ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง ประกวดราคางานจ้ างปรับปรุ งอาคาร 4
นา้ ทองสิ กขาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยวิธีประกวดราคา
-------------------------------------------

ด้วย มหาวิทยาลัยมหิ ดล (วิทยาลัยศาสนศึกษา) มีความประสงค์จะประกวดราคางานจ้ างปรับปรุ งอาคาร 4
ณ น้ า ทองสิ ก ขาลั ย พุ ท ธมณฑลสาย 5 วิท ยาลั ย ศาสนศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ศาลายาโดยมี ร าคากลาง
1,538,426.86 บาท (หนึ่งล้านห้ าแสนสามหมื่นแปดพันสี่ ร้อยยีส่ ิ บหกบาทแปดสิ บหกสตางค์ )
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้ องมีคุณสมบัติ ดังต่ อไปนี้
1. เป็ นนิติบุคคลที่มีอาชีพรับจ้าง ทางานที่ประกวดราคาจ้างดังกล่าว
2. ไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ ิ้งงานของทางราชการซึ่ งได้แจ้งเวียนชื่ อแล้ว และไม่เป็ นผูท้ ี่ถูก
ระบุชื่อเป็ นผูท้ ิ้งงานของทางมหาวิทยาลัยมหิ ดล
3. ไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์ หรื อความคุม้ กัน ซึ่ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผูเ้ สนอราคา
ได้มีคาสัง่ ให้สละสิ ทธิ์ ความคุม้ กันเช่นว่านั้น
4. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้าง หรื อปรับปรุ งอาคาร ที่มีมูลค่ารวมไม่นอ้ ยกว่า 750,000.00
บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)ในสัญญาเดี ยวซึ่ งเป็ นผลงานที่ ดี และเสร็ จเรี ยบร้ อยมาแล้วเป็ นเวลาไม่เกิ น 5 ปี
(ห้าปี ) นับตั้งแต่ได้ทาการก่อสร้ างแล้วเสร็ จ จนถึ งวันยื่นซองประกวดราคา โดยจะต้องเป็ นผลงานที่ปฏิบตั ิถูกต้อง
ตามเงื่ อ นไขแห่ ง สั ญ ญานั้น ทุ ก ประการ และเป็ นผลงานที่ ผูเ้ สนอราคาเป็ นคู่ สั ญ ญาโดยตรงกับ ส่ ว นราชการ
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่ งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็ น
ราชการบริ หารส่ วนท้องถิ่น หรื อรัฐวิสาหกิจ หรื อหน่ วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่ อถือ (กรณี เป็ นผลงานเอกชน
จะต้องมีหลักฐานใบรับเงินทุกงวด ตลอดจนหลักฐานการเสี ยภาษีของงานนั้น จากกรมสรรพากรแนบมาด้วย)
5. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องมีวิศวกรโยธา ที่มีใบประกอบวิชาชี พของสภาวิศวกรไม่ต่ ากว่าระดับภาคี
วิศวกรโยธา ต้องมีประสบการณ์ ควบคุมงานก่อสร้างไม่น้อยกว่า 3 ปี อย่างน้อย 1 คน ประจาโครงการ โดยต้อง
ปฏิบตั ิงานประจาทุกวันที่มีการก่อสร้าง
6. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิ กส์ (e-Government Procurement : e-GP)
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ขอ้ มูลจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th
7. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชี รายรับ รายจ่าย หรื อแสดงบัญชี รายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
/ทั้งนี้...
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ทั้งนี้ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลื อกให้เป็ นผูช้ นะการประกวดราคา และหากมีการทาสัญญา
กับมหาวิทยาลัยมหิ ดล ต้องจัดทาบัญชี แสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากร และต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชี
เงิน ฝากธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่ งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้
ตามประกาศคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่ งชาติ เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาและแสดง
บัญชี รายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรื อนิ ติบุคคลเป็ นคู่สัญญากับหน่ วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 ประกาศ ณ
วัน ที่ 11 สิ ง หาคม พ.ศ.2554 และ ประกาศคณะกรรมการป้ องกัน และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชี รายการรั บ จ่ายของโครงการที่ บุค คลหรื อนิ ติบุค คลเป็ นคู่สั ญญากับ
หน่ วยงานของรั ฐ (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2554 ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2554 และ ประกาศคณะกรรมการ
ป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่ งชาติ เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาและแสดงบัญชี รายการรับจ่ายของ
โครงการที่บุคคลหรื อนิ ติบุ คคลเป็ นคู่สัญญากับหน่ วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม
พ.ศ.2555
กาหนดรับฟั งคาชี้ แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 25 มีนาคม 2558 ระหว่างเวลา 10.00 น.ถึ ง
11.00 น. ณ ห้องประชุ ม 206 ชั้น 2 วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา และดูสถานที่ ระหว่างเวลา
11.10 น.ถึง 12.00 น. ณ วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
กาหนดยื่นซองประกวดราคา ตามเอกสารประกวดราคาซื้ อ ในวันที่ 30 มีนาคม ระหว่างเวลา
9.30 น. ถึง 11.00 น. ณ ห้องประชุม 206 ชั้น 2 อาคารวิทยาลัยศาสนศึกษา วิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา และเปิ ดซอง
เอกสารหลักฐานผูป้ ระกอบการและข้อเสนอทางเทคนิค ในวันที่ 30 มีนาคม 2558 เวลา 11.50 น. ณ ห้องประชุม
206 ชั้น 2 วิท ยาลัย ศาสนศึ ก ษา มหาวิท ยาลัย มหิ ด ล ศาลายาโดยก าหนดวัน เปิ ดซองเสนอราคา ในวัน ที่ 30
มีนาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 206 ชั้น 2 วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ผูส้ นใจติดต่อขอซื้ อเอกสารประกวดราคา ในราคาชุ ดละ 200.- บาทได้ที่ห้องสานักงาน งานพัสดุ
ชั้น 2 วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา ระหว่ างวันที่ 19 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2558
หรื อ สอบถามทางโทรศัพ ท์ห มายเลข 0-28002630- 9 ต่ อ 207ในวัน และเวลาราชการ หรื อ ดู รายละเอี ย ดได้ที่
www.gprocurement.go.th, www.mahidol.ac.th www.crs.mahidol.ac.th (ภายในเวลา 08.30 น.- 16.00 น.)
ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2558

