


ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) 
โครงการจ้างปรับปรุงพืน้ที่ชัน้ 5 อาคารสถาบันโภชนาการ  

มหาวิทยาลัยมหดิล จังหวัดนครปฐม 
 

1. ความเป็นมา 
สถาบนัโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล  ด าเนินการในด้านงานวิจัยทัง้ในระดบัห้องปฏิบตัิการและ

ระดบัชุมชน และจดัให้มีการเรียนการสอนและการฝึกอบรมทัง้ในระดบัประเทศและนานาชาติ  อีกทัง้ยงัให้
บริการทางด้านเทคนิค โดยมีเป้าหมายสงูสดุคือ  เพ่ือส่งเสริมงานอาหารและโภชนาการของประเทศ ปัจจบุนั
สถาบนัได้เปิดหลกัสตูรเพิ่มขึน้ท าให้ห้องท่ีใช้ส าหรับจดัการเรียนการสอนไม่เพียงพอ เน่ืองจากห้องประชมุและ
ห้องเรียนซ า้ซ้อนกนัหรือขอใช้ห้องพร้อมกนั 

2.  วัตถุประสงค์ 
สถาบนัโภชนาการ มหาวิทยาลยัมหิดล  มีความประสงค์จะท าการปรับปรุงพืน้ท่ีชัน้ 5 อาคารสถาบนั

โภชนาการ เพ่ือใช้เป็นห้องประชุม ห้องเรียน พืน้ท่ีส าหรับพักผ่อนและออกก าลังกายของเจ้าหน้าท่ีสถาบนั
โภชนาการ  

3. คุณสมบัตผู้ิเสนอราคา 
3.1 ผู้ เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานในประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจ้างด้วย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไมน้่อยกวา่ 2,500,000.00 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานท่ีเป็น
คู่สญัญาเดียวและท าสญัญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
ส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ อายุผลงานไม่เกิน 5 ปี โดยในผลงานต้องประกอบด้วยงานตกแต่งภายในและงาน
ตดิตัง้ระบบโสตทศันปูกรณ์ โดยแนบส าเนาคูส่ญัญามาในบญัชีสว่นท่ี 2 ด้วย 

3.2 ผู้ เสนอราคาต้องมีบคุลากรท่ีปฏิบตังิานเป็นพนกังานประจ าบริษัท(โดยมีเอกสารประกอบ)  ดงันี  ้
3.2.1 วิศวกรโยธา อยา่งน้อย 1 คน  
3.2.2 วิศวกรไฟฟ้า-ส่ือสาร อยา่งน้อย 1 คน 
3.2.3 สถาปนิกหรือมณัฑนากร  อยา่งน้อย  1  คน 

      โดยแสดงประวตัิผลงานและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแนบมาประกอบการพิจารณาในวนัย่ืน
ข้อเสนอการประมลูจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วย 

3.3  ผู้ เสนอราคาต้องจดัท าแผนงานการด าเนินงานในการและจดัท าแบบรายละเอียดในการท างาน 
(SHOP DRAWING) และเป็นผู้ค านวณรายละเอียดตา่งๆ ตามแบบแปลนท่ีสถาบนัก าหนด (สามารถปรับแก้
รูปแบบได้ตามหลักวิชาการ) โดยต้องมีวิศวกรโยธาระดบัสามญัรับรองแบบ และส่งให้สถาบนัจ านวน 2 ชุด 



ส าหรับตรวจสอบและให้ความเห็นชอบ ผู้ รับจ้างต้องจดัท าส าเนาแบบรายละเอียดในการท างานของผู้ รับจ้างท่ี
ได้รับอนมุตัแิล้วแจกจา่ยให้ทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องไว้ใช้ท างานก่อสร้างด้วย 

3.4  หากผู้ เสนอราคาได้รับการพิจารณาให้ด าเนินการก่อสร้าง ต้องส่งมอบแบบรายละเอียดงานท่ีท า
จริง (AS-BUILT DRAWINGS) และรายการประกอบแบบหลงัจากท่ีได้ด าเนินการแล้วเสร็จ ให้จดัท าในรูปแบบ
ดงันี ้ 

3.4.1  แบบกระดาษพิมพ์เขียว จ านวน 5 ชดุ  

3.4.2  รายการประกอบแบบ จ านวน 5 เลม่ 

3.4.3  รายการประมาณราคากลางคา่ก่อสร้างอย่างละเอียด จ านวน 5 ชดุ 

3.4.4  แบบส่ือบนัทึกโปรแกรม AutoCAD หรือ Adobe Acrobat จ านวน 2 ชดุ 

4. ขอบเขตงานและรายละเอียดงาน 
4.1  หมวดงานสถาปัตยกรรม 

ด าเนินการจดัหาติดตัง้ วสัดอุุปกรณ์ทัง้หมดให้เป็นไปตามแบบรายการข้อก าหนดของสญัญา
ต าแหนง่ตดิตัง้ตามท่ีก าหนดในแบบหรือข้อก าหนด อาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

4.2  หมวดงานประปาและระบบสขุาภิบาล 

ด าเนินการจัดหาติดตัง้  วัสดุอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาลทัง้หมดให้เป็นไปตามแบบรายการ
ข้อก าหนดของสัญญาต าแหน่งติดตัง้ตามท่ีก าหนดในแบบหรือข้อก าหนด  อาจเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสมของพืน้ท่ีใช้งาน  

4.3  หมวดงานระบบไฟฟ้าและแสงสวา่ง 

4.3.1 ด าเนินการจดัหาตดิตัง้อปุกรณ์ระบบไฟฟ้าเพิ่มเตมิเพ่ือให้งานไฟฟ้าเรียบร้อยสมบรูณ์และ
เป็นไปตามหลกัวิชาการ  

