ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันโภชนาการ)
เรื่อง จ้างเหมาทาความสะอาดอาคารสถาบัน,อาคารวิจัย และอาคารโรงงานทดลองผลิตภัณฑ์อาหาร
พื้นที่ไม่ต่ากว่า 6,010 ตารางเมตร 1 งาน
------------------------------------------ด้วย มหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันโภชนาการ) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาทาความ
สะอาดอาคารสถาบัน,อาคารวิจัยทางคลินิก และอาคารทดลองผลิตภัณฑ์อาหารพื้นที่ไม่ต่ากว่า 6,010 ตาราง
เมตร 1 งาน
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นนิติบุคคลที่มีอาชีพรับจ้างทาความสะอาดอาคารฯ ทีป่ ระกวดราคาจ้างดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งหน่วยของทางราชการซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
และไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อเป็นผู้ทิ้งหน่วยของทางมหาวิทยาลัยมหิดล
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ต้องมีผลหน่วย ดังนี้
4.1 .............................-.................................................................
4.2 ..............................-...............................................................
5. กรณีผู้เสนอราคาเป็นกิจการร่วมค้า จะต้องมีคุณสมบัติตามแนวทางปฏิบัติในการ
พิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่เป็นกิจการร่วมค้า ตามหนังสือสานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) 1305/
ว 2457 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2543 ดังนี้
5.1 กรณีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลใหม่จะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคา ส่วนคุณสมบัติด้านผลหน่วย สามารถ
นาผลหน่วยของผู้ที่เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลหน่วยของกิจการร่วมค้าได้
5.2 กรณีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุ คคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้า
ร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคา เว้น
แต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกาหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใด
รายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ในการเข้าเสนอราคากับทางมหาวิทยาลัยมหิดลและแสดงหลักฐานดังกล่าวมา
พร้อมซองเอกสารประกวดราคา กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลหน่วยของผู้ที่เข้าร่วมค้าหลักรายเดียว เป็น
ผลหน่วยของกิจการร่วมค้าได้

-2กาหนดรับฟังคาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 17 กันยายน 2558 และดูสถานที่
ระหว่างเวลา 14.00 น. ถึง 15.00 น. ณ. สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถพุทธมณฑล 4
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล นครปฐม 73170
กาหนดยื่นซองประกวดราคา ตามเอกสารประกวดราคาจ้าง ในวันที่ 28 กันยายน 2558
ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 10.30 น. ณ หน่วยพัสดุ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และเปิด
ซองเอกสารหลักฐานผู้ประกอบการและข้อเสนอทางเทคนิค ในวันที่ 28 กันยายน 2558 เวลา 11.00 น.
ณ. อาคารสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ห้องประชุม ชั้น 1 โดยกาหนดวันเปิดซองเสนอราคาในวันที่
28 กันยายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ. อาคารสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ห้องประชุมชั้น 1
ผู้สนใจติดต่อขอรับ /ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้าง ในราคาชุดละ...............-..................บาท
ได้ทหี่ น่วยพัสดุ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑล 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล
นครปฐม 73170 ระหว่างวันที่ 7 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 16 กันยายน 2558
และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ทาง www.gprocurement.go.th, www.mahidol.ac.th, www.inmu.mahidol.ac.th
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2800 2380 ต่อ 101, 102ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2558

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิพรรณ บุตรยี่)
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้อานวยการสถาบันโภชนาการ

เอกสารประกวดราคาจ้าง เลขที่ NU 008/2558
การจ้างเหมาทาความสะอาดอาคารสถาบัน,อาคารวิจัยทางคลินิก และอาคารโรงงานทดลองผลิตภัณฑ์อาหาร
พื้นที่ไม่ต่ากว่า 6,010 ตารางเมตร 1 งาน
ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันโภชนาการ) ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
----------------------------------------ด้วย มหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันโภชนาการ) ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “มหาวิทยาลัย” มีความประสงค์
จะประกวดราคา จ้ า งเหมาท าความสะอาดอาคารสถาบั น ,อาคารวิ จัย ทางคลินิ ก และอาคารโรงงานทดลอง
ผลิตภัณฑ์อาหารพื้นที่ไม่ต่ากว่า 6,010 ตารางเมตร 1 งาน ณ อาคารสถาบันโภชนาการ โดยมีข้อแนะนาและ
ข้อกาหนดดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา
1.1 แบบรูปรายการละเอียด
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบบัญชีแสดงปริมาณงาน วัสดุและราคา
1.4 แบบสัญญา
1.5 แบบหนังสือค้าประกัน
(1) หลักประกันสัญญา
1.6
การแบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทาความสะอาดอาคาร ที่ประกวดราคาจ้างดังกล่าว
2.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว และไม่เป็นผู้ที่ถูก
ระบุชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางมหาวิทยาลัยมหิดล
2.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา
ได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.4 ต้องมีผลงาน ดังนี้
2.4.1 .......................-.......................................................................
2.4.2 .......................-.....................................................................
2.4.3 .......................-.....................................................................
2.5 กรณีผู้เสนอราคาเป็นกิจการร่วมค้า จะต้องมีคุณสมบัติตามแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติ
ของผู้เสนอราคาที่เป็นกิจการร่วมค้า ตามหนังสือสานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) 1305/ว 2457 ลงวันที่ 16 มีนาคม
2543 ดังนี้

2.5.1 กรณีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลใหม่จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคา ส่วนคุณสมบัติด้านผลงาน สามารถนาผลงานของผู้ที่เข้า
ร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าได้
2.5.2 กรณีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุก
รายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการ
ร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกาหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลัก
ในการเข้าเสนอราคากับทางมหาวิทยาลัยมหิดลและแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมซองเอกสารประกวดราคา กิจการ
ร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานของผู้ที่เข้าร่วมค้าหลักรายเดียว เป็นผลงานของกิจการร่วมค้าได้
2.6 ผู้เสนอราคา ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th
2.7 ผู้เสนอราคา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
ทั้ ง นี้ ผู้ เ สนอราคาที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กให้ เ ป็ น ผู้ ช นะการประกวดราคา และหากมี ก ารท าสั ญ ญากั บ
มหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันโภชนาการ) ต้องจัดทาบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากร และต้องรับ
จ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่น
บาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ.2554 ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2554 และ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาและแสดงบัญชี รายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล
เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2554
3.

หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ดังนี้
3.1 ส่วนที่ 1 (เอกสารหลักฐานผู้ประกอบการ) อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
3.1.1 กรณีเป็นนิติบุคคล
(ก) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
(ข) สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(ค) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอานาจให้บุคคล อื่น
ลงนามในใบเสนอราคาแทน
3.1.2 ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าให้ยื่นสาเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า
และให้ยื่นเอกสารของผู้ร่วมค้าทุกฝ่ายตามที่ระบุไว้ใน 3.1.1
3.1.3 สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ
2