(รองศาสตราจารย์ ดร. วาทินี บุญชะลักษี)
คณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฎิบตั ิงานแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

เอกสารประกวดราคาจ้ าง เลขที่ CR 01/2558
รายการจ้ างปรับปรุ งอาคาร 4 นา้ ทองสิ กขาลัย
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 18 มีนาคม 2558
----------------------------------------ด้วย มหาวิทยาลัยมหิ ดล (วิทยาลัยศาสนศึกษา) ซึ่ งต่อไปนี้ เรี ยกว่า “มหาวิทยาลัย” มีความประสงค์
จะประกวดราคาจ้ า งปรั บ ปรุ ง อาคาร 4 ณ น้ า ทองสิ ก ขาลั ย พุ ท ธมณฑลสาย 5 วิท ยาลั ย ศาสนศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีราคากลาง 1,538,426.86 บาท (หนึ่งล้ านห้ าแสนสามหมื่นแปดพันสี่ ร้อย
ยีส่ ิ บหกบาทแปดสิ บหกสตางค์ ) โดยมีขอ้ แนะนาข้อกาหนดดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา
1.1 แบบรู ป
1.2 แบบใบเสนอราคาจ้าง
1.3 แบบบัญชีแสดงปริ มาณงาน วัสดุ และราคา
1.4 แบบสัญญาจ้าง
1.5 แบบหนังสื อค้ าประกัน
(1) หลักประกันสัญญา
1.6 สู ตรการปรับราคาและวิธีการปรับราคาค่างานก่อสร้าง
1.7 ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2552 เรื่ อง หลักเกณฑ์และมาตรการ
ดาเนินงานก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา พ.ศ.2552
1.8 ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2552 เรื่ อง มาตรการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน พ.ศ.2552
1.9 ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2552 เรื่ อง การกาหนดสถานที่ให้มี
การคุม้ ครองสุ ขภาพของนักศึกษาและบุคลากร พ.ศ.2552
1.10 รายละเอียดการคานวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ. (Bill of Quantities)
รายละเอียดการคานวณราคากลางงานก่อสร้างเป็ นการเปิ ดเผยเพื่อให้ผปู ้ ระสงค์จะเสนอราคาได้รู้ขอ้ มูลได้
เท่าเทียมกันและเพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้)
1.11 มาตรฐานฝี มือช่าง
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2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 เป็ นนิติบุคคลที่มีอาชีพรับจ้าง ทางานที่ประกวดราคาจ้างดังกล่าว
2.2 ไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชี รายชื่อผูท้ ิ้งงานของทางราชการซึ่ งได้แจ้งเวียนชื่ อแล้ว
และไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อเป็ นผูท้ ิ้งงานของทางมหาวิทยาลัยมหิ ดล
2.3 ไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์ หรื อความคุม้ กัน ซึ่ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผูเ้ สนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิ ทธิ์ ความคุม้ กันเช่นว่านั้น
2.4 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องมี ผลงานก่ อสร้ าง หรื อปรับปรุ งอาคาร ที่ มีมูลค่ารวมไม่
น้อยกว่า 750,000.00 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)ในสัญญาเดี ยวซึ่ งเป็ นผลงานที่ดี และเสร็ จเรี ยบร้อย
มาแล้วเป็ นเวลาไม่เกิน 5 ปี (ห้าปี ) นับตั้งแต่ได้ทาการก่อสร้างแล้วเสร็ จ จนถึ งวันยื่นซองประกวดราคา โดย
จะต้องเป็ นผลงานที่ปฏิบตั ิถูกต้องตามเงื่อนไขแห่ งสัญญานั้นทุกประการ และเป็ นผลงานที่ผเู ้ สนอราคาเป็ น
คู่ สั ญ ญาโดยตรงกับ ส่ วนราชการ หน่ วยงานตามกฎหมายว่าด้ว ยระเบี ย บบริ ห ารราชการส่ ว นท้อ งถิ่ น
หน่วยงานอื่นซึ่ งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็ นราชการบริ หารส่ วนท้องถิ่น หรื อรัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงาน
เอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ (กรณี เป็ นผลงานเอกชน จะต้องมีหลักฐานใบรับเงินทุกงวด ตลอดจนหลักฐาน
การเสี ยภาษีของงานนั้น จากกรมสรรพากรแนบมาด้วย)
2.5 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องมีวศิ วกรโยธา ที่มีใบประกอบวิชาชี พของสภาวิศวกรไม่ต่า
กว่าระดับ ภาคี วิศ วกรโยธา ต้องมี ป ระสบการณ์ ค วบคุ ม งานก่ อสร้ างไม่ น้อยกว่า 3 ปี อย่างน้อย 1 คน
ประจาโครงการ โดยต้องปฏิบตั ิงานประจาทุกวันที่มีการก่อสร้าง
2.6 ผู้ป ระสงค์จ ะเสนอราคา ต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Government
Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ขอ้ มูลจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th
2.7 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็ นผูไ้ ม่ แสดงบัญ ชี รายรับ รายจ่าย หรื อ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
ทั้งนี้ ผูเ้ สนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็ นผูช้ นะการประกวดราคา และหากมีการทาสัญญากับ
