
 
 

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขที่  ๐๑/๒๕๖๖ 

งานจ้างก่อสร้างโรงประกอบอาหาร วิทยาเขตหนองคาย จ านวน ๑ หลัง 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 

ลงวันที่  ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
******************** 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย ซึ่งต่อไปนีเ้รียกวา่ "มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั วิทยาเขตหนองคาย" มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรง
ประกอบอาหาร วิทยาเขตหนองคาย จ านวน ๑ หลัง ณ เลขที ่ ๒๑๙ หมู่ที ่ ๓ ต าบลค่ายบกหวาน อ าเภอ
เมือง จังหวดัหนองคาย ด้วยวิธปีระกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมขี้อแนะน าและขอ้ก าหนด
ดังต่อไปนี ้

 
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ 

๑.๑     แบบรูปและรายการละเอียด 
๑.๒     แบบใบเสนอราคาทีก่ าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจดัจ้างภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 
๑.๓     สัญญาจ้างก่อสรา้ง 
๑.๔     แบบหนังสือค้ าประกัน 

(๑)   หลักประกนัสัญญา 
๑.๕     สูตรการปรบัราคา 
๑.๖     บทนิยาม 

(๑)   ผู้ที่มีผลประโยชนร์่วมกัน 
(๒)   การขดัขวางการแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม 

๑.๗     แบบบญัชีเอกสารทีก่ าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจดัจ้างภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 
(๑)   บัญชีเอกสารสว่นที ่๑ 
(๒)   บัญชีเอกสารสว่นที ่๒ 

๑.๘   แผนการใช้พัสดุที่ผลติภายในประเทศและแผนการใช้เหลก็ที่ผลิตภายในประเทศ 
 

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒.๒ ไม่เป็นบคุคลล้มละลาย 
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
๒.๔ ไม่เป็นบคุคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยืน่ข้อเสนอหรือท าสญัญากับหนว่ยงานของรฐัไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเปน็ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมนิผลการปฏิบตัิงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามทีป่ระกาศเผยแพร่ในระบบเครอืข่ายสารสนเทศของ
กรมบญัชีกลาง 

๒.๕ ไม่เป็นบคุคลซึ่งถูกระบชุื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิง้งานและได้แจง้เวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หนว่ยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิตบิุคคลที่ผู้ทิ้งงานเปน็หุน้ส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร ผูม้ีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนติิบคุคลนัน้ดว้ย 

๒.๖ มีคุณสมบัตแิละไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจดัจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานเุบกษา 

๒.๗ เป็นนิตบิุคคลผูม้ีอาชีพรับจ้างงานทีป่ระกวดราคาอเิล็กทรอนิกสด์ังกลา่ว 
๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกบัผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เขา้ยื่นขอ้เสนอให้แก่ มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย ณ วนัประกาศประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส์ หรือไม่เป็น
ผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขนัอย่างเปน็ธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์ครั้งนี้ 

๒.๙  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิห์รือความคุ้มกนั ซึ่งอาจปฏเิสธไม่ยอมขึน้ศาลไทย เว้นแตร่ัฐบาลของผู้
ยื่นข้อเสนอได้มคี าสั่งให้สละเอกสิทธิแ์ละความคุ้มกันเชน่ว่านั้น 

๒.๑๐  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานกอ่สร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจา้งก่อสรา้งใน
วงเงนิไม่น้อยกว่า ๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมืน่บาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรง
กับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนทีม่หาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
เชื่อถือ 

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นขอ้เสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัต ิดงันี้ 
กรณีที่ข้อตกลงฯ ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึง่เป็นผูเ้ข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ 

จะต้องมีการก าหนดสดัส่วนหน้าที ่ และความรับผดิชอบในปรมิาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสญัญาของ
ผู้เข้ารว่มค้าหลกัมากกวา่ผู้เข้ารว่มค้ารายอืน่ทุกราย 