4.3.2 ต้องเสนอรายละเอียดรูปแบบระบบไฟฟ้า ประกอบด้วย แบบ SINGLE LINE DIAGRAM 

แบบระบบไฟฟ้าแสงสวา่งและเต้ารับ แผงสวิตช์ไฟฟ้ารอง แผงยอ่ย พร้อมวิศวกรไฟฟ้าลงนามรับรอง 

4.3.3 มาตรฐานทัว่ไป  
วสัดุและอุปกรณ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานฉบบัใดฉบบัหนึ่งท่ีก าหนดไว้ในรายละเอียด

เฉพาะวสัดอุปุกรณ์ในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องดงัตอ่ไปนี ้
IEC   International Electro-technical Commission 
ANSI   American National Standard Institute 
NEMA    National Electrical Manufacturers Association 
BS   British Standard 
UL   Underwriters Laboratories Inc. 



VDE   Verband Deutsher Elektrotechniker 
DIN   Deutshers Institute Normung 
JIS   Japanese Industrial Standard 
4.3.4 จดัหาและติดตัง้โคมไฟฟ้าฉกุเฉิน (Emergency Light) จ านวนไม่น้อยกว่า 8 ชดุ โดยแตล่ะ

ชดุมีโคมไฟขนาดไม่น้อยกว่า  2 โคม พร้อม Sealed Lead Acid Battery ขนาดไม่น้อยกว่า 15 Ah และ Charger 

โดยสามารถส ารองไฟฟ้าได้ไมน้่อยกวา่ 2 ชัว่โมง พร้อมตอ่เช่ือมกบัวงจรไฟฟ้าแสงสวา่ง 

4.4  หมวดงานตกแตง่ภายใน  
4.4.1 ผนงัด้านหน้าห้องตรงสว่นกลางเป็น White Board 
4.4.2 ผนงัไม้ด้านข้างทัง้ 2 ข้างของ White Board ท าด้วยโครงไม้เนือ้แข็ง ขนาดกว้างไมน้่อย

กวา่ 250 มม. ปิดทบัด้วยไม้อดัหนาไมน้่อยกวา่ 6 มม.พร้อมปิดทบัด้วยแผ่น LAMINATE  เพ่ือความคงทน 
สวยงาม หรือกรุด้วยแผ่น  MDF ส าหรับห้องประชมุ มีคณุสมบตัทิางเทคนิคดงันี ้

4.4.2.1 เป็นแบบ MDF กรุผนงั หรือเทียบเทา่ 
4.4.2.2 มีความหนาไมน้่อยกวา่ 6 มม.ไมบ่ิดงอ ไมแ่ตกร้าว ไมมี่ต าหนิ หรือบวมชืน้ 
4.4.2.3 สามารถท าสีพน่ได้โดยไมร่่อน,แตก 

4.4.3 ชอ่งด้านบนผนงั White Board ตดิตัง้หลอด LED  ซอ่นเพ่ือความสวา่งและสวยงาม 
4.4.4 ด้านลา่งผนงัพืน้เป็น บวัสแตนเลส ผิวแฮร์ไลน์  ความสงู 100 มม. 
4.4.5 ติดตัง้ Screen Motorized แบบ Wide Screen 200" ซอ่นในฝ้าเพดานด้านหน้าผนงั 

4.4.5.1 เป็นจอภาพแบบชนิดควบคมุการขึน้ลงของจอภาพและม้วนเก็บด้วยมอเตอร์
ไฟฟ้า 

4.4.5.2 มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นชนิดท่ีสามารถหมนุย้อนกลบัได้ซึ่งสามารถควบคมุการหยุด
ของจอได้ทกุต าแหนง่และหยดุอตัโนมตัเิม่ือขึน้สดุหรือลงสดุ 

4.4.5.3 มีสวิทซ์ควบคมุชนิด 3-POSITIONS เพ่ือควบคมุการขึน้ลงและการหยุดของ
จอภาพได้ทกุต าแหนง่ 

4.4.5.4 เนือ้จอสีขาวท าจากวสัด ุFiber ด้านหลงัเคลือบสีด าทนตอ่การฉีกขาด ป้องกัน
การตดิไฟ และสามารถท าความสะอาดได้ 

4.4.5.5 กระบอกจอถกูออกแบบให้สามารถติดตัง้ได้กบัผนงัหรือเพดาน 
4.4.5.6 วสัดทุ าเนือ้ผ้าจอสว่นพืน้ท่ีรับภาพ เป็นแบบ MATT WHITE 
4.4.5.7 ขนาดจอภาพไมน้่อยกวา่ 200 นิว้ (วดัในแนวทแยง) 
4.4.5.8 สามารถใช้กบัไฟ 220 Volt 50 Hz ได้ 



4.4.5.9 เฟรมกล่องไม้ส าหรับแขวนจอ Wide Screen  เป็นวสัดไุม้เนือ้แข็งท าสีพ่นเพ่ือ
ความคงทน สวยงาม 

5. การจัดท ารายงาน 

ต้องจัดท ารายงานประจ าวันตามแบบฟอร์มเอกสารซึ่งได้รับการอนุมัติจากผู้ คุมงาน รายงาน
ประจ าวนันีจ้ะต้องประกอบด้วยรายละเอียดดงันี ้