มหาวิทยาลัยมหิ ดล ต้องจัดทาบัญชี แสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากร และต้องรั บจ่ายเงิ นผ่าน
บัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่ งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็ นเงินสดก็
ได้ ตามประกาศคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่ งชาติ เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทา
และแสดงบัญชี รายการรับจ่ายของโครงการที่ บุคคลหรื อนิ ติบุคคลเป็ นคู่สัญญากับหน่ วยงานของรัฐ พ.ศ.
2554 ประกาศ ณ วันที่ 11 สิ งหาคม พ.ศ.2554 และ ประกาศคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต
แห่ งชาติ เรื่ อง หลัก เกณฑ์ และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชี รายการรั บ จ่ายของโครงการที่ บุ คคลหรื อนิ ติ
บุคคลเป็ นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2554 และ
ประกาศคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุ จริ ตแห่ งชาติ เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาและ
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3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
3.1 ส่ วนที่ 1 (เอกสารหลักฐานผู้ประกอบการ) อย่ างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี้
กรณี เป็ นนิติบุคคล
(ก) สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
(ข) สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่
(ค) หนังสื อมอบอานาจซึ่งปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมายในกรณี ที่ผเู้ สนอราคามอบ
อานาจให้บุคคล อื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
3.2 ส่ วนที่ 2 (ข้ อเสนอทางด้ านเทคนิค) อย่างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี้
(1) หนังสื อรับรองผลงาน หรื อสาเนาสัญญาพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง สาหรับ
ผลงานเอกชน จะต้อ งมี ห ลั ก ฐานใบรั บ เงิ น ทุ ก งวด ตลอดจนหลั ก ฐานการเสี ยภาษี ข องงานนั้ นจาก
กรมสรรพากรแนบมาด้วย
(2) รายชื่อวิศวกรควบคุมงาน พร้อมประสบการณ์
(3) แผนการทางาน
3.3 ส่ วนที่ 3 (ข้ อเสนอทางด้ านราคา) ใส่ ซองปิ ดผนึก อย่างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี้
(1) ใบเสนอราคา
(2) บัญชีแสดงปริ มาณงาน วัสดุ และราคา
4. การยืน่ ซองประกวดราคา
4.1 ผูเ้ สนอราคาต้องยืน่ เสนอเอกสารแยกเป็ น 3 ซอง
1. ซองเอกสารหลักฐานผูป้ ระกอบการ
2. ซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค
3. ซองข้อเสนอทางด้านราคา
ตามที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้ นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ลงลายมือชื่ อของผูเ้ สนอราคาให้ชดั เจน จานวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร
โดยไม่มีการขูดลบหรื อแก้ไข หากมีการ ขูดลบ ขีดออก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผูเ้ สนอ
ราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ดว้ ยทุกแห่ง
4.2 ผูเ้ สนอราคาจะต้องกรอกปริ มาณวัสดุและราคาในบัญชี รายการก่อสร้างให้ครบถ้วน ใน
การเสนอราคาให้เสนอเป็ นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและราคาต่อหน่วยและ
หรื อรายการตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ทา้ ยใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลข
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รวมค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม และภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่ น้อยกว่ า 60 วัน นับแต่วนั ยื่นซองประกวดราคา
โดยภายในกาหนดยืนราคาผูเ้ สนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.3 ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนิ นการ แล้วเสร็ จ ภายใน 60 วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาจ้าง หรื อวันที่ได้รับหนังสื อแจ้งจากมหาวิทยาลัย ให้เริ่ มปฏิบตั ิงาน
4.4 ก่อนยื่นซองประกวดราคา ผูเ้ สนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรู ป และรายละเอียด ฯลฯ
ให้ ถี่ ถว้ นและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสี ยก่ อนที่จะตกลงยื่นซองประกวดราคาตามเงื่ อนไขใน
เอกสารประกวดราคา
4.5 ผูเ้ สนอราคาจะต้ องยื่นซองประกวดราคา 3 ซองที่ปิดผนึกซองเรี ยบร้ อย จ่าหน้าซองถึ ง
ประธานกรรมการจัดหาโดยวิธีประกวดราคา โดยระบุชื่อซองแต่ละซองให้ชดั เจน ยื่นต่อคณะกรรมการ
จัดหาโดยวิธีประกวดราคา ในวันที่ 30 มีนาคม 2558 ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 11.00 น. ณ ห้องประชุม
206 ชั้น 2 วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
