
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันวิจัยโภชนาการ) 
เร่ือง  สอบราคาจางยายหมอแปลงไฟฟาสถาบันวิจัยโภชนาการ  1 งาน 

----------------------------------------- 
 

  ดวยมหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันวิจยัโภชนาการ) มีความประสงคจะสอบราคาจาง 
ยายหมอแปลงไฟฟาสถาบันวิจัยโภชนาการ  1 งาน    ราคากลางของงานกอสรางในการสอบราคาครั้งนี้เปน
เงินทั้งส้ิน .................-.................................... บาท   

 ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมคีุณสมบัติ ดังตอไปนี ้
1. เปน (นิติบุคคล) ผูมีอาชีพรับจางงานที่สอบราคาจางดังกลาว (ซ่ึงมีผลงานกอสราง

ประเภทเดียวกัน  ในวงเงนิไมนอยกวา ……-……….บาท)  
2.  ไมเปนผูทีถู่กระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวยีนชือ่แลว 

  3. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูเสนอราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธ์ิความคุมกันเชนวานั้น 
  4.ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแก
มหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันวิจัยโภชนาการ)  ณ. วันประกาศสอบราคา  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการสอบราคาจางครั้งนี้   
   กําหนดดูสถานที่ในวันที ่ 24  พฤษภาคม 2550   เวลา  14.00 น. ณ สถาบันวิจยัโภชนาการ   
มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา  พุทธมณฑล นครปฐม  73170   และกําหนดรับฟงคําชีแ้จงรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที ่    -  เวลา    - น. เปนตนไป 

กําหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป จนถึงวันที่   30  พฤษภาคม 2550 
ในวนัและเวลาราชการ ณ หนวยพัสด ุสถาบันวิจยัโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พุทธมณฑล 
นครปฐมและ  กําหนดเปดซองใบเสนอราคาในวนัที ่ 1  มิถุนายน 2550       ตั้งแตเวลา  10.00     น.  
เปนตนไป 

ผูสนใจติดตอขอรับ/ซ้ือเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ……………-...…………...บาท  
ไดที ่หนวยพสัดุ  ช้ัน 1  สถาบันวิจยัโภชนาการ  มหาวทิยาลัยมหดิล ศาลายาใน พุทธมณฑล นครปฐม 
73170  ในระหวางวันที ่ 15  พฤษภาคม  2550 ถึงวันที ่  24  พฤษภาคม 2550     หรือสอบถามทางโทรศัพท
หมายเลข  0-2889-3975 ในวนัและเวลาราชการ และประชาสัมพันธทาง www.inmu.mahidol.ac.th
 
  

     ประกาศ ณ วนัที่   15   พฤษภาคม  พ.ศ. 2550 

                                              
                  (ผูชวยศาสตราจารยนิภา  โรจนรุงวศินกุล) 
             รองผูอํานวยการฝายปฏิบตัิการ ปฏิบัติราชการแทน 
                       ผูอํานวยการสถาบันวิจยัโภชนาการ 

หมายเหตุ  มหาวิทยาลัย ขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการสอบราคาครั้งนี้โดยไมจัดจางก็ได  หากไมไดรับอนุมัติงบประมาณทั้ง    รายการ  
และ/หรือบางสวน หรือมีการเปลี่ยนแปลงอื่นใด 

http://www.inmu.mahidol.ac.th/


 

เอกสารสอบราคาจาง  เลขท่ี NU 010  /2550 
การจางงานจางยายหมอแปลงไฟฟา สถาบนัวิจัยโภชนาการ 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล  (สถาบันวิจัยโภชนาการ)   ลงวันท่ี  15 พฤษภาคม 2550   

………………………………………… 

 ดวยมหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันวิจยัโภชนาการ) ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “มหาวิทยาลัย ” มี 
ความประสงคจะสอบราคาจางยายหมอแปลงไฟฟา สถาบันวิจยัโภชนาการ   ณ. อาคารสถาบันวิจัย
โภชนาการ มหาวิทยาลัยมหดิล ศาลายา พทุธมณฑล นครปฐม โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด  ดงัตอไปนี ้
 

1.  เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 
1.1  แบบรูปรายการละเอยีด 
1.2  แบบใบเสนอราคา 
1.3  แบบสัญญาจาง 
1.4  แบบหนังสือคํ้าประกัน 