กรณีที่ข้อตกลงฯ ก าหนดใหผู้้เข้ารว่มค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้ารว่มคา้หลัก กิจการร่วมค้า
นั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้ารว่มค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการรว่มค้าที่ยื่นขอ้เสนอ 
  ส าหรบัข้อตกลงฯ ทีไ่ม่ได้ก าหนดให้ผู้เข้ารว่มคา้รายใดเป็นผู้เข้ารว่มคา้หลัก ผู้เขา้รว่มค้าทุก
รายจะต้องมคีุณสมบตัิครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไวใ้นเอกสารเชิญชวน 

๒.๑๒  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจดัซือ้จัดจา้งภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส ์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง 

๒.๑๓  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นใบอนญุาตประกอบวิชาชพีวิศวกรรมมาแสดง 
 

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลกัฐานยื่นมาพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซื้อจดัจ้าง

ภาครัฐด้วยอเิล็กทรอนิกส ์โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
๓.๑ ส่วนที ่๑ อย่างน้อยตอ้งมีเอกสารดังต่อไปนี ้

(๑) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเปน็นติิบุคคล 
(ก)   ห้างหุน้ส่วนสามญัหรือห้างหุ้นสว่นจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนติิบุคคล บญัชีรายชื่อหุ้นสว่นผู้จดัการ ผูม้ีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรบัรองส าเนาถูกต้อง 



(ข)   บริษัทจ ากดัหรือบริษัทมหาชนจ ากดั ให้ยืน่ส าเนาหนงัสือรบัรองการจด
ทะเบียนนติิบุคคล หนังสอืบริคณห์สนธ ิบญัชีรายชือ่กรรมการผู้จดัการ ผูม้ีอ านาจควบคุม (ถ้าม)ี และบญัชีผู้
ถือหุน้รายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรบัรองส าเนาถูกต้อง 

(๒) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเปน็บุคคลธรรมดาหรือคณะบคุคลที่มิใช่นติิบคุคล ใหย้ื่นส าเนา
บัตรประจ าตวัประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงทีแ่สดงถึงการเข้าเป็นหุ้นสว่น (ถา้มี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นสว่น หรือส าเนาหนังสือเดนิทางของผู้เปน็หุน้ส่วนที่มไิดถ้อืสัญชาติไทย พรอ้มทั้ง
รับรองส าเนาถกูต้อง 

(๓) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเปน็ผู้ยื่นขอ้เสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้รว่มค้า ให้ยืน่ส าเนาสัญญา
ของการเข้ารว่มคา้ และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรอื (๒) ของผู้ร่วมค้า แลว้แตก่รณ ี

(๔) เอกสารเพิ่มเตมิอื่นๆ 
(๔.๑)   ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย ์
(๔.๒)   ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
(๔.๓)   ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวศิวกรรม 

(๕) บัญชีเอกสารสว่นที ่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอเิล็กทรอนิกส ์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไมต่้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชเีอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน 
ถูกตอ้งแลว้ ระบบจดัซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารสว่นที ่ ๑ ตามแบบใน
ข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ย่ืนขอ้เสนอไมต่้องแนบบญัชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 

๓.๒ ส่วนที ่๒ อย่างน้อยตอ้งมีเอกสารดังต่อไปนี ้
(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บคุคลอืน่กระท าการแทนให้แนบหนังสอืมอบ

อ านาจซึ่งติดอากรแสตมปต์ามกฎหมาย โดยมหีลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ านาจและผู้รบัมอบอ านาจ 
ทั้งนี้หากผู้รบัมอบอ านาจเปน็บุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ทีบ่รรลนุิติภาวะตามกฎหมายแล้วเทา่นัน้ 

(๒)    ส าเนาหนงัสือรบัรองผลงานกอ่สร้างพร้อมทัง้รับรองส าเนาถูกตอ้ง 
(๓)    เอกสารเพ่ิมเติมอืน่ๆ 

(๓.๑)   ส าเนาหนงัสือรบัรองผลงาน 
(๓.๒)   ส าเนาสญัญาจ้างทีเ่ป็นผลงานประเภทเดียวกัน 

