที่
ประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวงเงินไมนอยกวา ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามลานบาทถวน) และเปน
ผลงานที่เปนคูสั ญญาโดยตรงกับส วนราชการ หน วยงานตามกฎหมายว าดวยระเบี ยบบริหารราชการส วนทองถิ่น
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ โดยแนบสําเนาหนังสือรับรองผลงานและสําเนาสัญญามายื่น
ณ วันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค
๖) บุคคลหรื อ นิ ติ บุค คลที่จ ะเขา เป น คู สั ญ ญาต อ งไมอ ยู ใ นฐานะเป น ผู ไ มแ สดงบั ญชี ร ายรั บ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๗) บุคคลหรื อนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่ง ไดดําเนินการจั ดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๘) คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา
ไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได
๓. หลักฐานการยื่นเสนอราคา
ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแยกเปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑)ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) ห างหุ นส วนสามั ญหรื อห างหุ นส วนจํ ากั ด ให ยื่ นสํ าเนาหนั งสื อรั บรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอม
รับรองสําเนาถูกตอง
(๒)ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอ ตกลงที่แสดงถึง การเขา เปนหุนสวน (ถา มี) สําเนาบัต ร
ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓)ในกรณี ผู ป ระสงค จ ะเสนอราคาเป น ผู ป ระสงค จ ะเสนอราคาร ว มกั น ในฐานะเป น
ผูรวมคา ใหยื่น สําเนาสัญญาของการเขา รวมคา สํ าเนาบัตรประจํ าตัว ประชาชนของผู รวมคา และในกรณีที่
ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใ ชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปน
นิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑)
(๔)สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม เปนตน
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(๕)บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ ๑.๙ (๑)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑)หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิ ธี การทางอิเล็กทรอนิกส โดยต องลงนาม
พรอมประทับตรา (ถามี)
(๒) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอราคามอบ
อํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน
(๓) หลักประกันซองตามขอ ๕
(๔) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสราง พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๕)บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน)
(๖) แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
(๗) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ ๑.๙ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาจา ง
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ โดย
ไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นและจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน รวมทั้งลงลายมือชื่อของผูประสงคจะเสนอ
ราคาใหชัดเจน
๔.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน
๔.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 9๐ วัน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย
โดยภายในกําหนดยืนราคาผูป ระสงคจะเสนอราคาหรื อผูมีสิ ทธิเสนอราคาจะตองรับ ผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว
และจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๔ ผูป ระสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจา งใหแลว
เสร็จไมเกิน ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากมหาวิทยาลัยใหเริ่มทํางาน
๔.๕ กอนยื่น เอกสารประกวดราคาจ าง ด ว ยวิ ธีก ารทางอิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส ผู ป ระสงคจ ะเสนอ
ราคาควรตรวจดู รา งสั ญญา แบบรู ป และรายละเอียด ฯลฯ ให ถี่ถวนและเขา ใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมด
เสี ยกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอ ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ าง ดว ยวิ ธีก ารทางอิเล็ กทรอนิกส
๔.๖ ผู ป ระสงค จ ะเสนอราคาจะต อ งยื่ น เอกสาร ประกวดราคาจ า ง ด ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส จ า หน า ซองถึ ง ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจ า ง โครงการก อ สร า งอาคารเรี ย น
อเนกประสงค วิท ยาเขตหนองคาย ดว ยวิ ธีก ารทางอิเล็กทรอนิกส โดยระบุไวที่ห นา ซองว า “เอกสารประกวด
ราคา ตามเอกสารประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเ ล็กทรอนิ กส เลขที่ 1/๒๕60” ยื่นตอคณะกรรมการ
ประกวดราคา ในวันศุกรที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕60 เวลา ๐๙.๐๐ – ๑6.3๐ น. ณ หองประชุม ชั้น 1 อาคาร