(1)  หลักประกันสัญญา 
  1.5  บทนิยาม 

(1)  ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน 
(2)  การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

                    1.6 แบบบัญชีเอกสาร 
    (1) บัญชีเอกสารสวนที ่1 

 (2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 
       ……..…….ฯลฯ……………. 
2.  คุณสมบัตขิองผูเสนอราคา 

2.1  ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่สอบราคาจาง 
  2.2  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และ
ไดแจงเวยีนชือ่แลว  หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่น เปนผูทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ  
  2.3  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกนักับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
สอบราคาหรือไมเปนผูกระทาํการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.5 
  2.4  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาล
ไทยเวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวานัน้ 
         2.5. …………………../ 
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                   2.5  ผูเสนอราคาตองเปนนิติบคุคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกนักับงานที่สอบราคา จางใน
วงเงินไมนอยกวา……-……..บาท  และเปนผลงานที่เปนคูสัญญา  โดยตรงกับสวนราชการหนวยงานตาม
กฎหมายวาดวยระเบยีบบริหารราชการสวนทองถ่ินหนวยงานอื่น ซ่ึงมีกฎหมายบัญญตัิใหมีฐานะเปนราชการ
บริหารสวนทองถ่ิน  รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานเอกชนทีม่หาวิทยาลัยมหิดลเชื่อถือ 

 

3.  หลักฐานการเสนอราคา 
  ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอก
ซองใบเสนอราคาเปน 2 สวน คือ 
  3.1  สวนที่  1  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้
    (1)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
    (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากดั ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบคุคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจดัการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
    (ข) บริษัทจํากดัหรือบริษัทมหาชนจาํกดั  ใหยืน่สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบยีน
นิติบุคคล หนงัสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจดัการ ผูมีอํานาจควบคุมและบัญชีผูถือหุนรายใหญ 
พรอมรับรองสาํเนาถูกตอง 
    (2) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
    (3) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยืน่สําเนา
สัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปน
บุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาตไิทย ก็ใหยื่นสาํเนาหนังสือเดินทาง  หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยืน่
เอกสารตามที่ระบุไวใน (1) 
   (4) ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมซองสอบราคาดังนี ้ 
   4.1  กรณีผูเสนอราคาเปนนติิบุคคล  
    ก.  หนังสือรับรองของสํานักงานทะเบยีนหุนสวนบริษัท กรมทะเบยีนการคาที่
แสดงชื่อและจาํนวนผูมีอํานาจทําการผูกพันนิติบุคคลนั้น ๆ ตลอดวัตถุประสงคในการทําการคาหรือ
ประกอบธุรกจิ 

ข. หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเปนนิตบิุคคล  
ค. ใบทะเบยีนการคาของกรมสรรพากร (ถามี) 
ง. ใบทะเบยีนภาษีมูลคาเพิ่ม ในกรณีที่เปนผูประกอบการที่จดทะเบยีน

ภาษีมูลคาเพิ่ม 
จ. บัตรประจําตัวผูเสียภาษ ี
      4.2 กรณี.............../ 
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                          4.2  กรณีผูเสนอราคาเปนรานคา หางหุนสวนสามัญ 

ก. ใบทะเบยีนพาณิชย ของสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย กรมทะเบยีนการคา 
(ถามี) 

ข. หนังสือการเปนหุนสวน (กรณีเปนหางหุนสวนสามัญและถามีการทําสัญญา
เปนหุนสวน) 

ค. บัตรประจําตัวประชาชนของเจาของราน หรือหุนสวนผูจดัการ 
ง. สําเนาทะเบยีนบานของเจาของบาน หรือหุนสวนผูจัดการ 
จ. ใบทะเบยีนภาษีมูลคาเพิ่ม ในกรณีที่เปนผูประกอบการที่จดทะเบยีน

ภาษีมูลคาเพิ่ม 
ฉ. บัตรประจําตัวผูเสียภาษ ี

    (5) บัญชีเอกสารสวนที่ 1  ทั้งหมดที่ไดยืน่พรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ  
1.6(1) 