(๔)    ส าเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้า
มี) 

(๕)    บัญชีเอกสารส่วนที ่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจดั
จ้างภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไมต่้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชเีอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน 
ถูกตอ้งแลว้ ระบบจดัซื้อจัดจ้างภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชเีอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ 
(๒) ใหโ้ดยผู้ย่ืนข้อเสนอไมต่้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที ่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 



๔. การเสนอราคา 
๔.๑  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นขอ้เสนอ และเสนอราคาทางระบบจดัซื้อจัดจา้งภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกสต์ามทีก่ าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกสน์ี้ โดยไม่มเีงือ่นไขใดๆ ทัง้สิ้น และ
จะต้องกรอกข้อความให้ถกูต้องครบถ้วน พร้อมทัง้หลักฐานแสดงตวัตนและท าการยืนยนัตวัตนของผู้ยื่น
ข้อเสนอโดยไมต่้องแนบใบเสนอราคาในรปูแบบ PDF File (Portable Document Format) 

๔.๒     ให้ผู้ยื่นข้อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสาร
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างดว้ยวิธปีระกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถว้นโดยไมต่้อง
ยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบญัชีรายการกอ่สร้างในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 

ในการเสนอราคาใหเ้สนอราคาเปน็เงนิบาทและเสนอราคาได้เพียงครัง้เดียวและราคาเดียว 
โดยเสนอราคารวม หรือราคาตอ่หน่วย หรอืราคาตอ่รายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้
ถูกตอ้ง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทัง้ตวัเลขและตวัหนังสือ ถา้ตวัเลขและตัวหนังสือไมต่รงกนั ให้
ถือตวัหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมทัง้สิ้นซึ่งรวมคา่ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวง
ไวแ้ล้ว 

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่นอ้ยกวา่  ๙๐ วนั (เก้าสิบวัน) ตั้งแตว่นัเสนอ
ราคาโดยภายในก าหนดยนืราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาทีต่นไดเ้สนอไวแ้ละจะถอนการเสนอ
ราคามไิด ้

๔.๓     ผู้ยื่นขอ้เสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนนิการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่
เกิน ๑๒๐ วัน (หนึ่งร้อยย่ีสบิวัน)  นบัถดัจากวันที่ได้รบัหนงัสือแจ้งจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย ให้เริ่มท างาน 

๔.๔     ก่อนเสนอราคา ผูย้ื่นข้อเสนอควรตรวจดรู่างสญัญา แบบรูป และรายการละเอียด 
ฯลฯ ให้ถี่ถว้นและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอเิลก็ทรอนกิส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตาม
เงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนกิส ์

๔.๕     ผู้ยื่นข้อเสนอจะตอ้งยื่นขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซื้อจัดจา้งภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที ่๖ ธันวาคม ๒๕๖๕  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการ
เสนอราคาใหถ้ือตามเวลาของระบบจดัซื้อจดัจ้างภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนกิส์เปน็เกณฑ์ 

เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแลว้ จะไมร่ับเอกสารการยืน่ข้อเสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเดด็ขาด 

๔.๖     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท าเอกสารส าหรบัใช้ในการเสนอราคาในรปูแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ย่ืนข้อเสนอต้องเป็นผู้รบัผิดชอบตรวจสอบ
ความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยนืยันการเสนอราคา แล้วจงึส่งขอ้มูล 
(Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาใหแ้ก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย วิทยาเขต
หนองคาย ผ่านทางระบบจดัซื้อจดัจ้างภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 

๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนกิส์จะด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบตัิของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เปน็ผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกนักับผู้ยืน่ข้อเสนอรายอื่น
ตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม ่หากปรากฏว่าผู้ยืน่ข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยืน่ข้อเสนอทีม่ีผลประโยชนร์่วมกันกบัผู้ยื่น



ข้อเสนอรายอืน่ คณะกรรมการฯ จะตดัรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกนันัน้ออกจากการ
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสว์่า กอ่นหรอืใน
ขณะที่มกีารพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยืน่ข้อเสนอรายใดกระท าการอันเป็นการขดัขวางการแข่งขนัอย่างเปน็
ธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขนัอย่างเปน็
ธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยืน่ข้อเสนอ และมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั วิทยาเขตหนองคาย จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดงักล่าวเปน็ผู้ทิ้งงาน 
เว้นแต ่มหาวทิยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยืน่ข้อเสนอราย
นั้น มิใช่เปน็ผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าวและได้ใหค้วามรว่มมือเปน็ประโยชน์ต่อการพิจารณาของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 

๔.๘  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี ้
(๑)    ปฏิบัตติามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์ 
(๒)    ราคาทีเ่สนอจะตอ้งเป็นราคาที่รวมภาษมีูลค่าเพ่ิม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวม

ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไวด้้วยแล้ว 
   (๓)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวนั 
เวลา ที่ก าหนด 

(๔)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 
(๕)    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวธิีการเสนอราคา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์ของกรมบญัชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
  ๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผูช้นะการเสนอราคาต้องจดัท าแผนการใช้พัสดุที่ผลติ
ภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลติภายในประเทศ โดยย่ืนให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นบัถดั
จากวนัลงนามในสญัญา 
 
๕.    หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 

๕.๑  การพิจารณาผลการยืน่ข้อเสนอประกวดราคาอิเลก็ทรอนกิส์ครัง้นี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคายจะพิจารณาตัดสนิโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา 

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยืน่ข้อเสนอ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย จะพิจารณาจาก ราคารวม 
๕.๓ หากผู้ยืน่ข้อเสนอรายใดมีคุณสมบตัิไมถู่กต้องตามข้อ ๒ หรือยืน่หลักฐานการยื่นขอ้เสนอไม่

ถูกตอ้ง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยืน่ข้อเสนอไมถู่กตอ้งตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รบัพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นขอ้เสนอรายนั้น เวน้แต่ผู้ยืน่ข้อเสนอราย
ใดเสนอเอกสารทางเทคนคิหรือรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจา้งไมค่รบถ้วน หรือเสนอ
รายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคายก าหนด
ไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส ์ ในส่วนที่มิใช่สาระส าคญัและความแตกต่างนัน้ ไม่มี
ผลท าให้เกดิการได้เปรียบเสยีเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผดิพลาดเล็กน้อย คณะ
กรรมการฯ อาจพิจารณาผอ่นปรนการตดัสิทธิผู้ยื่นขอ้เสนอรายนั้น 



๕.๔  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย วิทยาเขตหนองคายสงวนสทิธิ์ไม่พิจารณาขอ้เสนอ
ของผู้ยืน่ข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผนั ในกรณดีังต่อไปนี้ 

(๑)   ไม่ปรากฏชื่อผู้ย่ืนข้อเสนอรายนั้นในบัญชรีายชื่อผูร้ับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจดัซื้อจัดจา้งด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ หรือบญัชีรายชื่อผูซ้ื้อเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์ ทางระบบจัดซื้อจดัจ้างดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตหนองคาย 

(๒)    ไม่กรอกชื่อผู้ยืน่ข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจดัจ้างด้วยอเิล็กทรอนิกส์ 
(๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงือ่นไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ทีเ่ป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าใหเ้กดิความไดเ้ปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยืน่ข้อเสนอรายอื่น 
๕.๕  ในการตดัสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรอืในการท าสัญญา คณะกรรมการพิจารณา

ผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสห์รือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย มี
สิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชีแ้จงขอ้เท็จจริงเพิ่มเตมิได้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย วิทยาเขต
หนองคายมีสิทธิที่จะไมร่ับขอ้เสนอ ไม่รบัราคา หรือไม่ท าสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่
ถูกตอ้ง 

๕.๖ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย วิทยาเขตหนองคายทรงไวซ้ึ่งสิทธิที่จะไม่รบัราคา
ต่ าสุด หรือราคาหนึง่ราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได ้และอาจพิจารณาเลอืกจ้างในจ านวน หรือขนาด 
หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลกิ การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโ์ดยไม่พิจารณาจัด
จ้างเลยก็ได้ สดุแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเปน็ส าคญั และให้ถือว่าการตัดสนิของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคายเปน็เดด็ขาดผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้อง
ค่าใช้จ่าย หรอืค่าเสียหายใดๆ มไิด้ รวมทั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
จะพิจารณายกเลกิการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยืน่ข้อเสนอเป็นผูท้ิ้งงาน ไม่ว่าจะเปน็ผู้ยื่น
ข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่กต็าม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดว้่ายื่นข้อเสนอกระท าการโดยไม่สุจรติ เชน่ 
การเสนอเอกสารอนัเปน็เทจ็ หรือใชช้ื่อบุคคลธรรมดา หรือนิตบิุคคลอืน่มาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

ในกรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายทีเ่สนอราคาต่ าสดุ เสนอราคาต่ าจนคาดหมายไดว้่าไม่อาจด าเนินงานตาม
เอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกสไ์ด้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์หรือ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนัน้ชีแ้จงและแสดง
หลักฐานที่ท าให้เชื่อไดว้่าผู้ยืน่ข้อเสนอสามารถด าเนนิงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหเ้สร็จ
สมบูรณ ์ หากค าชีแ้จงไม่เปน็ที่รับฟังได้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย มี
สิทธิที่จะไม่รบัข้อเสนอหรือไม่รบัราคาของผู้ยื่นขอ้เสนอรายนั้น ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอดงักล่าวไมม่ีสิทธิเรียกรอ้ง
ค่าใช้จ่ายหรอืค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 

๕.๗     ก่อนลงนามในสญัญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย วิทยาเขตหนองคาย อาจ
ประกาศยกเลกิการประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส ์ หากปรากฏว่ามกีารกระท าที่เขา้ลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่
ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รบัการคดัเลือกมีผลประโยชนร์่วมกัน หรือมีสว่นได้เสียกับผู้ยืน่ข้อเสนอราย
อื่น หรอืขดัขวางการแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอืน่ หรือเจ้าหน้าที่ในการ
เสนอราคา หรอืส่อวา่กระท าการทุจริตอืน่ใดในการเสนอราคา 

๕.๘ หากผู้ยืน่ข้อเสนอซึ่งเปน็ผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ าสดุของผู้ยื่นขอ้เสนอ
รายอื่นทีไ่ม่เกินรอ้ยละ ๑๐ ใหห้นว่ยงานของรัฐจดัซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัด



เรียงล าดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ าสุดของผู้ยื่นขอ้เสนอราย
อื่นไมเ่กินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาท าสญัญาไมเ่กิน ๓ ราย 

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการรว่มค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเปน็
ผู้ประกอบการ SMEs 

๕.๙ หากผู้ยืน่ข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เปน็บุคคลธรรมดาทีถ่ือสัญชาติไทยหรือนติิ
บุคคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ าสดุของผู้ยื่นขอ้เสนอซึง่เป็นบคุคลธรรมดาทีม่ิได้
ถือสัญชาตไิทยหรอืนติิบุคคลที่จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายของต่างประเทศไมเ่กินร้อยละ ๓ ใหห้นว่ยงานของรัฐ
จัดซื้อหรือจดัจ้างจากผู้ยืน่ขอ้เสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาตไิทยหรอืนติิบุคคลที่จัดตั้งขึน้ตาม
กฎหมายไทยดังกล่าว 

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการรว่มค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเปน็
ผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถอืสัญชาตไิทยหรอืนิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย 

 
๖. การท าสัญญาจ้างก่อสรา้ง 

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนกิส์จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสญัญา ดังระบใุนข้อ ๑.๓ หรือ
ท าข้อตกลงเป็นหนงัสือกบัมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วทิยาเขตหนองคาย ภายใน ๗ วัน 
นับถดัจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกนัสัญญาเป็นจ านวนเงนิเท่ากบัร้อยละ ๕ ของราคา
ค่าจ้างทีป่ระกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์ ใหม้หาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั วิทยาเขตหนองคาย
ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญาโดยใช้หลักประกนัอย่างหนึง่อย่างใด ดังต่อไปนี้ 

๖.๑ เงินสด 
๖.๒ เช็คหรือดราฟท์ทีธ่นาคารเซน็สั่งจา่ย ซึง่เปน็เชค็หรือดราฟท์ลงวนัที่ที่ใช้เชค็หรือด

ราฟท์นั้น ช าระต่อเจ้าหน้าทีใ่นวันท าสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกนิ ๓ วันท าการ 
๖.๓ หนงัสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย

ก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนงัสือค้ าประกนัอิเล็กทรอนกิส์ตามวิธกีารทีก่รมบัญชกีลาง
ก าหนด 

๖.๔ หนงัสือค้ าประกันของบริษัทเงนิทุน หรือบริษทัเงินทนุหลกัทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทนุเพ่ือการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจค้ าประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ตามรายชื่อบริษัทเงนิทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตวัอย่าง
หนังสอืค้ าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดงัระบุในขอ้ ๑.๔ (๒) 

๖.๕ พันธบตัรรัฐบาลไทย 
หลักประกนันี้จะคนืให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วนันับถดัจากวันที่ผู้ชนะการประกวด

ราคาอเิล็กทรอนิกส ์(ผู้รบัจา้ง) พ้นจากข้อผกูพันตามสญัญาจ้างแลว้ 
 

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคายจะจา่ยค่าจ้างซึง่ได้รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแลว้ โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และ
ก าหนดการจ่ายเงินเป็น จ านวน ๓ งวด ดงันี ้
 



 งวดที่ ๑ เปน็จ านวนเงนิในอัตราร้อยละ ๓๐ ของค่าจา้ง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบตัิงาน  
- งานเคลียร์พื้นที่ ถมดิน ปรบัพื้นที่ วางผังแลว้เสร็จ 
- งานเทคอนกรีตฐานราก แล้วเสร็จ 
- งานเทคอนกรีตตอม่อ แลว้เสร็จ 
- งานเทคอนกรีตคานคอดิน แลว้เสร็จร้อยละ ๕๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน 
ผู้รับจ้างท าการส่งมอบงาน คระกรรมการท าการตรวจรับงาน และส่งรายงานผลการตรวจ

รับเพื่อท าเรื่องเบิกจ่ายเงินตามงวดงานนั้น 
 

งวดที่ ๒ เปน็จ านวนเงนิในอตัราร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รบัจ้างได้ปฏบิัตงิาน  
- งานเทคอนกรีตคานคอดิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานวางระบบถังบ าบดัส าเร็จรูป แลว้เสร็จ 
- งานเทคอนกรีตพ้ืนอาคารภายใน แลว้เสร็จ 
- งานเทคอนกรีตเสา แลว้เสร็จ 
- งานท าการติดตั้งโครงหลงัคา แล้วเสร็จ 
- งานมงุหลังคา ทัง้หมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๐ วัน 

ผู้รับจ้างท าการส่งมอบงาน คระกรรมการท าการตรวจรับงาน และส่งรายงานผลการตรวจ
รับเพื่อท าเรื่องเบิกจ่ายเงินตามงวดงานนั้น 

 
งวดที่ 3 งวดสดุท้าย เปน็จ านวนเงนิในอตัราร้อยละ ๔๐ ของค่าจ้าง เมือ่ผู้รับจา้งไดป้ฏิบัติงาน

ทั้งหมด  
- งานใหแ้ล้วเสร็จเรียบร้อยตามสญัญาหรือข้อตกลงจา้งเป็นหนังสอื รวมทัง้ท าสถานที่

ก่อสร้างให้สะอาดเรียบรอ้ย 
 

๘. อัตราค่าปรับ 
ค่าปรบัตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกสน์ี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสอื

จะก าหนด ดังนี ้
๘.๑ กรณีที่ผู้รบัจ้างน างานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อืน่ท าอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย จะก าหนดค่าปรับส าหรบัการฝา่ฝืนดังกลา่ว
เป็นจ านวนร้อยละ๑๐.๐๐ ของวงเงนิของงานจ้างช่วงนัน้ 

๘.๒ กรณีที่ผู้รบัจ้างปฏิบตัิผดิสัญญาจ้างก่อสรา้ง นอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะก าหนดค่าปรบัเปน็
รายวนัเปน็จ านวนเงินตายตวัในอตัราร้อยละ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง 

 
๙. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนกิส์ซึง่ได้ท าสญัญาจา้ง ตามแบบ ดงัระบุในขอ้ ๑.๓ หรือ
ข้อตกลงจ้างเปน็หนังสือแลว้แต่กรณ ี จะต้องรับประกันความช ารดุบกพร่องของงานจา้งที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลา ไมน่้อยกว่า   ๒ ป ี นับถดัจากวันทีม่หาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
หนองคายได้รบัมอบงาน โดยต้องรีบจดัการซอ่มแซมแก้ไขให้ใชก้ารไดด้ีดงัเดิมภายใน  ๕  วัน นบัถดัจาก
วันทีไ่ดร้ับแจง้ความช ารดุบกพร่อง 



 
๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการยืน่ข้อเสนอและอื่น ๆ 
 ๑๐.๑ เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 

การลงนามในสัญญาจะกระท าไดต้่อเมื่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา
เขตหนองคายไดร้ับอนุมตัิเงนิค่ากอ่สร้างจากเงินงบประมาณประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๖๖ 

๑๐.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคายได้คดัเลอืกผู้ยื่นข้อเสนอ
รายใดให้เป็นผูร้ับจ้าง และไดต้กลงจา้ง ตามการประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส์แลว้ ถ้าผูร้ับจ้างจะต้องสั่งหรื
อน าสิ่งของมาเพื่องานจ้างดงักล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่
มีเรือไทยเดนิอยู่ และสามารถให้บริการรับขนไดต้ามที่รฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้
ยื่นข้อเสนอซึ่งเปน็ผู้รบัจ้างจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาว ีดงันี้ 

(๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน 
นับตัง้แตว่ันที่ผูร้ับจ้างสัง่หรอืซื้อของจากต่างประเทศ เวน้แต่เปน็ของที่รฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได ้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกลา่วบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชน่เดียวกบัเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เวน้แต่จะได้รับอนญุาตจากกรมเจ้าท่า ใหบ้รรทุกสิง่ของนั้น โดยเรืออื่นทีม่ิใช่
เรือไทย ซึ่งจะตอ้งได้รบัอนุญาตเชน่นัน้ก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรอืเปน็ของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทกุโดยเรืออืน่ 

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบตัิตาม (๑) หรือ (๒) ผูร้ับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาว ี

๑๐.๓   ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคายได้คดัเลือก
แล้ว ไมไ่ปท าสญัญาหรอืขอ้ตกลงจา้งเป็นหนังสือภายในเวลาที่ก าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคายจะริบหลักประกันการยืน่ข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออก
หนังสอืค้ าประกัน การยืน่ขอ้เสนอทนัที และอาจพิจารณาเรียกรอ้งให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทัง้
จะพิจารณาให้เป็นผู้ทิง้งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าดว้ยการจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ 

๑๐.๔   มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคายสงวนสิทธิท์ี่จะแกไ้ข
เพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอ้ก าหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสอืให้เปน็ไปตามความเหน็ของ
ส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

๑๐.๕   ในกรณีทีเ่อกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสน์ี้ มคีวามขัดหรือแย้งกนัผู้
ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบตัิตามค าวนิิจฉัยของมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
หนองคาย ค าวนิิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นขอ้เสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม 

๑๐.๖   มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย อาจประกาศยกเลิกการจดั
จ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องคา่เสียหายใดๆ จากมหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตหนองคายไม่ได ้