เรียนอเนกประสงค มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย เลขที่ ๒๑๙ หมูที่ ๓ ตําบลคายบก
หวาน อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลวจะไมรับ
เอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคาแตละราย
วาเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผู ประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผู มีผลประโยชน
รวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ ๑.๘ (๑) ณ วัน ประกาศ
ประกวดราคาจาง ดวยวิธี การทางอิเล็ กทรอนิกสห รื อไม พร อมทั้งตรวจสอบขอ เสนอตามขอ ๓.๒ และแจ ง
ผูป ระสงคจะเสนอราคาแตล ะรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบีย นตอบรับ หรือ
วิธีอื่นใดที่มีหลักฐานวา ผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว
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หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคากอนหรือ ในขณะที่มีการเสนอราคาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส วามีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมี สิทธิ เสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๘ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น
ออกจากการเปนผูมีสิทธิเสนอราคา และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา
ดังกลาวเปนผูทิ้งงาน
ผูประสงค จะเสนอราคาที่ไมผ านการคั ดเลื อกเบื้ องตน เพราะเหตุเป นผู ประสงค จะเสนอราคาที่ มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคา
กับผู ใหบริ การตลาดกลางอิเล็ กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรื อเปน
ผูประสงคจะเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือเปนผูประสงคจะเสนอ
ราคาที่ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิคอาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอหัวหนาสวนงานที่จัดหาพัสดุ ภายใน ๓ วัน นับ
แตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณของหัวหนาสวนงานที่จัดหาใหถือเปนที่สุด
หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาว า กระบวนการเสนอราคาจาง ดว ยวิธีการทาง
อิเล็ กทรอนิ กส ประสบข อขั ดข องจนไม อาจดํ าเนิ นการต อไปให แล วเสร็ จภายในเวลาที่ กําหนดไว คณะกรรมการ
ประกวดราคา จะสั่ง พัก กระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผู แทนผู มีสิ ทธิ เสนอราคาพบปะหรือติด ตอสื่อ สารกั บ
บุคคลอื่น และเมื่อแกไขข อขัดของแลว จะให ดําเนิ นกระบวนการเสนอราคาตอไป จากขั้ นตอนที่ คางอยู ภายใน
เวลาของการเสนอราคาที่ยั ง เหลื อ กอ นจะสั่ ง พัก กระบวนการเสนอราคา แต ต อ งสิ้ น สุ ด กระบวนการเสนอ
ราคาภายในวั น เดียวกั น เว น แตค ณะกรรมการประกวดราคา เห็น วากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จได
โดยงาย หรือขอขัดของไมอาจแกไขได ประธานคณะกรรมการประกวดราคา จะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา
และกําหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกราย
ที่อยูในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคา สงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการประกวดราคาฯ
เพื่อใหการประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ
๔.๗ ผูป ระสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปน ผูมีสิท ธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดัง นี้
(๑) ปฏิบั ติตามเงื่อนไขที่ ระบุไวในหนัง สือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค
(๒) ราคาสูง สุดของการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองเริ่ มตนที่
7,18๙,๐๐๐ (เจ็ดลานหนึ่งแสนแปดหมื่นเกาพันบาทถวน)
(๓) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถามี) รวมคาใชจายทั้งปวง
ไวดวยแลว
(๔) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนจะตองมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน
เวลาและสถานที่ที่กําหนด
(๕) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่มาลงทะเบียนแลว ตอง LOG IN เขาสูระบบ
(๖) ผูมี สิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่ LOG IN แลว จะตองดํ าเนินการเสนอราคา โดยราคาที่
เสนอในการประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาสูงสุ ดในการประกวดราคา ฯ และ
จะตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 1๐,๐๐๐ บาท (หนึ่ง หมื่นบาทถว น) จากราคา
สูงสุดในการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 1๐,๐๐๐ บาท
(หนึ่งหมื่นบาทถวน) จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว
(๗) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคา ฯ เสร็จสิ้นแลว
จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
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(๘) ผูมีสิทธิ เสนอราคาที่ ได รับคั ดเลื อกใหเป นผู ชนะราคาตองรั บผิ ดชอบค าใช จายในการ
ใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้
จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา
๙) ผูมี สิทธิ เสนอราคาจะตองมาเสนอราคา ในวั นจัน ทรที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕60
เวลา ๑๓.๐๐ น. เปนต นไป ทั้งนี้ จะแจงนัดหมายตามแบบแจง วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก ๐๐๕) ให
ทราบตอไป
๕. หลักประกันซอง
ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค จํานวน
359,450 (สามแสนหาหมื่นเกาพันสี่รอยหาสิบบาทถวน)
โดยหลั กประกั นซองจะต องมี ระยะเวลาการค้ําประกัน ตั้ งแต วั น ที่ยื่ น ซองขอเสนอทางเทคนิ ค
ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันใหใชอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
๕.๑ เงินสด
๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก “มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย” โดย
เปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองเอกสารทางดานเทคนิค หรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๕.๓ หนังสื อค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสื อค้ําประกันดั งระบุในขอ ๑.๖ (๑)
๕.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงเวียน
ชื่อใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๖ (๑)
๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนี้ มหาวิทยาลัยจะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน ๑๕
วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุด
จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูประสงคจะเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
(การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย)
การยึดหลักประกันซอง ของผูมีสิทธิเสนอราคา จะดําเนินการในกรณีดังตอไปนี้
๑. ผูมีสิทธิเสนอราคาไมสงผูแทนมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา
และสถานที่ที่กําหนด
๒. ผูมีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแลวไม LOG IN เขาสูระบบ
๓. ผูประสงคจะเสนอราคา LOG IN แลว แตไมมีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิดเงื่อนไขที่
กําหนดโดยเสนอราคาสูงกวา หรือเทียบเทากับราคาเริ่มตนการประมูล
๔. ผูมีสิทธิเสนอราคาไมลงลายมือชื่อในแบบ บก. ๐๐๘ แบบยืนยันราคาสุดทายในการเสนอราคา
๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
๖.๑ ในการประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินดวย
ราคารวม
๖.๒ หากผูประสงคจ ะเสนอราคารายใดมีคุ ณสมบัติไมถูก ตองตามขอ ๒ หรื อยื่นหลักฐานการ
เสนอราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ไม ถูก ตองตามข อ ๔ แล วคณะกรรมการดํ าเนิ นการประกวดราคาจะไมรับพิ จารณาขอ เสนอของผูประสงค จะ
เสนอราคารายนั้น เวน แตเปน ขอผิด พลาดหรื อผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือ ผิด พลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสาร
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ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะ
เปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยเทานั้น
๖.๓ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคา โดยไมมีการผอนผัน
ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาจาง
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสของ
มหาวิทยาลัย
(๒) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่ อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาจาง ดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรื อมีผ ลทํ าใหเ กิดความได เปรีย บเสีย เปรีย บแกผูประสงคจะเสนอ
ราคารายอื่น
๖.๔ ในการตั ดสิ นการประกวดราคาจ างด วยวิ ธี การทางอิ เล็ กทรอนิ กส หรื อในการทํ าสั ญญา
คณะกรรมการประกวดราคาหรือมหาวิทยาลัย มีสิ ทธิใหผูประสงคจะเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไมรั บราคาหรือไมทําสัญญา หาก
หลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
๖.๕ มหาวิทยาลัยทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ไ ด และอาจพิจ ารณาเลื อกจางในจํ านวน หรื อขนาด หรื อเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรื ออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้
เพื่อประโยชนของมหาวิ ทยาลัยเปน สํา คัญ และให ถือวาการตั ดสิ นของมหาวิ ทยาลั ยเปน เด็ ดขาด ผู ประสงคจะ
เสนอราคาจะเรียกรองค าเสีย หายใด ๆ มิได รวมทั้งมหาวิทยาลัยจะพิจ ารณายกเลิกการประกวดราคาจางดว ย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่
ได รั บการคัด เลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่ อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุ จริต เชน การเสนอ
เอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีที่ผูมีสิทธิเ สนอราคารายที่เสนอต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงาน
ตามสัญญาได คณะกรรมการประกวดราคาหรื อ มหาวิ ท ยาลั ย จะให ผู มี สิ ท ธิ เ สนอราคานั้ น ชี้ แ จงและแสดง
หลัก ฐานที่ ทํา ให เ ชื่ อ ได วา ผู มีสิ ท ธิ เ สนอราคาสามารถดํา เนิ นงานตามการประกวดราคาจา งด วยวิธีการทาง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ใ ห เ สร็ จ สมบู ร ณ หากคํ า ชี้ แ จงไม เ ป น ที่ รั บ ฟ ง ได มหาวิ ท ยาลั ย มี สิ ท ธิ ที่ จ ะไม รั บ ราคาของ
ผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น
๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
วาผูประสงคจะเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูมีสิทธิเสนอ
ราคารายอื่นหรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ
วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิ ธีการทางอิ เล็กทรอนิ กส หรื อเปนผู มีสิทธิ เสนอราคาที่ กระทําการอั นเป นการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๘ มหาวิทยาลัยมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาว
และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
๗. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) จะตองทําสัญญาจางตามแบบ
สัญญา ดังระบุในขอ ๑.๕ กับมหาวิทยาลัยภายใน ๗ นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปน
จํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสได ใหวิทยาลัยยึดถือไว
ในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
๗.๑ เงินสด
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๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก “มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย”
โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๗.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุใน ขอ ๑.๖ (๒)
๗.๔ หนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น ของบริ ษั ทเงิ น ทุ น หรื อ บริ ษั ท เงิ น ทุ น หลั ก ทรั พ ย ที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ ๑.๖ (๒)
๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจากขอผูกพัน
ตามสัญญาจางแลว
๘. คาจางและการจายเงิน
มหาวิทยาลัยฯ จะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน 5 งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เปนจํานวนเงินรอยละ 20% ของวงเงินคากอ สรางทั้งหมด จะจายใหเมื่อผู รับจางได
ปฏิบัติงาน ดังนี้
- งานจัดทําพรอมติดตั้งปายโครงการ และที่พักคนงาน ทั้งหมดแลวเสร็จ
- งานจัดทําแผนปฏิบัติงานกอสราง แลวเสร็จ
- งานวางผัง ตีผังตัวอาคาร ทั้งหมดแลวเสร็จ
- งานขุดหลุม พรอมทําฐานราก ทั้งหมดแลวเสร็จ
- งานเทเสาตอมอ พรอมกลบดินฐานราก ทั้งหมดแลวเสร็จ
- งานจัดทําระบบปองกันกําจัดปลวกและแมลง รอบตัวอาคาร ทั้งหมดแลวเสร็จ
ดําเนินการกอสรางตามแบบรูปรายการ ซึ่งใหแลวเสร็จภายใน 35 วัน นับจากวันเริ่มทํางาน
งวดที่ ๒ เปนจํานวนเงินรอยละ 15% ของวงเงินคากอสรางทั้งหมด จะจายใหเมื่อผูรับจางได
ปฏิบัติงาน ดังนี้
- งานเทคาน คสล. ทั้งหมดแลวเสร็จ
- งานเทพื้น คสล. ทั้งหมดแลวเสร็จ
- งานเทเสารับโครงหลังคา ทั้งหมดแลวเสร็จ
ดําเนินการกอสรางตามแบบรูปรายการ ซึ่งใหแลวเสร็จภายใน 75 วัน นับจากวันเริ่มทํางาน
งวดที่ ๓ เปนจํานวนเงินรอยละ 15% ของวงเงินคากอสรางทั้งหมด จะจายใหเมื่อผูรับจางได
ปฏิบัติงาน ดังนี้
- งานเทคานหลังคา คสล. ทั้งหมดแลวเสร็จ
- งานติดตั้งประกอบโครงหลังคา ทั้งหมดแลวเสร็จ
- งานมุงหลังคา ทั้งหมดแลวเสร็จ
ดํา เนิ น การกอสร า งตามแบบรูปรายการ ซึ่งใหแลวเสร็ จ ภายใน 105 วัน นั บจากวัน เริ่ ม
ทํางาน
งวดที่ ๔ เปนจํานวนเงินรอยละ 20% ของวงเงินคากอสรางทั้งหมด จะจายใหเมื่อผูรับจางได
ปฏิบัติงาน ดังนี้
- งานกออิฐ ทั้งหมดแลวเสร็จ
- งานฉาบปูน ทั้งหมดแลวเสร็จ
- งานติดตั้งฝาเพดาน ทั้งหมดแลวเสร็จ
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- งานติดตั้งวงกบประตู / วงกบหนาตาง ทั้งหมดแลวเสร็จ
ดําเนินการกอสรางตามแบบรูปรายการ ซึ่งใหแลวเสร็จภายใน 140 วัน นับจากวันเริ่มทํางาน
งวดที่ 5 งวดสุดทาย เปนจํานวนเงินรอยละ 30% ของวงเงินคากอสรางทั้งหมด จะจายใหเมื่อ
ผูรับจางไดปฏิบัติงาน ดังนี้
- งานปูกระเบื้องพื้น กระเบื้องหองน้ํา ทั้งหมดแลวเสร็จ
- งานติดตั้งประตู หนาตาง ทั้งหมดแลวเสร็จ
- งานติดตั้งระบบไฟฟา ทั้งหมดแลวเสร็จ
- งานติดตั้งถังดับเพลิงประจําอาคาร ทั้งหมดแลวเสร็จ
- งานระบบน้ําประปา พรอมติดตั้งสุขภัณฑประจําอาคาร ทั้งหมดแลวเสร็จ
- งานติดตั้งราวบันได และงานอื่น ๆ ที่เหลือ ทั้งหมดแลวเสร็จ
- งานทาสีภายนอก ทาสีภายใน ทั้งหมดแลวเสร็จ
- ปฏิบัติงานทั้งหมดใหแลวเสร็จ ตามสัญญาจาง และตามรูปแบบรายการทุกประการ
รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย
ดําเนินการกอสรางตามแบบรูปรายการ ซึ่งใหแลวเสร็จภายใน 180 วัน นับจากวันเริ่มทํางาน