4.6 เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นซองประกวดราคาแล้วมหาวิทยาลัยจะไม่รับซองประกวดราคา
โดยเด็ดขาด และคณะกรรมการจัดหาโดยวิธีประกวดราคา จะเปิ ดซองเอกสารหลักฐานผู้ประกอบการและ
ข้ อเสนอทางเทคนิ ค ในวันที่ 30 มีนาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึ ง 11.00 น. ณ ห้องประชุ ม 206
วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา และกาหนดวันเปิ ดซองเสนอราคา เฉพาะผู้ทผี่ ่ านข้ อเสนอ
ทางด้ านเทคนิ ค ในวัน ที่ 30 มี น าคม 2557 เวลา 11.05 น. ณ ห้อ งประชุ ม 206 วิท ยาลัย ศาสนศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
5. หลักเกณฑ์ และสิ ทธิในการพิจารณาราคา
5.1 การพิจารณาในการประกวดราคานี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณา ข้อเสนอทางด้านเทคนิค ที่ทาง
มหาวิทยาลัยได้รับประโยชน์สูงสุ ดเป็ นอันดับแรก โดยผูเ้ สนอราคาจะต้องแยกซองเสนอราคาเป็ น
1. ซอง เอกสารหลักฐานผูป้ ระกอบการ
2. ซองข้อเสนอทางเทคนิค
3. ซองข้อเสนอด้านราคา
5.2 คณะกรรมการจัด หาโดยวิธี ป ระกวดราคา จะเปิ ดซองเสนอราคาเฉพาะผูท้ ี่ ผ่านการ
พิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิ คและทาการต่อรองราคากับทุ กราย โดยจะคืนซองเสนอราคาให้แก่ผทู ้ ี่ ไม่
ผ่านการพิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิค
5.3 ในการประกวดราคาครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสิ นโดยยึดหลักความคุ้มค่ าและ
ราคารวม
5.4 มหาวิทยาลัยสงวนสิ ทธิ ไม่พิจารณาราคาของผูเ้ สนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี้
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หลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาของมหาวิทยาลัย
(2) ผูเ้ สนอราคาที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2
(3) ผูเ้ สนอราคาที่ยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรื อไม่ครบถ้วนตามข้อ 3
หรื อยื่นซองประกวดราคาไม่ ถูกต้องตามข้อ 4 คณะกรรมการจัดหาโดยวิธีป ระกวดราคา จะไม่ เปิ ดซอง
ข้อเสนอราคาของผูเ้ สนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็ นข้อผิดพลาดหรื อผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรื อผิดพลาดไปจาก
เงื่ อนไขของเอกสารประกวดราคา ในส่ วนที่ มิใช่ สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณี ที่พิจารณาเห็ นว่า จะเป็ น
ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยเท่านั้น
5.5 ในการตัด สิ น การประกวดราคาหรื อ ในการท าสัญ ญา คณะกรรมการจัดหาโดยวิธี
ประกวดราคา หรื อมหาวิทยาลัยมีสิทธิ ให้ผเู ้ สนอราคา ชี้ แจงข้อเท็จจริ ง สภาพ ฐานะ หรื อข้อเท็จจริ งอื่นใดที่
เกี่ยวข้อง กับผูเ้ สนอราคาได้ มหาวิทยาลัยมีสิทธิ ที่จะไม่รับราคาหรื อไม่ทาสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มี
ความเหมาะสม หรื อไม่ถูกต้อง
5.6 มหาวิทยาลัยทรงไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ที่ จะไม่ รับราคาต่ าสุ ด หรื อราคาหนึ่ งราคาใดหรื อราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลื อกจ้างในจานวน หรื อขนาด หรื อเฉพาะรายการหนึ่ งรายการใด หรื อ
อาจจะยกเลิกการประกวดราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทาง
มหาวิท ยาลัย เป็ นส าคัญ และให้ ถื อ ว่าการตัดสิ น ของมหาวิท ยาลัย เป็ นเด็ ด ขาด ผูเ้ สนอราคาจะเรี ย กร้ อ ง
ค่าเสี ยหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งมหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา และลงโทษผูเ้ สนอราคาเป็ นผู ้
ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็ น ผูเ้ สนอราคาที่ ได้รับการคัดเลื อกหรื อไม่ก็ตาม หากมี เหตุที่ เชื่ อได้ว่าการเสนอราคา
กระทาการโดยไม่สุจริ ต หรื อมีการสมยอมกันในการเสนอราคา
ในกรณี ที่ผูเ้ สนอราคาต่ าสุ ด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่ อาจดาเนิ นงานตามสัญ ญาได้
คณะกรรมการประกวดราคาหรื อมหาวิทยาลัยจะให้ผเู ้ สนอราคานั้นชี้ แจงและแสดงหลักฐานที่ ทาให้เชื่ อ
ได้ว่า ผูเ้ สนอราคาสามารถดาเนินงานตามการประกวดราคาจ้างให้เสร็ จสมบูรณ์ หากคาชี้ แจงไม่เป็ นที่รับฟั ง
ได้ มหาวิทยาลัยมีสิทธิ ที่จะไม่รับราคาของผูเ้ สนอราคารายนั้น
6. การทาสั ญญาจ้ าง
ผูเ้ สนอราคาที ่ไ ด้รับ คัด เลือ กให้เป็ นผู ร้ ับ จัด หา จะต้อ งท าสัญ ญาจ้า งตามแบบสั ญ ญา
ดังระบุในข้อ 1.4 กับมหาวิทยาลัยภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญา
เป็ นจานวนเงิน เท่า กับ ร้ อ ยละห้ า (5%) ของราคาค่ าจ้างตามสั ญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่ งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
(1) เงินสด