5.1  จ านวนพนกังาน คนงานทกุประเภทของผู้ รับจ้างในหนว่ยงานก่อสร้าง 

5.2  วสัดท่ีุมีอยูใ่นบริเวณก่อสร้าง วสัดท่ีุสง่เข้ามาและวสัดท่ีุใช้ไป 

5.3  อปุกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ท่ีมีอยูใ่นบริเวณก่อสร้าง 

5.4  ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง 

5.5  อปุสรรค และความลา่ช้าของงานก่อสร้าง 

5.6  ค าสัง่ของผู้คมุงาน และการเปล่ียนแปลงในงานก่อสร้างท่ีผู้คมุงานสัง่ให้ท า 

5.7  แบบก่อสร้างและแบบแก้ไขท่ีได้รับจากผู้คมุงาน 

5.8  เหตกุารณ์พิเศษต่างๆ รวมทัง้การเกิดอุบตัิเหตขุึน้ในบริเวณก่อสร้างและผู้มาเย่ียมหน่วยงาน
ก่อสร้าง 

6. มาตรฐานที่ก าหนด 

 อปุกรณ์วสัดแุละระบบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่เคยถูกติดตัง้และใช้งานมาก่อน 
อปุกรณ์ทัง้หมดต้องอยูใ่นสภาพท่ีสมบรูณ์ใช้งานได้ดี 

6.1  วสัดแุละอปุกรณ์ ผู้ รับจ้างต้องจดัหาตวัอย่างและอปุกรณ์ ( ถ้ามี ) รวมทัง้เอกสารของผู้ผลิตท่ี
แสดงรายละเอียด ขนาดและรูปร่างท่ีชดัเจนของวสัด ุแคต็ตาล็อก ให้ผู้ว่าจ้างได้ตรวจล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วนั
ท าการ ก่อนน าไปตดิตัง้ และอปุกรณ์ท่ีได้รับการอนมุตัิแล้ว มิได้หมายความว่าเป็นการพ้นความรับผิดชอบของ
ผู้ รับจ้าง หากตรวจพบข้อผิดพลาดภายหลงั ผู้ รับจ้างต้องด าเนินการแก้ไขใหมใ่ห้ถกูต้อง 

6.2  เคร่ืองมือ ผู้ รับจ้างต้องมีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ เคร่ืองผอ่นแรง ท่ีมีประสิทธิภาพ และความปลอดภยั
ส าหรับใช้ในการปฏิบตังิานเป็นชนิดท่ีเหมาะสม อีกทัง้จ านวนเพียงพอกบัปริมาณงานท่ีใช้งาน 

6.3  ฝีมือและแรงงาน  ผู้ รับจ้างจะต้องใช้ช่างท่ีมีฝีมือดีมาท าการก่อสร้างให้ถูกต้องเรียบร้อยตาม
แบบรูปแบบรายการก่อสร้างและได้มาตรฐานการก่อสร้างตามหลกัวิชาชา่งท่ีดี งานบางประเภทท่ีจ าเป็นต้องใช้
ชา่งผู้ช านาญในการตดิตัง้โดยเฉพาะ ให้ผู้ รับจ้างจดัหาชา่งแตล่ะสาขามาด าเนินการ 

6.4  การตรวจสอบแบบและข้อก าหนด 

  6.4.1 ผู้ รับจ้างต้องตรวจสอบแบบและรายการข้อก าหนดตา่งๆ จนแน่ใจวา่เข้าถึงข้อก าหนด
และเง่ือนไขตา่งๆ โดยชดัเจน 



  6.4.2 เม่ือพบข้อขดัแย้งระหว่างแบบ และรายการหรือข้อสงสยั หรือข้อผิดพลาดเก่ียวกบัแบบ 
และรายการให้รีบแจ้งตอ่ผู้ควบคมุงานโดยฉบัพลนั เพ่ือรีบแก้ไขให้ตรงจดุและถกูต้องตอ่ไป 

  6.4.3 ถ้างานสว่นหนึง่สว่นใดท่ีผู้ รับจ้างก าลงัตดิตัง้หรือตดิตัง้แล้วเสร็จก็ดี  ผิดไปจากแบบและ
ข้อก าหนด หรือใช้วัสดุอุปกรณ์ไม่ตรงกับรายการท่ีก าหนดไว้ สถาบนัมีสิทธ์ิในการสั่งให้ผู้ รับจ้างหยุดงาน
ชัว่คราว และต้องท าการแก้ไขให้ถกูต้องทนัที 

6.5  แผนการด าเนินงาน หากผู้ รับจ้างต้องจดัท าแผนการด าเนินงานทัง้หมด โดยน าเสนอตอ่สถาบนั
เห็นชอบก่อนท่ีจะด าเนินงาน   

6.6  เม่ือท าการก่อสร้างอาคารเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ผู้ รับจ้างจะต้องรือ้ถอนโรงงานและเก็บวสัดตุา่ง ๆ  
ออกไปนอกมหาวิทยาลยัและปรับบริเวณให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย จนเป็นท่ีพอใจของคณะกรรมการตรวจการ
จ้างก่อนสง่งานงวดสดุท้าย  

7. งานท าความสะอาดและการเตรียมการส่งมอบงาน 

7.1 ผู้ รับจ้างจะต้องท าการขนย้ายสิ่งของหรือเศษวสัดอุอกไปจากบริเวณงานท่ีท าให้หมดสิน้ก่อนวนั
สง่มอบงาน   

7.2 การทดสอบส่วนประกอบสถาปัตย์ ในท่ีนีห้มายถึงการทดสอบหรือแสดงให้เห็นถึงการท างานได้
ประสิทธิภาพและคณุภาพตามแบบและรายการ  ซึง่ผู้ รับจ้างจะต้องท าการทดสอบให้แล้วเสร็จใช้การได้ก่อนส่ง
มอบงาน เชน่ ระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง ระบบปรับอากาศ 

