
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันวิจัยโภชนาการ) 
เรื่อง  สอบราคาจางกอสรางอาคารเก็บผลิตภัณฑน้ําดื่มบรรจุขวด  สถาบันวิจัยโภชนาการ  1 งาน                                   

  ----------------------------------------- 
 
  ดวยมหาวิทยาลัยมหิดล  (สถาบันวิจัยโภชนาการ) มีความประสงคจะสอบราคาจางปรับปรุงจางกอสราง
อาคารเก็บผลิตภัณฑน้ําดื่มบรรจุขวด  สถาบันวิจัยโภชนาการ  ราคากลางของงานกอสรางในการสอบราคาครั้งนี้เปนเงินทั้งสิ้น   
852,353.60  บาท (แปดแสนหาหมื่นสองพันสามรอยหาสิบสามบาทหกสิบสตางค) 
 ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
 

  1. เปน (นิติบุคคล) ผูมีอาชีพรับจางงานที่สอบราคาจางดังกลาว (ซึ่งมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน  ใน
วงเงินไมนอยกวา ……-……….บาท)  

2.  ไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนช่ือแลว 
 3. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคา
ไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 
   4.ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแก.มหาวิทยาลัยมหิดล 
(สถาบันวิจัยโภชนาการ)  ณ วันประกาศสอบราคา  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
ในการสอบราคาจางครั้งนี้   
 
                 กําหนดดูสถานที่และรับฟงคําช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่    16    กรกฎาคม  2551                                                            
เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมช้ัน 1  สถาบันวิจัยโภชนาการ   มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา  พุทธมณฑล นครปฐม  73170    
 
 กําหนดยื่นซองสอบราคา ต้ังแตวันที่  7 กรกฎาคม  2551    จนถึงวันที่    24 กรกฎาคม  2551     
ในวันและเวลาราชการ  ณ หนวยพัสดุ สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 
และ  กําหนดเปดซองใบเสนอราคาในวันที่   25 กรกฎาคม  2551       ต้ังแตเวลา    14.00   น.  เปนตนไป 
 
 ผูสนใจติดตอขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ..........-............บาท ไดที่   หนวยพัสดุ  ช้ัน1  
สถาบันวิจัยโภชนาการ  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาใน พุทธมณฑล นครปฐม 73170  ในระหวางวันที่  7 กรกฎาคม  2551       
ถึงวันที่  24  กรกฎาคม  2551    หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข  0-2889-3975 ในวันและเวลาราชการ และประชาสัมพันธ
ทาง www.mahidol.ac.th , www.inmu.mahidol.ac.th 

  
  ประกาศ ณ วันที่    3   กรกฎาคม   พ.ศ.  2551  

              
                          (รองศาสตราจารยพงศธร  สังขเผือก) 
                             รองผูอํานวยการ ปฏิบัติราชการแทน 
                          ผูอํานวยการสถาบันวิจัยโภชนาการ 

หมายเหตุ  มหาวิทยาลัย ขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการสอบราคาครั้งนี้โดยไมจัดจางก็ได  หากไมไดรับอนุมัติงบประมาณทั้ง    
รายการ  และ/หรือบางสวน หรือมีการเปลี่ยนแปลงอื่นใด 
 

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


เอกสารสอบราคาจาง  เลขท่ี NU 009  /2551 

 จางกอสรางอาคารเก็บผลิตภัณฑน้ําดื่มบรรจุขวด  สถาบันวิจัยโภชนาการ  1 งาน 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันวิจัยโภชนาการ) 

ลงวันที่      3  กรกฎาคม  2551 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 ดวยมหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันวิจัยโภชนาการ)  ซึ่งตอไปนี้เรียกวา   “มหาวิทยาลัย”   มีความประสงคจะสอบราคา 
จางกอสรางอาคารเก็บผลิตภัณฑน้ําดื่มบรรจุขวด  สถาบันวิจัยโภชนาการ  1 งาน ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล   จังหวัด
นครปฐม   โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด  ดังตอไปนี้ 
 

1.  เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา  
 1.1  แบบรูปรายการละเอียด 
 1.2  แบบใบเสนอราคา 
 1.3  แบบสัญญาจาง 

       1.4  แบบหนังสือค้ําประกัน 
          (1) หลักประกันสัญญา 
 1.5  สูตรการปรับราคา  และวิธีการปรับราคาคางานกอสราง 

 1.6  บทนิยาม 
        (1)  ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน 
        (2)  การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
 1.7  บทนิยาม 
        (1)  บัญชีเอกสารสวนที่ 1 
        (2)  บัญชีเอกสารสวนที่ 2 
 1.8  แบบบัญชีรายการเอกสารที่ยื่นพรอมซองสอบราคา 
 