-6(2) เช็คที่ธนาคารเซ็ นสั่งจ่าย ซึ่ งเป็ นเช็คลงวันที่ก่อนที่ใช้เช็คนั้นชาระต่อมหาวิทยาลัยหรื อ
ก่อนวันนั้นไม่เกิน 7 วัน
(3) หนังสื อค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตาม ข้อ 1.5 (1)
หลักประกันนี้ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อ
ผูกพันตามสัญญาแล้ว
หากมี พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ฉบับใหม่ ที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง
เกี่ยวกับเรื่ องค้ าประกัน มีผลใช้บงั คับ คู่สัญญาจะต้องนาสัญญาค้ าประกันฉบับใหม่ที่มีเงื่อนไขสอดคล้องกับบทบัญญัติ
ใหม่ของกฎหมายตามแบบที่ กวพ. จะได้กาหนดต่อไปนั้น มาวางเป็ นหลักประกันแทนฉบับเดิ มภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่
ได้รับแจ้งเป็ นหนังสื อจากหน่วยงานคู่สัญญา
7. ค่ าจ้ างและการจ่ ายเงิน
มหาวิทยาลัยจะจ่ายค่าจ้างเมื่อผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงานทั้งหมดให้แล้วเสร็ จเรี ยบร้อยตามสัญญา
รวมทั้งทาสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรี ยบร้อย
8. อัตราค่ าปรับ
กรณี ผรู ้ ับจ้างส่ งมอบงานล่าช้ากว่ากาหนดส่ งมอบ ตามสัญญาหรื อข้อตกลง กาหนดค่าปรับเป็ น
รายวันในอัตราร้ อยละ 0.1 ของวงเงินตามสัญญาหรื อข้อตกลง
9. การรับประกันความชารุ ดบกพร่ อง
ผูเ้ สนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็ นผูร้ ับจัดหา ซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็ นหนังสื อ หรื อทา
สัญญาจ้าง ตามแบบดังระบุในข้อ 1.4 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุ ดบกพร่ องของงานจ้างที่
เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยได้รับมอบงาน โดยผูร้ ับจ้างต้องรี บ
จัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดงั เดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุ ดบกพร่ อง
10. ข้ อสงวนสิ ทธิในการเสนอราคาและอืน่ ๆ
10.1 เงิ น ค่ า จ้ า งส าหรั บ งานจ้ า งครั้ งนี้ ได้ ม าจากเงิ น ประมาณ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
ปี งบประมาณ 2558
ราคากลางของงานจ้างปรับปรุ งฯ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็ นเงินทั้งสิ้ น 1,538,426.86
บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นแปดพันสี่ ร้อยยีส่ ิ บหกบาทแปดสิ บหกสตางค์)
10.2 เมื่อมหาวิทยาลัยได้คดั เลือกผูเ้ สนอราคารายใด ให้เป็ นผูร้ ับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามการ
ประกวดราคาจ้างแล้ว ถ้าผูร้ ับจ้างจะต้องสั่งหรื อนาสิ่ งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และ
ของนั้น ต้อ งน าเข้ามาโดยทางเรื อ ในเส้ น ทางที่ มี เรื อ ไทยเดิ น อยู่ และสามารถให้ บ ริ ก ารรั บ ขนได้ต ามที่
รัฐมนตรี วา่ กรกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผูเ้ สนอราคาซึ่ งเป็ นผูร้ ับจ้างจะต้องปฏิ บตั ิตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่ งเสริ มการพาณิ ชยนาวี ดังนี้