3.2 ส่วนที่ 2 (ข้อเสนอทางด้านเทคนิค) อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) สาเนาหนังสือรับรองผลงานพร้อมสาเนาคู่ฉบับสัญญา
(2) แผนการทางาน / เทคนิคการทางาน
(3) รายละเอียดของงานจ้างทาความสะอาดอาคารสถาบันโภชนาการและหอวิจัย
(4) รายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทาความสะอาด
3.3 ส่วนที่ 3 (ข้อเสนอทางด้านราคา) ใส่ซองปิดผนึก อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ใบเสนอราคา
4. การยื่นซองประกวดราคา
4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอเอกสารแยกเป็น 3 ซอง
1. ซองเอกสารหลักฐานผู้ประกอบการ
2. ซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค
3. ซองข้อเสนอทางด้านราคา
ตามที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคานี้ โดยไม่ มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลง
ลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จานวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือ
แก้ไข หากมีการ ขูดลบ ขีดออก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)
กากับไว้ด้วยทุกแห่ง
4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน ในการเสนอราคา
ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วยและหรือต่อรายการตาม
เงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและ
ตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสาคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอากรอื่น และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันยื่นซองประกวดราคาโดย
ภายในกาหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการ แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน (12 งวด) นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัย ให้เริ่มปฏิบัติงาน
4.4 ก่อนยื่นซองประกวดราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ ถี่ถ้วน
และเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองประกวดราคาตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา
4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองประกวดราคา 3 ซอง ที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง ประธาน
กรรมการจัดหาโดยวิธีประกวดราคา โดยระบุชื่อซองแต่ละซองให้ชัดเจนยื่นต่อคณะกรรมการจัดหาโดยวิธีประกวด
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ราคา ในวันที่ 28 กันยายน 2558 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 10.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สถาบัน
โภชนาการ ม.มหิดล 999 ถ.พุทธมณฑล 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
เมือ่ พ้นกาหนดเวลายื่นซองประกวดราคาแล้วมหาวิทยาลัยจะไม่รับซองประกวดราคาโดยเด็ดขาด
และคณะกรรมการจัดหาโดยวิธีประกวดราคา จะเปิดซองเอกสารหลักฐานผู้ประกอบการและข้อเสนอทางเทคนิคในวันที่
28 กันยายน 2558 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 โดยกาหนดวันเปิดซองเสนอราคา ในวันที่
28 กันยายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1
5. หลักประกันการเสนอราคา (จะกาหนดกรณีวงเงินจัดหาเกิน 2,000,000 บาท)
ผู้ เสนอราคา ต้ องวางหลั กประกั นการเสนอราคา พร้อมกับการยื่ นซองประกวดราคา จานวน ...................... บาท (........................-.......................) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้าประกัน ไม่น้อยกว่า ..
-... วัน นับตั้งแต่วันยื่นซองประกวดราคาโดยหลักประกันให้ใช้ ดังต่อไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ก่อนที่ใช้เช็คนั้นชาระต่อมหาวิทยาลัยหรือก่อนวันนั้น
ไม่เกิน 7 วัน
(3) หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศตาม ข้อ 1.5 (1)
หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ มหาวิทยาลัยจะคืนให้ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการพิจารณาเป็น
ผู้รับจัดหาโดยเร็วตั้งแต่พ้นภาระผูกพัน เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจัดหา จะคืนให้ต่อเมื่อได้
ทาสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้รับจัดหา ได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑ์แล ะสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 การพิจารณาในการประกวดราคานี้ จะพิจารณา ข้อเสนอทางด้านเทคนิค ที่ทางมหาวิทยาลัยจะ
ได้รับประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าเป็นสาคัญ โดยผู้เสนอราคาจะต้องแยกซองเสนอเป็น
1. ซองเอกสารหลักฐานผู้ประกอบการ
2. ซองเสนอทางด้านเทคนิค
3. ซองข้อเสนอด้านราคา
6.2 คณะกรรมการจัดหาโดยวิธีประกวดราคา จะเปิดซองเสนอราคาเฉพาะผู้ที่ผ่านการพิจารณาข้อเสนอ
ทางด้านเทคนิค และจะคืนซองเสนอราคาให้แก่ผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิค
6.3 ในการประกวดราคาครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินโดยยึดหลักความคุ้มค่าและ ราคารวม
6.4 มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ไม่ป รากฏชื่อผู้ เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้ รับเอกสารประกวดราคา หรือ ใน
หลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาของมหาวิทยาลัย
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(2) ผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2
(3) ผู้เสนอราคาที่ ยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่น
ซองประกวดราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 คณะกรรมการจัดหาโดยวิธีประกวดราคา จะไม่เปิดซองข้อเสนอด้านราคาของ
ผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคา ใน
ส่วนที่มิใช่สาระสาคัญซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่า จะเป็นประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัยเท่านั้น
6.5 ในการตัดสินการประกวดราคาหรือในการทาสัญญา คณะกรรมการจัดหาโดยวิธีประกวดราคาหรือ
มหาวิทยาลัยมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้
มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทาสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
6.6 มหาวิทยาลัยทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้
และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวด
ราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางมหาวิทยาลัยเป็นสาคัญและให้ถือว่า
การตัดสินของมหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งมหาวิทยาลัยจะพิจารณา
ยกเลิกการประกวดราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็น ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็
ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริต หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา
ในกรณี ที่ ผู้ เ สนอราคาต่ าสุ ด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ ว่ า ไม่ อ าจด าเนิ น งานตามสั ญ ญาได้
คณะกรรมการประกวดราคาหรือมหาวิทยาลัย จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อได้ว่า ผู้
เสนอราคาสามารถดาเนินงานตามการประกวดราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ มหาวิทยาลัยมี
สิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
7. การทาสัญญาจ้าง
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจัดหา จะต้องทาสัญญาตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 1.4 กับ
มหาวิทยาลัยมหิดลภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทาสัญญา และจะต้องวางหลักประกันสัญญา
เป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 (ห้า %) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา ให้มหาวิทยาลัยยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ก่อนที่ใช้เช็คนั้นชาระต่อมหาวิทยาลัยหรือก่อนวันนั้นไม่เกิน
7 วัน
(3) หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศตาม ข้อ 1.5 (2)
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว
8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
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มหาวิทยาลัย จะจ่ ายเงินค่าจ้างเมื่อผู้ รับจัดหา ได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้ แล้ว เสร็จเรียบร้อยตามสั ญญา
รวมทั้งทาสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย/โดยแบ่งออกเป็น 12 งวด ตามข้อ 1.6
9. อัตราค่าปรับ
(1) การจ้างทั่วไป กรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้ากว่ากาหนดส่งมอบ ตามสัญญาหรือข้อตกลง กาหนดค่าปรับเป็น
รายวันในอัตราร้อยละ 0.1 ของวงเงินตามสัญญาหรือข้อตกลง
ในกรณีการจัดหาพัสดุที่ประกอบกันเป็นชุด ถ้าขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปแล้วจะไม่สามารถใช้
การได้โดยสมบูรณ์ แม้ผู้รับจัดหาจะส่งมอบพัสดุภายในกาหนดตามสัญญาหรือข้อตกลงแต่ยังขาดส่วนประกอบบางส่วน
ต่อมาได้ส่งมอบส่วนประกอบที่ยังขาดนั้นเกินกาหนดสัญญาหรือข้อตกลง ให้ถือว่าไม่ได้ส่งมอบพัสดุนั้นเลยให้ปรั บเต็มราคา
ของทั้งชุด
(2) การจ้างบริการบารุงรักษา กรณีผู้รับจ้างเข้ามาซ่อมแซมล่าช้า เกินกว่าเวลาที่กาหนด ตามสัญญาหรือ
ข้อตกลง กาหนดค่าปรับเป็นรายชั่วโมง ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ ศูนย์จุดหนึ่ง (0.1%) ของวงเงินตามสัญญาหรือ
ข้อตกลง เศษของชั่วโมงให้คิดเป็น 1 ชั่วโมง
(3) การจ้างบริการบารุงรักษา กรณีผู้รับจ้างละเลย หรือซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ล่าช้า ทาให้ มีระยะเวลาที่
ชารุดขัดข้องรวมกันเกินกว่าระยะเวลาที่กาหนดตามสัญญาหรือข้อตกลง กาหนดค่าปรับเวลาที่ไม่สามารถใช้ พัสดุได้ ใน
ส่วนที่เกินกว่าเวลาที่กาหนด เป็นรายวันในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 0.5 ของวงเงินตามสัญญาหรือข้อตกลง
(4) การจ้างทั่วไป ที่มีกาหนดระยะเวลาที่ต้องซ่อมแซมให้ใช้งานได้ กรณีผู้รับจ้าง ใช้ระยะเวลาซ่อมแซมเกิน
กว่าเวลาที่กาหนดตามสัญญาหรือข้อตกลง กาหนดค่าปรับเป็นรายชั่วโมงในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 0.01 ของวงเงิน
ตามสัญญาหรือข้อตกลง เศษของชั่วโมงให้ คิดเป็น 1 ชั่วโมง
10. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจัดหา ซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสัญญาตามแบบดัง
ระบุในข้อ 1.4 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า..............ปี.....-.......เดือน นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยได้รับมอบงาน โดยผู้รับจัดหา ต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การ
ได้ดีดังเดิมภายใน ...-.. วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
11. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
11.1 เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณ ประจาปี 2559
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อ สถาบันโภชนาการได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ
2559 แล้วเท่านั้น
11.2 เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจัดหา และได้ตกลงจ้างตามประกวดราคา
จ้างแล้ว ถ้าผู้รับจัดหาจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนาเข้ามา
โดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกาหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจัดหา จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
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(1) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าว เข้ามาจากต่างประเทศต่อสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจัดหาสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศ
มายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดย
เรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจัดหาจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี
11.3 ผู้เสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาแล้ว ถอนการเสนอราคา
หรื อ ไม่ไปทาสัญญาหรื อข้อตกลงภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนดและมหาวิทยาลัยได้มีการแจ้งเตือนแล้ว
มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันการเสนอราคา หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้าประกันซองทันที และอาจพิจารณา
เรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ
11.4 มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่ อนไข หรือข้อกาหนดในแบบสัญญาให้ เป็นไปตาม
ความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด ที่ปรีกษาทางกฎหมาย หรือ นิติกรของมหาวิทยาลัย(ถ้ามี)
12. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการทางาน ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กาหนดไว้
โดยเคร่งครัด

มหาวิทยาลัยมหิดล
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