(๑) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย วทิยาเขตหนองคายไมไ่ดร้ับการจดัสรรเงนิ
ที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือไดร้ับจัดสรรแตไ่ม่เพียงพอที่จะท าการจัดจา้งครั้งนีต้่อไป 



(๒) มีการกระท าที่เขา้ลักษณะผู้ยื่นขอ้เสนอที่ชนะการจดัจ้างหรือทีไ่ดร้ับการคดัเลือกมี
ผลประโยชนร์่วมกัน หรือมสี่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขง่ขันอยา่งเป็นธรรมหรือ
สมยอมกนักับผู้ยืน่ข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรอืส่อวา่กระท าการทุจริตอืน่ใดในการ
เสนอราคา 

(๓) การท าการจดัจ้างครั้งนีต้่อไปอาจก่อให้เกดิความเสยีหายแก่มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 

(๔) กรณีอื่นในท านองเดียวกับ (๑) (๒) หรอื (๓) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตาม
ความในกฎหมายว่าดว้ยการจัดซื้อจดัจ้างและการบรหิารพัสดุภาครัฐ 

 
๑๑. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
 การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรบัราคาดงัระบุในขอ้ ๑.๕ จะน ามาใช้ในกรณีที่ ค่างาน
ก่อสร้างลดลงหรอืเพิ่มขึน้ โดยวธิีการต่อไปนี ้

ตามเงื่อนไข หลกัเกณฑ์ สตูรและวิธคี านวณที่ใช้กบัสัญญาแบบปรับราคาไดต้ามมตคิณะรฐัมนตรี
เมื่อวนัที่ ๒๒ สงิหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาชว่ยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานกอ่สร้าง ตามหนังสือส านัก
เลขาธกิารคณะรัฐมนตรี ที ่นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สงิหาคม ๒๕๓๒ 

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับทีก่ าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามทีก่ าหนดไว้ใน
สัญญา หรอืภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคายได้ขยาย
ออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการทีไ่ดร้ะบุในข้อ ๑.๕ 

 
๑๒. มาตรฐานฝีมอืช่าง 
 เมื่อมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย วิทยาเขตหนองคายได้คดัเลือกผู้ยืน่ข้อเสนอรายใด
ให้เป็นผูร้ับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสรา้งตามประกาศนี้แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบตัิงาน
ก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยืน่ข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบ มาตรฐานฝมีือช่างหรือผู้ผ่านการทดสอบ
มาตราฐานฝีมือช่างจาก มาตรฐานฝีมอืช่างจากคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน
หรือสถาบนัทางราชการอืน่ หรือสถาบนัของเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือผูม้ีวฒุิบตัรระดบั ปวช. ปวส. 
และปวท. หรอืเทียบเทา่จากสถาบันการศกึษาที่ ก.พ. รับรองใหเ้ข้ารับราชการได้ ในอัตราไมต่่ ากว่าร้อย
ละ ๑๐ ของแต่ละ สาขาช่างแต่จะต้องมีจ านวนชา่งอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี ้
 ๑๒.๑    ช่างก่อสรา้ง 

๑๒.๒    ช่างไฟ 
 

๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยืน่ข้อเสนอทีไ่ดร้บัการคัดเลอืกให้เป็นผูร้ับจ้างต้องปฏิบตัิตาม

หลักเกณฑ์ทีก่ฎหมายและระเบียบไดก้ าหนดไวโ้ดยเครง่ครัด 
 
 
 
 



๑๔. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย สามารถน าผลการปฏิบัตงิานแลว้

เสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รบัการคดัเลือกใหเ้ป็นผูร้ับจ้างเพื่อน ามาประเมินผลการปฏิบตัิงาน
ของผู้ประกอบการ 

ทั้งนี ้หากผู้ยื่นขอ้เสนอที่ไดร้ับการคดัเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดจะถูกระงบัการยื่นข้อเสนอหรือท า
สัญญากับมหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วทิยาเขตหนองคาย ไว้ชั่วคราว 

 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
 

 