-7(1) แจ้งการสั่งหรื อนาสิ่ งของที่ จา้ งดังกล่ าว เข้ามาจากต่างประเทศ ต่อสานักงาน
คณะกรรมการส่ งเสริ มการพาณิ ชยนาวี ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วนั ที่ผรู ้ ับจ้างสั่ง หรื อซื้ อของจากต่างประเทศ
เว้นแต่เป็ นของที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออื่นได้
(2) จัดการให้สิ่งของที่ จา้ งดังกล่ าวบรรทุ กโดยเรื อไทย หรื อเรื อที่ มีสิทธิ เช่ นเดี ยวกับ
เรื อไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุ ญาตจากสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการ
พาณิ ชยนาวีให้บรรทุกสิ่ งของนั้น โดยเรื ออื่นที่มิใช่เรื อไทย ซึ่ งจะต้องได้รับอนุ ญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของ
ลงเรื ออื่น หรื อเป็ นของที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรื ออื่น
(3) ในกรณี ที่ไม่ปฏิ บตั ิตาม (1) หรื อ (2) ผูร้ ับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่ งเสริ มการพาณิ ชยนาวี
10.3 ผูเ้ สนอราคาซึ่ งมหาวิทยาลัยฯ ได้คดั เลือกให้เป็ นผูช้ นะการประกวดราคาแล้ว จะถอน
การเสนอราคา หรื อไม่ ไ ปท าสั ญ ญา หรื อข้อ ตกลงภายในเวลา ที่ ท างราชการก าหนดดัง ระบุ ไ ว้ใ นข้อ 6
มหาวิทยาลัยจะริ บหลักประกันซอง หรื อเรี ยกร้ องจากผูอ้ อกหนังสื อค้ าประกันซองทันที และอาจพิจารณา
เรี ยกร้องให้ชดใช้ความเสี ยหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็ นผูท้ ิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ
10.4 มหาวิทยาลัยสงวนสิ ทธิ์ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรื อข้อกาหนดในแบบสัญญาให้
เป็ นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสู งสุ ด ที่ปรึ กษาทางกฎหมาย หรื อ นิติกรของมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
10.5 เงื่ อนไขและคุ ณสมบัติของบุคคลหรื อนิ ติบุคคลที่จะเข้าเป็ นคู่สัญญาต้องปฏิ บตั ิตาม
ประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่ อง หลักเกณฑ์และแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรื อ
นิ ติบุคคลเป็ นคู่สัญญากับหน่ วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2554
และประกาศคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่ งชาติ เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาและ
แสดงบัญชี รายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรื อนิ ติบุคคลเป็ นคู่สัญญากับหน่ วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2555 ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2555
(1) บุคคลหรื อนิติบุคคลที่จะเข้าเป็ นคู่สัญญา (ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา) ต้องไม่อยูใ่ น
ฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรื อแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
(2) บุคคลหรื อนิ ติบุคคลที่จะเข้าเป็ นคู่สัญญากับทางมหาวิทยาลัยฯ ต้องลงทะเบียน
ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e–Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ขอ้ มูลจัดซื้ อ
จัดจ้างภาครัฐ
(3) คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงิ นผ่านบัญชี ธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่ งมี
มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่ จะไม่ก่อนิ ติสัมพันธ์กบั บุคคลหรื อนิ ติบุคคลซึ่ งได้มีการ
ระบุชื่อไว้ในบัญชี รายชื่ อว่าเป็ นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชี รายรับรายจ่าย หรื อแสดงบัญชี รายรับรายจ่ายไม่
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ เว้นแต่บุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศดังกล่าว หรื อได้
มีการปรับปรุ งแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการสัง่ เพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดงั กล่าวแล้ว