เงื่อนไขอื่น ๆ
ผูรับจางตองดําเนินการ ดังตอไปนี้
๑) สงแบบ AS-BUILD DRAWING เปนแบบขนาด A๑ จํานวน ๑ ชุด
๒) จัดทําผังโมเดลอาคาร /ไฟฟา/น้ําประปา ขนาด A3 จํานวน ๒ แผน
๓) งานทําความสะอาดเก็บขยะเก็บเศษวัสดุ แลวเสร็จ
๔) ชําระคาสาธารณูปโภคที่ใชไปในระหวางกอสราง แลวเสร็จ
๕) สงคูมือ และใบรับประกันของครุภัณฑที่ติดตั้ง ครบทุกชุด
๖) สงมอบกุญแจพรอมติดปายแยกแตละหอง
๙. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ ๑๔ จะกําหนดในอัตรารอยละ ๐.๑๐ ของคาจางตามสัญญาตอวัน
๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิ เล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนัง สือ หรือทํา
สัญญาจาง ตามแบบดังระบุในขอ ๑.๕ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลา ๒ ป นับ ถัด จากวันที่มหาวิ ทยาลัยไดรั บมอบงาน โดยผู รับจ างตองรีบ จัด การซ อมแซมแกไ ข
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๑๑. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๒.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป ๒๕60
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อมหาวิทยาลัยไดรับอนุมัติแบบรูปหรือเงินคากอสรางแลว
เทานั้น
ราคากลางของงานประกวดราคาจางโครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค วิทยาเขตหนองคาย
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น 7,18
๙,๐๐๐ (เจ็ดลานหนึ่งแสนแปดหมื่นเกาพันบาทถวน)
๑๒.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใด ใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตาม
การประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเ ล็กทรอนิก สแลว ถา ผูรับจางจะตอ งสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่อ งานจาง
ดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดิน อยู และสามารถ
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ใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเปน ผูรับจา ง
จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา ภายใน ๗ วัน
นั บตั้งแตวั น ที่ผู รั บจ างสั่ งหรื อซื้ อของจากต างประเทศ เว น แต เ ป น ของที่รั ฐ มนตรี ว าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย จาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือ
ไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชน นั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป นของที่รัฐมนตรีว าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี
๑๒.๓ ผูป ระสงคจ ะเสนอราคาซึ่งได ยื่น เอกสารประกวดราคาดวยวิ ธีก ารทางอิเ ล็กทรอนิกสตอ
มหาวิทยาลัยแลว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับ การคัดเลือกใหเ ขาเสนอราคาแล ว
ตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดใน ข อ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) และ(๗)
มิฉะนั้น มหาวิทยาลัยจะริ บหลักประกั นซองจํ านวนรอยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัด หาทันที และอาจพิจารณา
เรี ยกร องให ชดใช ความเสียหายอื่น (ถา มี) รวมทั้งอาจพิจ ารณาใหเป นผูทิ้ง งานได หากมี พฤติกรรมเปน การ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๑๒.๔ ผู มีสิ ทธิ เสนอราคาซึ่งมหาวิท ยาลัย ได คัด เลื อกแล ว ไม ไปทํา สัญ ญาหรือ ขอ ตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันซองหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ํา
ประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน
ตามระเบียบของทางราชการ
๑๒.๕ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ ที่จะแกไขเพิ่ม เติ มเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญ ญาให เปนไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
๑๓. การปรับราคาคางานกอสราง
การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๗ จะนํามาใชในกรณีที่คางาน
กอสรางลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการตอไปนี้
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่ อวัน ที่ ๒๒ สิง หาคม ๒๕๓๒ เรื่อ ง การพิจ ารณาชวยเหลื อผูประกอบอาชีพงานกอ สราง ตามหนัง สือสํ านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไวใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุในขอ ๑.๗
๑๔. มาตรฐานฝมือชาง
เมื่อมหาวิ ทยาลั ยได คัดเลือกผูมีสิทธิ เสนอราคารายใดใหเปน ผูรับจ างและได ตกลงจางกอสรา ง
ตามประกาศนี้แลว ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูประสงคจะเสนอราคา
จะตองมี และผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจาก คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานและทดสอบฝ มือแรงงาน
หรือสถาบันของทางราชการอื่นหรือสถาบันของเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือมีผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส.