8. การรับประกัน 

8.1 ผู้ รับจ้างต้องรับประกันคณุภาพและการปรับปรุงตกแต่งตอ่ทางสถาบนั จนสามารถใช้งานได้ดี 
สมบรูณ์ครบถ้วนเป็นท่ียอมรับ เป็นระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 1 ปี นบัจากวนัติดตัง้แล้วเสร็จ และลงนามในเอกสาร
รับมอบงานแล้ว 

8.2 ในระหวา่งระยะรับประกนั หากระบบหรือวสัดบุางรายการในการปรับปรุงตามแบบท่ีก าหนด   
เสียหรือขดัข้อง อนัเกิดเน่ืองจากตวัวสัดหุรืออุปกรณ์เอง ซึ่งไม่เก่ียวกับการใช้งานท่ีผิดวตัถุประสงค์ ผู้ รับจ้าง
ยินดีเข้าซอ่มแซม และปรับปรุงให้ใช้งานได้ตามปกตคิรบถ้วนสมบรูณ์  

9. การแบ่งงวดงานจ้างและก าหนดระยะเวลาด าเนินการ 

9.1  ระยะเวลาด าเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จและสง่มอบงานทัง้หมดเรียบร้อย ภายในเวลา 240 วนั
นบัถดัจากวนัลงในนามสญัญาหรือวนัท่ีได้รับหนงัสือแจ้งจากมหาวิทยาลยัให้เร่ิมงาน 

9.2  การแบง่งวดงานจ้างให้แบง่เป็น  4 งวด ดงันี ้



  9.2.1 งวดท่ี 1 ภายใน 60 วนั นบัถัดจากวนัท่ีลงนามในสญัญาหรือวนัท่ีได้รับหนงัสือแจ้งจาก  

สถาบนัให้เร่ิมท างาน โดยต้องด าเนินการขึน้โครงร่างผนงั งานระบบประปาและสุขาภิบาลบางส่วน ตามแบบ
เสร็จสิน้ สถาบนัจะจา่ย 20% ของวงเงินท่ีระบใุนสญัญา  

9.2.2 งวดท่ี 2 ภายใน 120 วนั นบัถดัจากวนัท่ีลงนามในสญัญาหรือวนัท่ีได้รับหนงัสือแจ้งจาก
สถาบนัให้เร่ิมท างาน โดยต้องด าเนินการในงานพืน้และตกแต่ง งานโครงคร่าวฝ้าเพดาน งานฉนวนกนัความ
ร้อนใต้หลงัคา งานระบบประปาและสขุาภิบาลพร้อมทัง้สขุภณัฑ์ทัง้หมด สถาบนัจะจ่าย 30% ของวงเงินท่ีระบุ
ในสญัญา  

9.2.3 งวดท่ี 3 ภายใน 180 วนั นบัถดัจากวนัท่ีลงนามในสญัญาหรือวนัท่ีได้รับหนงัสือแจ้งจาก
สถาบนัให้เร่ิมท างาน โดยต้องด าเนินการใน หมวดงานทาสี พร้อมทัง้ระบบไฟฟ้า สถาบนัจะจ่าย 20% ของ
วงเงินท่ีระบใุนสญัญา  

9.2.4 งวดสดุท้าย ภายใน 240 วนั นบัถดัจากวนัท่ีลงนามในสญัญาหรือวนัท่ีได้รับหนงัสือแจ้ง
จากสถาบนัให้เร่ิมท างาน โดยต้องด าเนินการในหมวดงานตกแตง่ภายใน พร้อมทัง้ระบบไฟฟ้าทัง้หมด พร้อม
ทดสอบใช้งาน สถาบนัจะจา่ย 30% ของวงเงินท่ีระบใุนสญัญา  

10. เงนิงบประมาณโครงการ (ราคาสงูสดุของการประกวดราคา) 
วงเงินในการปรับปรุงพืน้ท่ี จ านวน 5,300,000 บาท (ห้าล้านสามแสนบาทถ้วน) พร้อมครุภัณฑ์

ประกอบและการตกแตง่ภายในห้อง ซึง่รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและคา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ ทัง้หมดไว้ด้วยแล้ว ในการเสนอ
ราคา ผู้ เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขัน้ต ่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครัง้ละ..............10,000.........บาทจาก
ราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครัง้ถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครัง้ละไม่น้อยกว่า
.................10,000.00................บาท จากราคาครัง้สดุท้ายท่ีเสนอลดแล้ว 

 
 

สถานท่ีตดิต่อเพ่ือขอทราบข้อมูลเพิ่มเตมิ หรือเสนอแนะวิจารณ์  
หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัวได้ที่ 

1.  ทางไปรษณีย์ 
สง่ถึง สถาบนัโภชนาการ มหาวิทยาลยัมหิดล 
  ถนนพทุธมณฑล สาย 4   ศาลายา  พทุธมณฑล  นครปฐม 73170 

 2.  โทรศัพท์        0 2800 2380 , ตอ่ 100        
3.  โทรสาร          0 2441 9345    
4.  ทางเว็บไซต์   www.inmu.mahidol.ac.th 
5.  E-Mail            wiroj.san@mahidol.ac.th 
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ร่าง 
      เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ……………… 

การจ้าง จ้างปรับปรุงพ้ืนที่ช้ัน 5 อาคารสถาบันโภชนาการ 1 งาน 
ตามประกาศมหาวทิยาลัยมหิดล (สถาบันโภชนาการ) 

ลงวันที.่...........................................          
…………………………………………….. 

  มหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันโภชนาการ)  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “มหาวิทยาลัย” มีความประสงค์จะประกวด
ราคาจ้างจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 5 อาคารสถาบันโภชนาการ  1 งาน  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ณ 
มหาวิทยาลยัมหดิล (สถาบันโภชนากร) ศาลายา โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 
1.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา 
 1.1 แบบรูปและรายการละเอียด 
 1.2   แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 1.3  แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา 
 1.4  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 1.5 แบบสัญญาจ้าง  
 1.6 แบบหนังสือค้ าประกัน 
  (1) หลักประกันซอง   
  (2) หลักประกันสัญญา 
 1.7 สูตรการปรับราคา 
 1.8 บทนิยาม 
  (1) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
  (2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
 1.9 แบบบัญชีเอกสาร 
  (1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
  (2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 
 1.10  แบบบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น 
  (1)   บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
  (2)   บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการและผู้มีอ านาจควบคุม  
 1.11 รายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ. (Bill of Quantities)  (รายละเอียดการ
ค านวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นการเปิดเผยเพ่ือให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้รู้ข้อมูลได้เท่าเทียมกันและเพ่ือให้
ประชาชนเข้าตรวจดูได้) 
 1.12  การแบ่งงวดงานงวดเงิน 
 1.13  มาตรฐานฝีมือช่าง 
 1.14  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2522 เรื่องหลักเกณฑ์และมาตรการในการ
ด าเนินการก่อสร้าง ภายในมหาวิทยาลัยมหิดลพ.ศ. 2522    
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 1.15  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2522 เรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน พ.ศ. 2522    
 1.16  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2522 เรื่องการก าหนดสถานที่ให้มีความคุ้มครอง
สุขภาพของนักศึกษาและบุคลากร พ.ศ. 2522    
  
2.     คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 

2.1    ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
2.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้ง

เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
2.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน            

และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.8   

2.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น           
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาไม่มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

    2.5   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานประกวดราคา
จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 2,500,000.00 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) และเป็น
ผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยมหิดลเชื่อถือ  อายุผลงานไม่เกิน 5 ปี โดยในผลงานต้องประกอบด้วย
งานตกแต่งภายในและงานติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ โดยแนบส าเนาคู่สัญญามาในบัญชีส่วนที่ 2 ด้วย 

2.5.1 ผู้เสนอราคาต้องมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจ าบริษัท(โดยมีเอกสารประกอบ)  ดังนี้ 
-วิศวกรโยธา อย่างน้อย 1 คน  
-วิศวกรไฟฟ้า-สื่อสาร อย่างน้อย 1 คน 
-สถาปนิกหรือมัณฑนากร  อย่างน้อย  1  คน 

      โดยแสดงประวัติผลงานและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแนบมาประกอบการพิจารณาในวันยื่นข้อเสนอ
การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วย 

 2.5.2 ผู้เสนอราคาต้องจัดท าแผนงานการด าเนินงานในการและจัดท าแบบรายละเอียดในการท างาน 
(SHOP DRAWING) และเป็นผู้ค านวณรายละเอียดต่างๆ ตามแบบแปลนที่สถาบันก าหนด (สามารถปรับแก้รูปแบบได้
ตามหลักวิชาการ) โดยต้องมีวิศวกรโยธาระดับสามัญรับรองแบบ และส่งให้สถาบันจ านวน 2 ชุด ส าหรับตรวจสอบและ
ให้ความเห็นชอบ ผู้รับจ้างต้องจัดท าส าเนาแบบรายละเอียดในการท างานของผู้รับจ้างที่ได้รับอนุมัติแล้วแจกจ่ายให้ทุก
ฝ่ายที่เก่ียวข้องไว้ใช้ท างานก่อสร้างด้วย 

2.5.3 หากผู้เสนอราคาได้รับการพิจารณาให้ด าเนินการก่อสร้าง ต้องส่งมอบแบบรายละเอียด 
งานที่ท าจริง (AS-BUILT DRAWINGS) และรายการประกอบแบบหลังจากที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ ให้จัดท าในรูปแบบ
ดังนี้  
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- แบบกระดาษพิมพ์เขียว จ านวน 5 ชุด  
-รายการประกอบแบบ จ านวน 5 เล่ม 
-รายการประมาณราคากลางค่าก่อสร้างอย่างละเอียด จ านวน 5 ชุด 
-แบบสื่อบันทึกโปรแกรม AutoCAD หรือ Adobe Acrobat จ านวน 2 ชุด 

2.6   ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-
GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th 

2.7  ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชี 

รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
 ทั้งนี้  ผู้ เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคา และหากมีการท าสัญญากับ
มหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันโภชนาการ) ต้องจัดท าบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากร และต้องรับ
จ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงิน
สดก็ได้ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและ
แสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554  ประกาศ ณ 
วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2554 และ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม  พ.ศ.2554  และ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล
เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555  ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม  พ.ศ.2555 

3.     หลักฐานการเสนอราคา 

  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน  แยกเป็น 2 ส่วน คือ 

 3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคา เป็นนิติบุคคล 
(ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน                 
  นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง         
(ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน               
 นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม และบัญชีผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
(2) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่นส าเนา

บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

http://www.gprocurement.go.th/
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(3) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าให้ยื่น
ส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่
ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง       หรือ
ผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามท่ี ระบุไว้ใน (1) 

(4) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนา
ทะเบียนบ้าน เป็นต้น  

(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมด ที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.9 (1) 
 

 3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
(1) ใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(2) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลงนามพร้อม

ประทับตรา จ านวน 3 ชุด 
(3) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคามอบอ านาจ

ให้บุคคลอื่นท าการแทน 
(4) หลักประกันซอง ตามข้อ 5 

    (5) ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง และส าเนาคู่ฉบับสัญญาพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง   (ใน
วันยื่นเอกสารประกวดราคาจนถึงวันก่อนแจ้งผลการคัดเลือก  ขอให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา น า
เอกสารต้นฉบับมาด้วย เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบ โดยมหาวิทยาลัยจะคืน
ต้นฉบับเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคาภายหลังการพิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว)    

(6)     รายชื่อผู้จัดการโครงการพร้อมประสบการณ์โดยให้แสดงหลักฐานผลงานที่สามารถตรวจสอบได้ 
(7)     วิศวกรโยธา ที่มีใบประกอบวิชาชีพ โดยให้แสดงประวัติผลงานและใบอนุญาต  ที่สามารถ

ตรวจสอบได้ 
(8)    วิศวกรไฟฟ้าที่มีใบประกอบวิชาชีพ โดยให้แสดงประวัติผลงานและใบอนุญาต  ที่สามารถ 
      ตรวจสอบได ้

(9)    สถาปนิกหรือมัณฑนากร  ที่มีใบประกอบวิชาชีพ โดยให้แสดงประวัติผลงานและ 
ใบอนุญาต  ที่สามารถตรวจสอบได้ 

(10) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) 
(11) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.9 (2) 

4.     การเสนอราคา 
4.1   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์นี้ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 
และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนรวมทั้งลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน 

4.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 
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4.3    ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  90 วัน  นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้ายโดย
ภายในก าหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้และจะถอน
การเสนอราคามิได้ 

4.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จ              
ไม่เกิน 240  วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัยให้เริ่มท างาน 

4.5 ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควร 
ตรวจดูร่างสัญญา  แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ  ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อน ที่จะ 
ตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

4.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์               
ในวันที่                             ระหว่างเวลา ........................................น . ถึง ……………………….……น.  
ณ ห้องประชุมชั้น 1 สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170 
และก าหนดวันเสนอราคาเป็นวันที่.................................ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดก าหนดระยะเวลาในภายหลัง 
  เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะไม่รับเอกสาร
เพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด 

คณะกรรมการประกวดราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา                  
แต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นหรือเป็นผู้มี 
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ 1.8 (1) ณ วัน
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ 3.2 และแจ้ง       
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดที่
มีหลักฐานว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว 

  หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมตามข้อ   1.8 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา รายนั้น
ออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา 
ดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  

  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นเพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน  หรือเป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคา
กับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือเป็นผู้
ประสงค์จะเสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเป็นผู้ประสงค์               
จะเสนอราคา ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน 3 
วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาให้ถือเป็น
ที่สุด 
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  หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้อง จนไม่อาจด าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้ คณะกรรมการประกวด
ราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืน และเมื่อ
แก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ด าเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากข้ันตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยัง
เหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกันเว้นแต่
คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ 
ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และก าหนดวัน เวลาและสถานที่ เพ่ือเริ่มต้น
กระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ  
  คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจด าเนินการใด ๆ ระหว่างการประกวด                  
ราคาฯ  เพ่ือให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

 4.7  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค 
(2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่ 
 5,213,013.24  บาท (ห้าล้านสองแสนหนึ่งหม่ืนสามพันสิบสามบาทยี่สิบสี่สตางค์) 
(3) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้

ด้วยแล้ว 
(4) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทน จะต้องมาลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน 

เวลา และสถานที่ท่ีก าหนด 
(5) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ 
 
(6) ผู้ มี สิ ทธิ เสนอราคาหรื อผู้ แทนที่  LOG IN แล้ ว จะต้ องด าเนิ นการเสนอราคา โดยราคา 

ที่เสนอในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ ากว่าราคาสูงสุดในการ
ประกวดราคาฯ และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 10,000.00 
บาท จากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้ง
ละไม่น้อยกว่า 10,000.00 บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว 

(7) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล้ว จะต้อง
ยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอ
หลังสุด 

(8) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการให้บริการ
เสนอราคา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ทั้งนี้  จะแจ้ง
ให้ทราบในวันเสนอราคา 
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(9)   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันที่........ .............................ตั้งแต่เวลา.............น.  
เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้ง วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.005) ให้ทราบ
ต่อไป 

(10 )   ผู้ มี สิ ทธิ เสนอราคาสามารถศึกษาและท าความเข้ าใจในระบบและวิ ธี การเสนอราคา 
ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และผู้มี
สิทธิเสนอราคาต้องท าการทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนถึงก าหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซต์ของผู้
ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป 

 
5.     หลักประกันซอง 
  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซอง ข้อเสนอด้านเทคนิค  
จ านวน 265,000.00 บาท (สองแสนหกหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ าประกัน
ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา 90 วัน   โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่ง
อย่างใดดังต่อไปนี้   

5.1 เงินสด 
5.2 เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ใช้เช็คนั้นช าระต่อมหาวิทยาลัยหรือก่อนวันนั้นไม่

เกิน 7 วัน 
5.3     หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.6 (1) 

  หลักประกันซองตามข้อนี้ มหาวิทยาลัย จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้ าประกันภายใน     
15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคา
ต่ าสุด จะคืนให้ต่อเม่ือได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว  
  การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
 
6.      หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 

6.1 ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ มหาวิทยาลัยมหิดลจะพิจารณาตัดสิน 
ด้วย ราคารวม  
 6.2 หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่
ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ 4 
แล้ว คณะกรรมการด าเนินการประกวดราคา จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็น
ข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยเท่านั้น 

 6.3 มหาวิทยาลัย สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน  ในกรณี
ดังต่อไปนี้ 

http://www.gprocurement.go.th/


- 8 - 

(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย 

(2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข ที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประสงคจ์ะเสนอราคารายอ่ืน 

6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการ
ประกวดราคา หรือมหาวิทยาลัย มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใด
ที่เก่ียวข้อง กับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ มหาวิทยาลัย มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่
มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 

6.5 มหาวิทยาลัย ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ 
และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวด
ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดย ไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา 
จะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งมหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา  ที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็
ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคล
ธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

  ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงาน
ตามสัญญาได้ คณะกรรมการประกวดราคาหรือมหาวิทยาลัย จะให้ผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่
ท าให้เชื่อได้ว่า ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถด าเนินงานตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จ
สมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น 

6.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า          
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอ  ณ วัน
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.8 มหาวิทยาลัย มีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว  และ
มหาวิทยาลัย จะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 

 

7.      การท าสัญญาจ้าง 
  ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา 
ดังระบุในข้อ 1.5 กับมหาวิทยาลัย ภายใน    7    วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็น
จ านวนเงินเท่ากับร้อยละ   5      ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้มหาวิทยาลัย
ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
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7.1   เงินสด 
7.2   เช็คท่ีธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ก่อนที่ใช้เช็คนั้นช าระต่อมหาวิทยาลัยหรือก่อนวันนั้น

ไม่เกิน 7 วัน 
7.3   หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.6 (2)  

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพัน                    
ตามสัญญาจ้างแล้ว 
 
8.   ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
 มหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งท า
สถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย โดยแบ่งออกเป็น 4 งวด ตามข้อ 1.12 
 
9. อัตราค่าปรับ 
              ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 17 จะก าหนดในอัตราร้อยละ…0.1… ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 
 
10.   การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
 ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรื อท าสัญญาจ้าง 
ตามแบบดังระบุในข้อ 1.5 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่
น้อยกว่า….1.. ปี……-….. เดือน นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับมอบงาน                 โดยผู้รับจ้างต้องรีบ
จัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน .....7... วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
 
11.      การจ่ายเงินล่วงหน้า 
 ผู้ มี สิ ทธิ เ สนอราคามี สิ ทธิ เ สนอขอรั บ เ งิ นล่ ว งหน้ า  ใน อัตรา ไม่ เ กิ นร้ อยละ …. . -.….ของราคา 
ค่ า จ้ า ง ทั้ ง ห ม ด  แ ต่ ทั้ ง นี้ จ ะ ต้ อ ง ส่ ง ม อ บ ห ลั ก ป ร ะ กั น เ งิ น ล่ ว ง ห น้ า  เ ป็ น ห นั ง สื อ 
ค้ าประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบดังระบุในข้อ 1.6 (3) ให้แก่มหาวิทยาลัยก่อนการรับช าระเงินล่วงหน้านั้น 

  หลักประกันนี้จะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง เมื่อหักเงินล่วงหน้าคืนครบถ้วนแล้ว 
 

  กรณีผู้รับจ้างมีความประสงค์จะขอรับหลักประกันคืน  ผู้รับจ้างจะต้องน าหลักประกันการรับเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้า มาเปลี่ยนตามวงเงินในส่วนที่เหลือ  เมื่อผู้ว่าจ้าง ได้หักเงินค่าจ้างไปบางส่วนแล้ว  หรือขอคืนหลักประกัน
บางส่วน ตามท่ีผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้แล้ว    กรณผีู้รับจ้างวางหลักประกันไว้หลายฉบับ 
  การหักเงินล่วงหน้า มหาวิทยาลัย  จะหักคืนให้ครบถ้วน  เมื่อมีการช าระเงินค่าจ้างให้ผู้รับจ้างครบร้อยละ 
50  ของมูลค่าค่าจ้างตามสัญญา  
 
12.       ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
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      12.1 เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณรายได้ประจ าปี 2558    
 กา รล ง น าม ใน สั ญญาจ ะกร ะท า ไ ด้ ต่ อ เ มื่ อ  ม ห า วิ ท ย าลั ย ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ เ งิ น ค่ า ก่ อ ส ร้ า ง จ า ก 
งบประมาณรายไดป้ระจ าปี 2558 แล้วเท่านั้น 
 ราคากลางของงานจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 5 อาคารสถาบันโภชนาการ  ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 5,213,013.24 บาท (ห้าล้านสองแสนหนึ่งหม่ืนสามพันสิบสามบาทยี่สิบสี่-
สตางค์) 
   12.2 เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามการ
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้า
มาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขน
ได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
  (1) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่
วันที่ผู้รับจ้างสั่ง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้
บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
  (2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศ
มายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับ
อนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุก
ของลงเรืออ่ืน 
 (3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี 
  12.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อมหาวิทยาลัย
แล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้ เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้วต้องเข้าร่วม
เสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่ก าหนดใน ข้อ 4.7 (4) (5) (6) และ (7)  มิฉะนั้น มหาวิทยาลัยจะ
ริบหลักประกันซองจ านวนร้อยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้า
มี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
 12.4 ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลา ที่ทาง
ราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกันซองทันที 
และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทาง
ราชการ 
 12.5 มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญา ให้เป็นไปตาม
ความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
12.6  เงื่อนไขและคุณสมบัติของบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์และแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน
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ของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน
ของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555  ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม  พ.ศ.2555 

 (1)  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา (ผู้ประสงค์จะเสนอราคา) ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็น
ผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

 (2)  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับทางมหาวิทยาลัยฯ ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e–Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

 (3)  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่
เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนิติสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ใน
บัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนใน
สาระส าคัญ เว้นแต่บุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศดังกล่าว หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง 
และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว 

13. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
     การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ 1.7 จะน ามาใช้ในกรณีที่ค่างาน
ก่อสร้างลดลงหรือเพ่ิมข้ึน โดยวิธีการต่อไปนี้ 
  P = (PO) x (K) 
ก าหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่ จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง 
 PO = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ใน

สัญญาแล้วแต่กรณี 
  K = ESCALATION FACTOR  ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพ่ิมค่างาน หรือบวกเพ่ิม 4% เมื่อ
ต้องเรียกค่างานคืน 
  สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่ก าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่ก าหนดไว้ใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ 1.7 

14. มาตรฐานฝีมือช่าง 
   เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้าง 
ตามประกาศนี้แล้ว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีและ
ใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. 
และ ปวท . หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก .พ . รับรองให้เข้ารับราชการได้** ในอัตรา 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 ของแต่ละ สาขาช่างจ านวนอย่างน้อย 1 คน ดังระบุไว้ใน 1.13  
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15. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
 ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้
โดยเคร่งครัด 

 
 

                                       มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
หมายเหตุ   

ผู้ประสงค์จะเสนอราคา หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ที่เข้ารับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ เพ่ือ
เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา 

ผู้มีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ ให้เป็น
ผู้มีสิทธิเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

การนับระยะเวลาค้ าประกันซองตามข้อ  5 ให้หน่วยงานที่จัดหาพัสดุนับเป็น 2 ช่วงเวลาติดต่อกัน  
คือ ช่วงแรก ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดท้าย (วันเสนอราคา) และนับต่อเนื่องกัน
ในช่วงที่สอง คือ ตั้งแต่วันถัดจากวันยืนยันราคาสุดท้าย จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา ตัวอย่างเช่น ก าหนดวันยื่นซอง
ข้อเสนอทางด้านเทคนิค วันที่ 1 เมษายน 2549 ก าหนดวันเสนอราคาวันที่ 20 เมษายน 2549 และก าหนดยืนราคา 30 
วั น  นั บ แ ต่ วั น ยื น ยั น ร า ค า สุ ด ท้ า ย  ก า ร นั บ ร ะ ย ะ เ ว ล า ค้ า ป ร ะ กั น ซ อ ง คื อ  วั น ที่  
1 เมษายน 2549 จนถึ งวันที่  20 เมษายน 2549 และนับต่อ เนื่ อง ในช่ ว งที่ สองให้ เ ริ่ มนับตั้ งแต่ วั นที่  
21 เมษายน 2549 จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2549 (รวม 30 วัน) ดังนั้น ระยะเวลาการนับหลักประกันซอง   
คือ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2549 จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2549 

 การเสนอลดราคาขั้นต่ า (Minimum Bid) ให้หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุค านวณวงเงินการเสนอลด
ราคาขั้นต่ าแต่ละครั้งในอัตราร้อยละ 0.2 ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
หากค านวณแล้วมีเศษของหลักหน่วยนับใดๆ ให้ปัดเศษดังกล่าวเป็นหน่วยนับนั้น โดยไม่ต้องมีเศษของแต่ละหน่วยนับ 
เพ่ือความชัดเจน และป้องกันความผิดพลาดในการเสนอลดราคาข้ันต่ าแต่ละครั้ง เช่น กรณีราคาสูงสุดของการประกวด
ร า ค า ฯ  1 5 5 , 6 5 7 , 0 0 0  บ า ท  ค า น ว ณ ร้ อ ย ล ะ  0 . 2  ไ ด้ เ ท่ า กั บ  3 1 1 , 3 1 4  บ า ท  
ให้ก าหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 300,000 บาท ราคาสูงสุดของ 
การประกวดราคาฯ 44,567,500 บาท ค านวณร้อยละ 0.2 ได้เท่ากับ 89,135 บาท ให้ก าหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ า 
(Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 80,000 บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ 7,789,000 บาท ค านวณร้อยละ 
0.2 ได้เท่ากับ 15,578 บาท ให้ก าหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 10,000 บาท ทั้งนี้ 
ผู้ เ ส น อ ร า ค า ส า ม า ร ถ เ ส น อ ล ด ร า ค า ขั้ น ต่ า สู ง ก ว่ า 
ราคาขั้นต่ าที่ก าหนดได้ เช่น กรณีก าหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 300,000 บาท 
ผู้ เ ส น อ ร า ค า ส า ม า ร ถ เ ส น อ ล ด ร า ค า ไ ด้ ค รั้ ง ล ะ ม า ก ก ว่ า  3 0 0 , 0 0 0  บ า ท  ไ ด้  แ ล ะ ก า ร เ ส น อ  
ลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาตามที่ก าหนดจากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว ส าหรับกรณีการจัดหาพัสดุที่
หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุก าหนดให้เสนอราคาในลักษณะการเสนอราคาต่อหน่วย เห็นควรให้หน่วยงานก าหนดให้เสนอ
ราคาและพิจารณาในลักษณะการเสนอราคารวม เพ่ือให้สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นได้ 