2.  คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
 2.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่สอบราคาจาง และตองไมเปนผูถูกแจงเวียนช่ือผูทิ้งงานของทางราชการ  

หรือหามติดตอหรือหามเขาเสนอราคากับมหาวิทยาลัย 
 2.2  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย      เวนแตรัฐบาลของ

ผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
 2.3  ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกมหาวิทยาลัยมหิดล 
(สถาบันวิจัยโภชนาการ) ณ  วันประกาศสอบราคา   หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ในการสอบราคาจางครั้งนี้ 
 

3.  หลักฐานการเสนอราคา 
 ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอกซองใบเสนอราคา

เปน 2 สวน  คือ 
 

3.1  สวนท่ี 1.../2 
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          3.1  สวนที่ 1  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี     
 (1)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 

                   (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด  ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชี
รายช่ือหุนสวนผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
                  (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือ 
บริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุมและบัญชีผูถือหุนรายใหญพรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
 (2)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดา  หรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล  ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน(ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอม
ทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
 (3) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา   ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา  
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนา
หนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (1)   
 (4)  สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม  เปนตน 
 (5)  บัญชีเอกสารทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองสอบราคา 
 3.2  สวนที่ 2  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี     
 (1)  บัญชีรายการกอสราง ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุอุปกรณ คาแรงงาน ภาษีประเภทตาง ๆ รวมทั้งกําไรไว
ดวย 
 (2)  หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย  ในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคลอื่นลงนาม
ในใบเสนอราคาแทน 
 (3)  บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา   
 
4.  การยื่นซองเสนอราคา 
 4.1  ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น  และจะตอง
กรอกขอความใหถูกตองครบถวน  ลงลายมือช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจน  จํานวนเงินที่เสนอจะตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและ
ตัวอักษร  โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข   หากมีการขูดลบ ตก เติม แกไข  เปลี่ยนแปลง จะตองลงลายมือช่ือผูเสนอราคาพรอม
ประทับตรา (ถามี)  กํากับไวดวยทุกแหง 

 4.2  ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน 
          ในการเสนอราคาใหเสนอเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย 

และหรือตอรายการตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตองทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและ
ตัวหนังสือ  ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษี
อากรอื่นและคาใชจายทั้งปวงไวแลว 
       ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา  90 วัน  นับแตวันเปดซองสอบราคา  โดยภายในกําหนด
ยืนราคา  ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว  และจะถอนการเสนอราคามิได 

 4.3  ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
จาง  หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากมหาวิทยาลัยใหเริ่มทํางาน   

4.4  กอนยื่นซอง.../3 
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 4.4 กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจ
เอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 

 4.5  ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองเสนอราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอย จาหนาซองถึง “ประธานกรรมการเปดซองสอบ
ราคาจางกอสรางอาคารเก็บผลิตภัณฑน้ําดื่มบรรจุขวด  สถาบันวิจัยโภชนาการ  1 งาน”      และระบุไวที่หนาซองดวยวา     
“ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา   เลขท่ี NU   009  /2551” ยื่นตอเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัย  ในวันที่   7 กรกฎาคม  2551                                
ถึงวันที่  24  กรกฎาคม  2551   ระหวางเวลา  8.30  น.  ถึง  16.30 น.     โดยใหสงเอกสารหลักฐานตาง ๆ  ตามที่กําหนดใน
เอกสารสอบราคา พรอมจัดทําบัญชีรายการเอกสารเสนอไปพรอมกับซองเสนอราคาดวย เมื่อพนกําหนดยื่นซองสอบราคาแลว
มหาวิทยาลัยจะไมรับซองเสนอราคา และหรือเอกสารหลักฐานโดยเด็ดขาด 
 ทั้งนี้ ซองเสนอราคาที่ผูเสนอราคาไดยื่นตอมหาวิทยาลัย และมีการลงทะเบียนรับซองแลวจะถอนคืนมิได 
 
 คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองเสนอราคา ณ หองประชุม 1  ช้ัน 1 อาคารสถาบันวิจัยโภชนาการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล  ตําบลศาลายา  อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม   ในวันที่   25  กรกฎาคม  2551     เวลา 14.00   น.โดย
ใหถือเอาเวลาแหงประเทศไทยตามนาฬิกาของสถานที่ที่ทําการรับซองเสนอราคาและเปดซองเสนอราคาเปนเกณฑในการตัดสิน 
 
5.  หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 

 5.1  ในการสอบราคาครั้งนี้  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินดวย  ราคารวม 
 5.2  หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไมถูกตองหรือไม

ครบถวนตามขอ 3  หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4  แลว  คณะกรรมการฯ  จะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคาราย
นั้น    เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย   หรือที่ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใช
สาระสําคัญ   ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยเทานั้น 

 5.3  มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา  โดยไมมีการผอนผันในกรณีดังตอไปนี้ 
                 (1) ไมปรากฏช่ือผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของ
มหาวิทยาลัย 

          (2)  ไมกรอกชื่อนิติบุคคล บุคคลธรรมดา หรือลงลายมือช่ือผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใดหรือทั้งหมดใน 
ใบเสนอราคา 
                 (3)  เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิด
ความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 
                 (4)  ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง  โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือช่ือพรอมประทับตรา 
(ถามี)  กํากับไว 
           5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคา หรือ มหาวิทยาลัย   มีสิทธิให
ผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได  มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไมรับราคา
หรือไมทําสัญญา   หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 
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 5.5  มหาวิทยาลัยทรงไวซึ่งสิทธิ์ที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจ
พิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจาง
เลยก็ได สุดแตจะพิจารณา  ทั้งนี้เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ  และใหถือวาการตัดสินของมหาวิทยาลัยเปนเด็ดขาด  
ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได  รวมทั้งมหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเสมือน
เปนผูทิ้งงาน  หากมีเหตุที่เช่ือไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 

ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได คณะกรรมการเปดซอง
สอบราคาหรือมหาวิทยาลัยจะใหผูเสนอราคานั้นช้ีแจง   และแสดงหลักฐานที่ทําใหเช่ือไดวาผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตาม
สอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณ หากคําช้ีแจงไมเปนที่รับฟงได มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น 
 
6. การทําสัญญาจาง 
 ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3 กับมหาวิทยาลัยภายใน 7 วัน นับถัดจาก
วันที่ไดรับแจง    และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ  หา   (5 %)    ของราคาคาจางที่สอบราคาได  
ใหมหาวิทยาลัยยึดถือไวในขณะทําสัญญา   โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้ 

  6.1  เงินสด 
 6.2  เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกมหาวิทยาลัย โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหนานั้น ไมเกิน 3 วันทําการของ
ทางราชการ 

 6.3  หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน ขอ 1.4 
 6.4  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน  นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา (ผูรับจาง)  พนจากขอผูกพัน
ตามสัญญาจางแลว 
 
7. คาจางและการจายเงิน 
 มหาวิทยาลัยจะจายเงินคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่
กอสรางใหสะอาดเรียบรอย 
 
8.  อัตราคาปรับ 
 คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ 16  จะกําหนดในอัตรารอยละ  0.10   ของคาจางตามสัญญาตอวัน 
 
9.  การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
 ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ 1.3  แลวแตกรณี จะตอง
รับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา  2 ป นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยไดรับมอบงาน   
โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน   7  วัน   นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
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10.  ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ   

 10.1  เมื่อมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง  และไดตกลงจางตามสอบราคาจางแลว  ถาผูรับจาง
จะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ  และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทย
เดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจาง
จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 

            (1)  แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ 
พาณิชยนาวีภายใน 7 วัน  นับถัดจากวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ   เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 

            (2)  จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศ   มายัง
ประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช
เรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น 

            (3)  ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2)  ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี 
 10.2 ผูเสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดัง

ระบุ ในขอ 6 จะตองรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดแกมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหาย
และพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

 10.3  มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิที่จะแกไข  เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญา 
 
11.  การปรับราคาคางานกอสราง 
 การปรับราคาคางานกอสราง   ตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ 1.6   จะนํามาใชในกรณีที่มีคางานกอสรางลดลง  
หรือเพิ่มขึ้น  โดยวิธีการตอไปนี้ 
  F   =  1.2726  
 สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไวในสัญญาหรือภายใน
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยไดขยายออกไป  โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุในขอ 1.5 
 
12.  มาตรฐานฝมือชาง 
 เมื่อมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตามประกาศนี้แลว ผูเสนอ
ราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว  ผูเสนอราคาจะตองมีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจาก - - - 
หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ กพ. รับรอง ใหเขารับราชการได ในอัตราไม
ตํ่ากวารอยละ - - -  ของแตละสาขาชาง  แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย   1  คน  ในแตละสาขาชาง  ดังตอไปนี้ 
 12.1                                                                  - - -                                                                                . 
                             .                                                                ฯลฯ                                                                             . 
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13.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
 ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไว โดยเครงครัด 
 

 
 

สถาบันวิจัยโภชนาการ 
   มหาวิทยาลัยมหิดล 
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