และ ปวท.หรือเทียบเทา จากสถาบันที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ ๑๐ ของแตละ
สาขาชาง จํานวนอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปนี้
๑. วิศวกร ที่มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกร (ใบ ก.ว.)
๑.๑ สาขาโยธา ประสบการณการทํางานไมนอยกวา 2 ป จํานวน 1 คน
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2. ชางเทคนิค คุณวุฒิ ปวช. หรือ ปวส.
2.๑ สาขาโยธา กอสร าง หรื อสถาป ต ยกรรม ประสบการณก ารทํางานไมน อยกว า 2 ป
จํานวน 1 คน
3. ชางกอสราง
4. ชางเชื่อมโลหะ
ผูรับจางจะตองจัดทําบัญชีแสดงจํานวนชางทั้งหมดโดยจําแนกตามแตละสาขาชาง และระดับชาง
พรอมกับระบุรายชื่อชางผูที่ผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชาง หรือผูมีวุฒิบัตรดังกลาวในวรรคแรกนํามาแสดง
พรอมหลักฐานตาง ๆ ตอคณะกรรมการตรวจการจางหรือผูควบคุมงานกอนเริ่มลงมือทํางานและพรอมที่ จะให
ผูวาจางหรือเจาหนาที่ของผูวาจางตรวจสอบดูไดตลอดเวลาการทํางานตามสัญญาของผูรับจาง
๑๕. เงื่อนไขการดําเนินงาน
๑) กอนนําวัสดุ - อุปกรณหรือเครื่องมือ-เครื่องจักรเขามาภายในบริเวณพื้นที่กอสราง ผูรับจาง
จะตองแจงใหผูควบคุมงานทราบลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวา ๓ วัน
๒) เวลาทํางาน ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. หากตอ งการทํางานนอกเหนือเวลาดังกลาวจะตอง
ขออนุมัติกอนเริ่มดําเนินการ
๓) ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามมาตรการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม ใน
การทํางานสําหรับงานจางโครงการกอสรางอาคารเรียนอเนกประสงค วิทยาเขตหนองคายและปฏิบั ติตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง “ความปลอดภัยในการทํางานและกฎหมายคุมครองแรงงาน”
๔) วิทยาลัย มีสิทธิที่จะลดหรือเพิ่มงานหรือเปลี่ ยนแปลงแกไขรายละเอี ยดของงาน โดยจะทํา
การตกลงเปนลายลักษณอักษรในเรื่องราคา และระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปจากสัญญาเดิม
๕) ผูรับจางตองจัดหาน้ําและไฟฟามาเพื่อใชดําเนินการเอง เมื่อดําเนินการกอสรางเสร็จสิ้นแลว
จะตองชําระคาสาธารณูปโภคใหกับมหาวิทยาลัย
๖) ผูรับจางจะตองรับผิดชอบตอความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการดําเนินงานของ
ผูรับจางและการกระทําของผูปฏิบัติงานผูรับจาง
๗) ผูรับจางจะต องทําความสะอาดพื้น ที่บริเวณก อสรางในระหวางดําเนินงาน และหลังการ
ดําเนินงานแลวเสร็จ (กอนส งมอบงานงวดสุ ดทาย) และจะตองนํา วัสดุที่ไมใ ชแลว ในสวนของผูรับจางออกนอก
เขตมหาวิทยาลัย
๑๖. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวา งระยะเวลาการกอ สร างผูรับ จางพึง ปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ กฎหมายและระเบียบได
กําหนดไวโดยเครงครัด
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตหนองคาย
25 กรกฎาคม ๒๕60
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หมายเหตุ
ผูประสงคจะเสนอราคา หมายถึง ผู ขายหรือผูรั บจ าง ที่ เขารั บการคัดเลื อกจากหนว ยงานที่จ ะ