-811. การปรับราคาค่ างานก่อสร้ าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้ างตามสู ตรการปรับราคาดังระบุ ในข้อ 1.6 จะนามาใช้ใน
กรณี ที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรื อเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้
P = (Po) x (K)
กาหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วย หรื อราคาค่างานเป็ นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผรู ้ ับจ้าง
Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผรู ้ ับจ้างประมูลได้หรื อค่างานเป็ นงวดซึ่ งระบุไว้ใน
สัญญาแล้วแต่กรณี
K = Escalation Factor ที่หกั ด้วย 4 % เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรื อบวกเพิ่ม 4 % เมื่อต้อง
เรี ยกค่างานคืน
สู ตรการปรับ ราคา (สู ตรค่า K) จะต้องคงที่ ที่ ระดับ ที่ ก าหนดไว้ในวันแล้วเสร็ จตามที่
กาหนดไว้ในสัญญา หรื อภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้
ระบุในข้อ 1.6
12. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการทางาน ผูร้ ับจ้างพึงปฏิ บตั ิ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้
กาหนดไว้โดยเคร่ งครัด

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปร.4 แผ่นที่ 1 / 1
แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา
กลุ่มงาน / งาน ก่อสร้างอาคาร
ชื่อโครงการ ปรับปรุ งอาคาร 4 น้ าทองสิกขาลัย
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยมหิ ดล
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิ ดล
คานวณราคากลางโดย

แบบเลขที่
วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2558
หน่วย : บาท

ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

รายการ

งานปูพ้นื แกรนิโต้
งานทาสีภายใน
งานทาสีภายนอก
งานรื้ อราวเหล็กออก (เหมา)
งานตบแต่งเสาพร้อมกระจกเงา
งานติดตั้งมุง้ ลวด ขนาด 31 x 59 ซม.
งานเพดานติดแผ่นยิปซัม่ บอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรี ยบทาสีขาว
งานรื้ อพื้นตัวหนอนรอบอาคาร
งานตอกเข็มกลวง 6 เหลี่ยมยาว 3 เมตร
งานเทคอนกรี ตรอบอาคาร
งานปูตวั หนอน
งานวางคันปูน
งานถมทรายบดอัด
งานติดตั้งประตูสวิงคู่ ขนาด 2.60 x 4.60 ม.
งานติดตั้งบานเซี้ ยม ขนาด 2.60 x 4.60 ม.
งานติดตั้งประตูรางแขวนคู่ ขนาด 2.60 x 4.60 ม.

รวมค่ าวัสดุและแรงงาน

225
350
500

ค่ าวัสดุ
ค่ าแรงงาน
ราคาต่ อหน่ วย
จานวนเงิน
ราคาต่ อหน่ วย จานวนเงิน
ตร.ม.
550.00
123,750.00
150.00
33,750.00
ตร.ม.
60.00
21,000.00
30.00
10,500.00
ตร.ม.
80.00
40,000.00
30.00
15,000.00

6
7
49
226
226
23
226
60
70
1
10
2

ต้น
บาน
ตร.ม.
ตร.ม.
ต้น
คิว
ตร.ม.
ตร.ม.
คิว
ชุด
ชุด
ชุด

จานวน หน่ วย

3,500.00
250.00
250.00
250.00
2,500.00
500.00
200.00
300.00
21,000.00
40,000.00
19,000.00

21,000.00
1,750.00
12,250.00
56,500.00
57,500.00
113,000.00
12,000.00
21,000.00
21,000.00
400,000.00
38,000.00

1,500.00
100.00
40.00
100.00
200.00
1,000.00
150.00
100.00
100.00
3,000.00
5,000.00
3,000.00

9,000.00
700.00
1,960.00
22,600.00
45,200.00
23,000.00
33,900.00
6,000.00
7,000.00
3,000.00
50,000.00
6,000.00

รวมค่ าวัสดุ
และแรงงาน
157,500.00
31,500.00
55,000.00
3,000.00
30,000.00
2,450.00
14,210.00
22,600.00
101,700.00
80,500.00
146,900.00
18,000.00
28,000.00
24,000.00
450,000.00
44,000.00

1,209,360.00

หมายเหตุ