3.2 สวนที่ 2  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้   
   (1) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบ
อํานาจใหบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
                        (2) สําเนาหนงัสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง (ใหใชในกรณทีี่มีการ
กําหนดผลงานตามขอ 2.5 เทานั้น) 
   (3) บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน)  ซ่ึงจะตองแสดงรายการวัสดุอุปกรณ
คาแรงงาน ภาษีประเภทตาง ๆ รวมทั้งกําไรไวดวย 

(4) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ  
1.6 (2) 
 

4.  การเสนอราคา 
  4.1  ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้ โดยไมมีเงื่อนไข
ใด ๆ ทั้งส้ิน และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจน  จํานวน
เงินที่เสนอตองระบุตรงกันทัง้ตัวเลขและตวัอักษร  โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ ตก เติม 
แกไข  เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือช่ือผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี)  กํากับไวดวยทกุแหง 

4.2 ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดแุละราคาในบญัชีรายการกอสรางใหครบถวน 
ในการเสนอราคาใหเสนอเปนเงินบาท และเสนอราคาเพยีงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาตอ
หนวย  และหรือตอรายการ  ตามเงื่อนไขทีร่ะบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง  ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตอง
ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนงัสือ  ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ  โดยคิด
ราคารวมทั้งส้ินซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น  และคาใชจายทัง้ปวงไวแลว 
           ราคาที่เสนอ..../ 
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    ราคาที่เสนอ  จะตองเสนอกาํหนดยืนราคาไมนอยกวา…90….. วัน  นับแตวันเปดซอง
ใบเสนอราคา  โดยภายในกําหนดยืนราคา  ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว    และจะถอน
การเสนอราคามิได 
  4.3   ผูเสนอราคา   จะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการงานจางปรับปรุงทาสี 
ภายนอกอาคารสถาบันวิจัยโภชนาการ  แลวเสร็จ ไมเกิน   30  วัน    นับถัดจากวนัลงนามในสัญญาจาง  หรือ
วันที่ไดรับหนงัสือแจงจากมหาวิทยาลัยฯ ใหเร่ิมทํางาน                   

4.4  กอนยืน่ซองสอบราคาผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา  แบบรูป และรายละเอยีด 
 ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขใน
เอกสารสอบราคา 

4.5 ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอยจาหนาซองถึงประธาน 
กรรมการเปดซองสอบราคาจาง ยายหมอแปลงไฟฟาสถาบันวิจยัโภชนาการ  1 งาน  โดยระบุไวทีห่นาซอง
วา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ NU 010/2550 ยื่นตอเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยฯ ตั้งแตบัดนี้
เปนตนไป  จนถึงวันที ่  30  พฤษภาคม 2550  ในวนัและเวลาราชการ ณ หนวยพัสดุ ช้ัน 1 สถาบันวิจัย

โภชนาการ มหาวิทยาลัยมหดิล ศาลายา พทุธมณฑล  นครปฐม พรอมจัดทําบัญชีรายการเอกสารเสนอไป
พรอมซองเสนอราคาดวย     เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเดด็ขาด 

  คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละ
รายวา  เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น  ตามขอ 1.5 (1) ณ วันประกาศสอบ
ราคา หรือไม และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก  กอนการเปดซองใบเสนอราคา 
  หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอนหรือในขณะที่มีการเปดซองใบเสนอ
ราคาวา มีผูเสนอราคากระทาํการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.5 (2)  และ
คณะกรรมการฯ เชื่อวามกีารกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะ
ตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนัน้ออกจากการเปนผูเสนอราคา     และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับ
การคัดเลือก     และมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณา ลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแต
คณะกรรมการฯ จะวินจิฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพจิารณา
ของทางราชการและมิไดเปนผูริเร่ิมใหมีการกระทําดังกลาว 
   ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคาเพราะเหตเุปนผูเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอัน
เปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําส่ังดังกลาวตอปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน นับ
แตวันทีไ่ดรับแจงจากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา การวินจิฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงใหถือเปนที่สุด 

         คณะกรรมการ..../ 
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   คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาที่มีสิทธิ
ไดรับการคัดเลือกดังกลาวขางตน ณ หองประชุมชัน้ 3 ในวันที ่1  มิถุนายน 2550  ตัง้แตเวลา   10.00  น. เปน
ตนไป 
   การยื่นอุทธรณตามวรรค 5 ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบ
เสนอราคา เวนแตปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวาการขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการ
อยางยิ่ง  และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเหน็ดวยกบัคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวา การยกเลิกการ
เปดซองใบเสนอราคาที่ไดดาํเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ใหปลัดกระทรวงมี
อํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได 
 
5.  หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
  5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้  มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาตดัสินดวย  (ราคารวม ) 

5.2  หากผูเสนอราคารายใด มีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2  หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ 3   หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4 แลว  คณะกรรมการ
เปดซองสอบราคาจะไมรับพจิารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียง
เล็กนอย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนทีม่ิใชสาระสําคัญ   ทั้งนี้   เฉพาะในกรณี
ที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยฯ เทานั้น 

5.3  มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมกีารผอนผันในกรณ ี
ดังตอไปนี ้
  (1)  ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น  ในบญัชีผูรับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการ
รับเอกสารสอบราคาของมหาวิทยาลัยฯ 
  (2)  ไมกรอกชือ่นิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือช่ือผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใด
หรือ    ทั้งหมดในใบเสนอราคา 
  (3)  เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เปน
สาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 
  (4)  ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แกไข เปลี่ยนแปลง  โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือ
ช่ือพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว 
                5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือ 
มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง  สภาพ  ฐานะ  หรือขอเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวของกับผู
เสนอราคาได   มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา  หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม
หรือไมถูกตอง 
            5.5  มหาวิทยาลัยฯ ทรงไวซ่ึงสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได  และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด   
          หรืออาจจะ......./ 
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หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคา โดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา  ทั้งนี้  เพื่อประโยชนของ
ทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของมหาวทิยาลัยฯ เปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรอง
คาเสียหายใด ๆ มิได  รวมทัง้มหาวิทยาลัยฯ จะพจิารณายกเลิกการสอบราคา  และลงโทษผูเสนอราคาเปนผู
ทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทํา
การโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชช่ือบุคคลธรรมดาหรือนิตบิุคคลอื่นมาเสนอราคา
แทน เปนตน 

     ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดาํเนินงานตามสัญญา
ได  คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือมหาวิทยาลัยฯ จะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทํา
ใหเชื่อไดวา      ผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณ  หากคําชี้แจงไมเปนที่รับ
ฟงได  มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น 
   5.6  ในกรณีทีป่รากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา ผูเสนอราคาที่มี
สิทธิไดรับการคัดเลือกตามทีไ่ดประกาศรายชื่อไว ตามขอ 4.5   เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผู
เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา   หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.5  มหาวิทยาลัยฯ   มีอํานาจที่จะตดัรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับ
การคัดเลือกดงักลาวออกจากประกาศรายชื่อ ตามขอ 4.5 และมหาวิทยาลัยฯ จะพจิารณาลงโทษผูเสนอราคา
รายนั้นเปนผูทิ้งงาน 
   ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณา เห็นวา การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาที่ได
ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิง่ ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบ
เสนอราคาดังกลาวได 

6. การทําสัญญาจาง 

  ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา     ดังระบุในขอ 1.3 กับ
มหาวิทยาลัยฯ ภายใน…7….วัน  นับถัดจากวันทีไ่ดรับแจง  และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวน
เงินเทากับรอยละ……5…..ของราคาคาจางที่สอบราคาได  ใหมหาวิทยาลัยฯ ยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดย
ใชหลักประกนัอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้ 

6.1  เงินสด 

6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกกรม  โดยเปนเชค็ลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหนานั้น ไมเกิน 
3 วัน 

ทําการของทางราชการ 

                 6.3  หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนงัสือค้ําประกันดังระบุใน ขอ 1.4 (1) 

           6.4 ……/ 
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  6.4  หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทนุอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน 
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงนิทุนเพื่อการพาณิชย และประกอบธุรกิจ
ค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึงไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว  
โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.4 (1)  

  6.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 

   หลักประกันนี้จะคืนให   โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน  นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา 
(ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 

7. คาจางและการจายเงิน 

    มหาวิทยาลัยฯ จะจายเงนิคาจาง  โดยแบงออกเปน…1…งวด       เมื่อผูรับจางได
ปฏิบัติงานทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา (30 วัน) รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย 

 

8. อัตราคาปรับ 
   คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ…………0.10…………………….ของคาจางตามสัญญาตอ
วันแตไมต่ํากวาวันละ 1,500.00 บาท (หนึ่งพันหารอยบาทถวน) หรือตามที่รายละเอียดกําหนด 
 

9.  การรับประกันความชาํรุดบกพรอง 
  ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ 
1.3  แลวแตกรณีจะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกดิขึ้นภายในระยะเวลาไมนอย กวา…-
….เดือน…2...ป นับถัดจากวนัที่ มหาวิทยาลัยฯ ไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจดัการซอมแซมแกไขให
ใชการไดดีดังเดิมภายใน 7 วนั  นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
 

10.  ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ   
             10.1  เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ไดมาจากเงนิรายไดสถาบนั ป 2550 

     *การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อมหาวิทยาลัยฯ ไดรับอนุมัติเงินคา
พัสดุจากงบประมาณเงินรายได ป 2550 สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล แลวเทานั้น 

  10.2  เมื่อมหาวทิยาลัยฯ ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตามสอบ
ราคาจางแลว  ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําส่ิงของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้น
ตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดนิอยู    และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด    ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมการพาณชิยนาว ีดังนี้ 
 
        (1) แจงการสั่ง..../ 
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  (1) แจงการสั่งหรือนําส่ิงของดังกลาว เขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการพาณิชยนาวภีายใน  7 วัน  นับถัดจากวนัที่ผูรับจางสั่งหรือซ้ือของจากตางประเทศ เวนแตเปน
ของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
  (2) จัดการใหส่ิงของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาว ี
ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรอือ่ืนที่มิใชเรือไทย  ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน 
หรือเปนของทีรั่ฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 
  (3)  ในกรณีทีไ่มปฏิบัติตาม (1) หรือ (2)  ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาว ี
  10.3 ผูเสนอราคาซึ่งกรมไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกําหนดดังระบุในขอ 7 มหาวิทยาลัยฯ จะริบหลักประกันซองหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้า
ประกันซองทนัที   และอาจพิจารณาเรยีกรองใหชดใชความเสียหายอืน่ (ถามี)  รวมทั้งจะพจิารณาใหเปนผูทิ้ง
งานตาม ระเบยีบของทางราชการ 

10.4  มหาวิทยาลัยฯสงวนสทิธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสญัญา
ใหเปนไป 

ตามความเหน็ของสํานักงานอัยการสูงสุด  (ถามี) 

11.  มาตรฐานฝมือชาง 

  เมื่อมหาวิทยาลัยฯ ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจาง
กอสรางตามประกาศนีแ้ลวผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูเสนอราคาจะตอง
มีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจาก………-………..หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. 
และปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที ่ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ
….…-…ของแตละสาขาชาง  แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย 1 คน ในแตละสาขาชางดังตอไปนี ้

  14.1 ………………………………-……………………………………                                        

     14.2 ………………………………-……………………………………                                        

   ……………………………..ฯลฯ……………………………… 

12. การปฏิบตัติามกฎหมายและระเบียบ 

  ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและ
ระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด 
 

                        
              (ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  โกศัลวัฒน) 

  ตําแหนง        หัวหนาเจาหนาที่พัสด ุ



รายละเอียดการยายหมอแปลงไฟฟา 
สถาบันวิจัยโภชนาการ  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
1. ขอกําหนดทั่วไป 

1.1 ขอบเขตความรับผิดชอบ 
หากมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น ผูรับจางตองดําเนินการจัดหาติดตั้งวัสดุ อุปกรณ เครื่องใชอ่ืนๆ 

ทั้งหมดใหเปนไปตามแบบ รายการขอกําหนดของสัญญา ตําแหนงติดตั้งตามที่กําหนดในแบบอาจจะ
เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม นอกจากนี้อาจจะมีบางจุดที่จําเปนตองจัดหาติดตั้งเพิ่มใหงานไฟฟา
เรียบรอยสมบูรณและเปนไปตามหลักวิชาการยิ่งขึ้น ผูรับจางจะตองดําเนินการ โดยคาใชจายตางๆ เปนของผู
รับจางเองทั้งส้ิน 
 1.2  มาตรฐานทั่วไปและมาตรฐานการติดตัง้ 

- วสม. มาตรฐานวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย 
- NEC NATIONAL ELECTRICAL CODE 
- มาตรฐานการไฟฟาฯ 
- มาตรฐานเพือ่ความปลอดภัยของสํานักงานพลังแหงชาติ 

1.3 ผลิตภัณฑมาตรฐาน 
รายละเอียดในหมวดนี้ไดแจงถึงรายชื่อผูผลิตภัณฑ วัสดุ อุปกรณที่ไดมาตรฐาน ทั้งนีคุ้ณสมบัติ

ของวัสดุอุปกรณนั้นๆ ตองไมขัดตอรายละเอียดเฉพาะทีไ่ดกําหนดไว 
 1.4  ผูควบคุมงาน 
         ผูรับจางตองมีและเสนอชื่อวิศวกรไฟฟา ที่ไดรับอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมแขนงไฟฟากําลัง พรอมหลักฐานใหกับผูวาจางกอนดําเนินการติดตั้ง เพื่อเปนผูรับผิดชอบในการ
ควบคุมและปฏิบัติงานใหเปนไปตามแบบ และรายการประกอบแบบ 

1.5  แบบงาน  SHOP DRAWING  
กอนดําเนินการ ใหผูรับจางจัดทําแบบทํางานแสดงรายละเอียดการติดตั้งเสนอใหวิศวกรของ

มหาวิทยาลัยมหิดลเห็นชอบกอนดําเนินการ หากผูรับจางไมจัดทํา ผูรับจางจะตองรับผิดชอบแกไขงานใน
สวนที่ดําเนินการไปแลว ซ่ึงไมถูกตองใหเห็นไปตามคําวินิจฉัยของวิศวกรและตองสง SHOP  DRAWING 
หลังจากไดรับแจงใหเขาดําเนินการภายใน 15 วัน   

1.6 การรับประกัน 
ผูรับจางตองรับประกันการใชงานของวัสดุ อุปกรณทุกชนิดเปนเวลา 2 ป (ยกเวนหมอแปลง

ไฟฟา)  นับตั้งแตวันรับมอบงานครั้งสุดทาย ในระยะเวลารับประกันนี้ ถาหากวัสดุหรืออุปกรณใดชํารุดใช
งานไมได ผูรับจางตองเปลี่ยนแปลงแกไขใหใชงานได โดยผูรับจางตองรับผิดชอบคาใชจายในการนี้ทั้งหมด 

      1.7 …./ 
 



1.7  ขอขัดแยง 
        กรณีที่แบบและรายการประกอบมีขอขัดแยงกัน ใหยึดถือความเห็นวิศวกรมหาวิทยาลัยมหิดล

เปนยุต ิ
 1.8  การเดินสายใตดนิและการเดินสาย 
  -  การรอยสายในทอ ตองทําหลังจากการตดิตั้งทอเสร็จเรียบรอยแลว 
  -  การเชื่อมตอสาย ตองทําในบอพักสาย  ตําแหนงที่ทําการตัดตอสายตองอยูในตําแหนงที่
สามารถตรวจสอบไดหรือซอมบํารุงไดโดยงาย 
  -  การเดินสายใตดินตองเปนไปตามมาตรฐาน 
       2 . อ่ืน ๆ  
 2.1  รายการตดิตั้งระบบไฟฟาและแบบไฟฟาถือเปนสวนหนึ่งของสัญญา 
 2.2  ใหผูรับจางศึกษารายละเอียดตอกอนเสนอราคาหากมปีญหาใหปรึกษาผูออกแบบ 
 2.3  ผูรับจางจะตองรับผิดชอบในการติดตัง้ระบบไฟฟาใหเสร็จสมบูรณ ภายในเวลาที่กําหนดตาม
แบบไฟฟาและถูกตองตามหลักวิชาการติดตั้งไฟฟาที่ด ี
 2.4  หากผูรับจางไมสามารถจัดหาวัสดุทีใ่ชในการติดตัง้ไฟฟาโดยครบถวนตามแบบ ใหจดัหาวัสดุที่
มีคุณภาพเทียบเทา หรือดีกวาทดแทนแตตองไดรับอนญุาตจาก วิศวกรผูออกแบบเปนลายลักษณอักษร 
 2.5  หากมีปญหาเกี่ยวกับแบบไฟฟา หรือแบบไฟฟาระบุไมชัดเจน ใหปรึกษาวิศวกรเปนผูตัดสิน
เกี่ยวกับรายละเอียดของแบบไฟฟาทั้งหมด และผูรับจางจะตองไมใชขอขัดแยง ขอละเลยหรือขอบกพรอง
ตาง ๆ ในแบบไฟฟาหรือรายละเอียดประกอบการแบบไฟฟาเปนขออางในการของคาใชจายเพิ่มขึ้นหรือ
เล่ือนกําหนดสงมอบงาน 
 2.6  ในระหวางการดําเนินงานหากปรากฏวาฝมือการดําเนินงานติดตั้งระบบไฟฟาไมดีพอหรือใช
วัสดุอุปกรณไมตรงตามแบบหรือเหตุการณใด ๆ อันอาจจะเกิดความเสียหายแกงานไฟฟาจากการดําเนินการ
ติดตั้งระบบไฟฟาไมไดมาตรฐาน ผูควบคุมงานของผูวาจางสามารถสั่งเปลี่ยนแปลงแกไข ผูรับจางไม
สามารถนํามาเปนขออางในการขอคาใชจายเพิ่มขึ้นหรือขอเลื่อนกําหนดสงมอบงานได 
 2.7  ในกรณีที่มีส่ิงกีดขวางในระหวางดําเนินการติดตั้งระบบไฟฟา ซ่ึงเปนอุปสรรคในการติดตั้ง
ระบบไฟฟาผูรับจางจะตองดําเนินการทั้งหมดโดยไมคิดคาใชจายเพิ่มเติม  
 2.8  รายละเอียดอื่น ๆ ที่ไมไดกําหนดไวในแบบรายการ ผูควบคุมงานของผูวาจางจะเปนผู
กําหนดใหในขณะติดตั้ง 
 2.9  หามวัดแบบใหถือระยะจากตวัเลขสถานที่จริงเปนหลัก หากมีขอขัดแยงใหปรึกษาผูควบคุมงาน
ของผูวาจาง สถาปนิก วิศวกร 
 2.10  รายการกอสรางที่ตองมีมาตรฐานอุตสาหกรรม ใหถือเอามาตรฐานอุตสาหกรรมลาสุด หาก
ผลิตภัณฑใดไมมีระบุอยูในแบบและรายการประกอบแบบ ใหใชผลิตภัณฑทีไ่ดรับมาตรฐานอุตสาหกรรม 
        3. กําหนดสงมอบงาน 
             สงมอบงาน ภายใน 30 วัน ยืนราคาไมนอยกวา 90 วัน 
  วิโรจน  สันตยานนท  ผูกําหนดรายละเอียด 
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	ในวันและเวลาราชการ ณ หน่วยพัสดุ สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐมและ  กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  1  มิถุนายน 2550       ตั้งแต่เวลา  10.00     น.  
	เป็นต้นไป 
	ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ……………-...…………...บาท  
	ได้ที่ หน่วยพัสดุ  ชั้น 1  สถาบันวิจัยโภชนาการ  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาใน พุทธมณฑล นครปฐม 73170  ในระหว่างวันที่  15  พฤษภาคม  2550 ถึงวันที่   24  พฤษภาคม 2550     หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-2889-3975 ในวันและเวลาราชการ และประชาสัมพันธ์ทาง www.inmu.mahidol.ac.th 
	 
	  
	     ประกาศ ณ วันที่   15   พฤษภาคม  พ.ศ. 2550 
	การจ้างงานจ้างย้ายหม้อแปลงไฟฟ้า สถาบันวิจัยโภชนาการ 
	ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล  (สถาบันวิจัยโภชนาการ)   ลงวันที่  15 พฤษภาคม 2550   
	 ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันวิจัยโภชนาการ) ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “มหาวิทยาลัย ” มี 
	ความประสงค์จะสอบราคาจ้างย้ายหม้อแปลงไฟฟ้า สถาบันวิจัยโภชนาการ   ณ. อาคารสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด  ดังต่อไปนี้ 
	ภายนอกอาคารสถาบันวิจัยโภชนาการ  แล้วเสร็จ ไม่เกิน   30  วัน    นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง  หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัยฯ ให้เริ่มทำงาน                   