จัดหาพัสดุ เพื่อเปนผูมีสิทธิเสนอราคา
ผูมีสิ ทธิเสนอราคา หมายถึง ผูประสงคจ ะเสนอราคาที่ไดรับการคัด เลือกจากหนวยงานที่จ ะ
จัดหาพัสดุ ใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
การนั บ ระยะเวลาค้ํ า ประกั น ซองตามข อ ๕ ให ห น ว ยงานที่ จั ด หาพั ส ดุ นั บ เป น ๒ ช ว งเวลา
ติดตอกัน คือ ชวงแรก ตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดทาย (วันเสนอราคา) และ
นับตอเนื่องกันในชวงที่สอง คือ ตั้งแตวันถัดจากวันยืนยันราคาสุดทาย จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา ตัวอยางเชน
กําหนดวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค วัน ที่ 11 สิงหาคม ๒๕60 กําหนดวันเสนอราคาวันที่ 2๘ สิงหาคม
๒๕60 และกําหนดยืนราคา 9๐ วัน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย การนับระยะเวลาค้ําประกันซองคือ วันที่ 11
สิงหาคม ๒๕60 จนถึงวันที่ 2๘ สิงหาคม ๒๕60 และนับตอเนื่องในชวงที่สองใหเริ่มนับตั้งแตวันที่ 2๙ สิงหาคม
๒๕60 จนถึงวันที่ 25 พฤศจิ กายน ๒๕60 (รวม 9๐ วัน) ดังนั้น ระยะเวลาการนับหลักประกันซอง คือ ตั้งแต
วันที่ 11 สิงหาคม ๒๕60 จนถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน ๒๕60
การเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ใหหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุคํานวณวงเงินการเสนอลดราคา
ขั้น ต่ําแตล ะครั้ งในอัต ราร อ ยละ ๐.๒ ของราคาสู งสุ ด ของการประกวดราคาด ว ยวิ ธี การทางอิเ ล็ กทรอนิ ก ส
หากคํานวณแล วมี เศษของหลั กหนวยนับ ใด ๆ ให ปด เศษดังกลา วเป นหนว ยนั บนั้ น โดยไมตองมีเศษของแตละ
หนวยนับ เพื่อความชัดเจน และปองกันความผิดพลาดในการเสนอลดราคาขั้นต่ําแตละครั้ง เชน กรณีราคาสูงสุด
ของการประกวดราคาฯ ๑๕๕,๖๕๗,๐๐๐ บาท คํานวณรอยละ ๐.๒ ไดเทากับ ๓๑๑,๓๑๔ บาท ใหกําหนดการ
เสนอลดราคาขั้ นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวา ครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ
๔๔,๕๖๗,๕๐๐ บาท คํ า นวณร อ ยละ ๐.๒ ได เ ท า กั บ ๘๙,๑๓๕ บาท ให กํ า หนดการเสนอลดราคาขั้ น ต่ํ า
(Minimum Bid) ไมนอ ยกวา ครั้งละ ๘๐,๐๐๐ บาท ราคาสู งสุด ของการประกวดราคาฯ ๗,๗๘๙,๐๐๐ บาท
คํานวณรอยละ ๐.๒ ไดเทากับ ๑๕,๕๗๘ บาท ใหกําหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวา
ครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ผู เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาขั้นต่ําสู งกวา ราคาขั้นต่ําที่กําหนดได เชน กรณี
กําหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ผูเสนอราคาสามารถเสนอลด
ราคาไดครั้งละมากกวา ๓๐๐,๐๐๐ บาท ได และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ตองเสนอลดราคาตามที่กําหนด
จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว สําหรับกรณีการจัดหาพัส ดุที่หนวยงานที่จะจัดหาพัสดุกําหนดใหเสนอราคา
ในลักษณะการเสนอราคาตอหนวย เห็นควรใหหนวยงานกําหนดใหเสนอราคาและพิจารณาในลักษณะการเสนอ
ราคารวม เพื่อใหสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาวขางตนได

