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ประกาศมหาวทิยาลยัมหดิล (สถาบันโภชนาการ)     

เรื่อง  ประกวดราคาจา้งท าปา้ยชือ่สถาบนัโภชนาการ พร้อมตดิตัง้ 1 งาน 
 ------------------------------------------- 

 ด้วย มหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันโภชนาการ) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง   ท าป้ายชื่อสถาบัน
โภชนาการ พร้อมติดตั้ง 1 งาน  โดยมีราคากลางงานก่อสร้างเป็นเงิน 356,577.50  บาท (สามแสนห้าหมื่น-
หกพันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์) 
 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 

1.   เป็นนิติบุคคลที่มีอาชีพรับจ้าง ท ำพัสดุ/ก่อสร้ำง ที่ประกวดราคาจ้างดังกล่าว 
 2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการซ่ึงได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว   และไม่เป็น  
ผู้ที่ถูกระบุช่ือเป็นผู้ทิ้งงานของทางมหาวิทยาลัยมหิดล  
 3.   ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ เสนอ
ราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
        4.   ต้องมีผลงาน ดังน้ี 
              4.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานทางด้านงานก่อสร้างที่ด าเนินการให้กับส่วนราชการ 
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เชื่อถือ
ได้ (ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ยื่นเอกสาร) หรือมีผลงานติดต้ังแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท 
 5. กรณีผู้เสนอราคาเป็นกิจการร่วมค้า จะต้องมีคุณสมบัติตามแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติ
ของผู้เสนอราคาที่เป็นกิจการร่วมค้า ตามหนังสือส านักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) 1305/ว 2457 ลงวันที่ 16 
มีนาคม 2543 ดังน้ี     

5.1  กรณีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลใหม่จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคา  ส่วนคุณสมบัติด้านผลงาน สามารถน าผลงาน
ของผู้ที่เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าได้   
 5.2  กรณีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้า
ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ใน
กรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดราย
หน่ึงเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ในการเข้าเสนอราคากับทางมหาวิทยาลัยมหิดลและแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อม
ซองเอกสารประกวดราคา  กิจการร่วมค้าน้ันสามารถใช้ผลงานของผู้ที่เข้าร่วมค้าหลักรายเดียว เป็นผลงาน
ของกิจการร่วมค้าได้   

6.   ผู้เสนอราคา ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) 
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th 

7  ผู้เสนอราคา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่
ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
 ทั้งน้ี ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคา และหากมีการท าสัญญากับ
มหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันโชนาการ) ต้องจัดท าบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและย่ืนต่อกรมสรรพากร และต้อง 

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


2 
 

รับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละคร้ังซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับ
จ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เร่ือง หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ.2554  ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2554 และ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการ
ที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554   ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม  
พ.ศ.2554  และ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เร่ือง หลักเกณฑ์และ
วิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของ
รัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555   ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม  พ.ศ.2555 
 
 ก าหนดรับฟังค าช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่     26 กรกฎาคม 2559  
ระหว่างเวลา 14.00 น. ถึง 14.30  น. ณ ห้องประชุมช้ัน 2 อาคารสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 
999 ถ.พุทธมณฑล4 อ.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม  และดูสถานที่ ระหว่างเวลา 14.30 น. ถึง 15.00 
น. ณ  ห้องประชุมช้ัน 2  อาคารสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 999   ถ.พุทธมณฑล 4 อ.ศาลายา อ.
พุทธมณฑล จ.นครปฐม 
 
 ก าหนดย่ืนซองประกวดราคา   ตามเอกสารประกวดราคาจ้าง  ในวันที่  4 สิงหาคม 2559  
ระหว่างเวลา   10.00  น . ถึ ง  10.30      น. ณ ห้ องประ ชุม ช้ัน 2 อาคารสถาบันโภชนาการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑล4 อ.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม และเปิดซองเอกสารหลักฐาน
ผู้ประกอบการและข้อเสนอทางเทคนิค ในวันที่  4 สิงหาคม 2559 เวลา  11.00 น. ณ ห้องประชุม  ช้ัน 2 
อาคารสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑล4 อ.ศาลายา อ.พุทธมณฑล  จ.นครปฐม 
โดยก าหนดวันเปิดซองเสนอราคา ในวันที่  4 สิงหาคม 2559   เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมช้ัน 2 อาคาร
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑล4 อ.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 
 
 ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซ้ือเอกสารประกวดราคาจ้าง ในราคาชุดละ..............-................ บาท   ได้ที่ 
หน่วยพัสดุ ช้ัน 1 อาคารสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑล4  อ.ศาลายา อ.พุทธ
มณฑล จ.นครปฐม ระหว่างวันที่    11 กรกฎาคม 2559   ถึงวันที่   25 กรกฎาคม 2559           
ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด ไ ด้ ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต์  WWW.gprocurement.go.th  , WWW.mahidol.ac.th, 
www.inmu.mahidol.ac.th   และ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2800 2380  ต่อ 101,102 ในวัน
และเวลาราชการ 
 

                 ประกาศ  ณ วันที่  30 มิถุนายน 2559       
  

 
  (รองศาสตราจารย์รัชนี  คงคาฉุยฉาย)  
                                                 ผู้อ านวยการสถาบันโภชนาการ    

http://www.gprocurement.go.th/
http://www.mahidol.ac.th/
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เอกสารประกวดราคาจ้าง  เลขที่ 005 /2559 (NU) 

การจ้างท ำป้ำยช่ือสถำบันโภชนำกำร พร้อมติดตั้ง 1 งำน 

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันโภชนาการ)  ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2559     

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

  ด้วย มหาวิทยาลัยมหิดล  (สถาบันโภชนาการ)   ซึ่งต่อไปน้ีเรียกว่า “มหาวิทยาลัย”   มีความ
ประสงค์จะประกวดราคาท ำป้ำยช่ือสถำบันโภชนำกำร พร้อมติดตั้ง 1 งำน ณ อาคารสถาบันโภชนาการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปน้ี 

1.   เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา 

1.1 แบบรูปรายการละเอียด     
1.2 แบบใบเสนอราคา 
1.3 แบบบัญชีแสดงปริมาณงาน วัสดุและราคา  
1.4 แบบสัญญา 
1.5 แบบหนังสือค้ าประกัน 

 (1)   หลักประกันสัญญา 

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

 2.1 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง ท าพัสดุ/ก่อสร้าง ที่ประกวดราคาจ้างดังกล่าว 

      2.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว   และไม่เป็นผู้ที่
ถูกระบุชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางมหาวิทยาลัยมหิดล 

 2.3  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 

 2.4 ต้องมีผลงาน ดังน้ี 
                2.4.1 ผลงานด้านงานก่อสร้างที่ด าเนินการให้กับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เชื่อถือได้ (ย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี นับ
แต่วันที่ยื่นเอกสาร) หรือมีผลงานติดต้ังแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิทอย่างน้อย 1 งาน 

      2.5   กรณีผู้เสนอราคาเป็นกิจการร่วมค้า จะต้องมีคุณสมบัติตามแนวทางปฏิบัติในการพิจารณา
คุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่เป็นกิจการร่วมค้า ตามหนังสือส านักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) 1305/ว 2457 
ลงวันที่ 16 มีนาคม 2543 ดังน้ี     
  2.5.1  กรณีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลใหม่จะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคา  ส่วนคุณสมบัติด้านผลงาน สามารถน า
ผลงานของผู้ที่เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าได้   

 2.5.2  กรณีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้า
ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ใน
กรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดราย
หน่ึงเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ในการเข้าเสนอราคากับทางมหาวิทยาลัยมหิดลและแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อม
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ซองเอกสารประกวดราคา  กิจการร่วมค้าน้ันสามารถใช้ผลงานของผู้ที่เข้าร่วมค้าหลักรายเดียว เป็นผลงาน
ของกิจการร่วมค้าได้   
 2.6   ผู้เสนอราคา ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) 
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th 

 2.7 ผู้เสนอราคา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่
ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

 ทั้งน้ี ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคา และหากมีการท าสัญญากับ
มหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันโภชนาการ) ต้องจัดท าบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากร และ
ต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละคร้ังซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจ
รับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เร่ือง 
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554  ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2554 และ ประกาศคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของ
โครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554   ประกาศ ณ วั นที่ 7 
ธันวาคม  พ.ศ.2554  และ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เร่ือง 
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555   ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม  พ.ศ.2555 

3. หลักฐานการเสนอราคา 

 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ดังน้ี 

 3.1 ส่วนที่  1  (เอกสารหลักฐานผู้ประกอบการ) อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 

  3.1.1 กรณีเป็นนิติบุคคล 

        (ก) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล     

   (ข) ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม    

    (ค) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ
อ านาจให้บุคคล อื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน  

  3.1.2 ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าให้ยื่นส าเนาสัญญาของ
การเข้าร่วมค้า  และให้ยื่นเอกสารของผู้ร่วมค้าทุกฝ่ายตามที่ระบุไว้ใน  3.1.1  

 3.1.3 ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 3.2 ส่วนที่  2  (ข้อเสนอทางด้านเทคนิค)  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 

(1)  หนังสือรับรองผลงาน ตามข้อ 2.4.1  
          (2)  แผนการท างาน / เทคนิคการท างาน 

 3.3 ส่วนที่  3  (ข้อเสนอทางด้านราคา) ใส่ซองปิดผนึก  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 

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


5 
 

   (1) ใบเสนอราคา   

 (2) บัญชีแสดงปริมาณงาน และราคา   

4.   การยื่นซองประกวดราคา 

4.1  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอเอกสารแยกเป็น 3 ซอง 
1. ซองเอกสารหลักฐานผู้ประกอบการ 
2. ซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค 
3. ซองข้อเสนอทางด้านราคา 

ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาน้ี โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน   จ านวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร 
โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการ  ขูดลบ  ขีดออก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอ
ราคาพร้อมประทับตรา  (ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง     

4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน  ในการเสนอ
ราคาให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วยและหรือ
ต่อรายการตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งน้ี ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและ
ตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่า
ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอากรอื่น และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว 
  ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ...90....วัน นับแต่วันยื่นซองประกวดราคา
โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้  และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
  4.3   ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการ แล้วเสร็จ ภายใน 60  วัน  นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาจ้าง  หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัย  ให้เริ่มปฏิบัติงาน                 

4.4  ก่อนยื่นซองประกวดราคา  ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด  ฯลฯ  ให้ 
ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองประกวดราคาตามเงื่อนไขในเอกสาร
ประกวดราคา 

4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองประกวดราคา 3 ซอง ที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง ประธาน
กรรมการจัดหาโดยวิธีประกวดราคา  โดยระบุชื่อซองแต่ละซองให้ชัดเจน ในวันที่  4  สิงหำคม 2559                           
ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 10.30  น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 
999 ถ.พุทธมณฑล4 อ.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 

เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองประกวดราคาแล้วมหาวิทยาลัยจะไม่รับซองประกวดราคาโดย
เด็ดขาด และคณะกรรมการจัดหาโดยวิธีประกวดราคา   จะเปิดซองเอกสารหลักฐานผู้ประกอบการและ
ข้อเสนอทางเทคนิค ในวันที่   4  สิงหำคม 2559    เวลา  11.00   น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสถาบัน
โภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑล4 อ.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยก าหนดวันเปิด
ซองเสนอราคา ในวันที่  4  สิงหำคม 2559   เวลา 13.30  น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสถาบันโภชนาการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑล4 อ.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 
 5. หลักประกันการเสนอราคา  (จะก าหนดกรณีวงเงินจัดหาเกิน 2,000,000 บาท) 
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 ผู้เสนอราคา  ต้องวางหลักประกันการเสนอราคา พร้อมกับการยื่นซองประกวดราคา จ านวน ............-
.......... บาท (......................-........................)    โดยหลกัประกันการเสนอราคาจะต้องมรีะยะเวลาการค้ า
ประกัน ไม่น้อยกว่า ..-... วัน  นับต้ังแต่วันยื่นซองประกวดราคาโดยหลักประกันให้ใช้ ดังต่อไปน้ี   

  (1) เงินสด 
 (2) เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ใช้เช็คน้ันช าระต่อมหาวิทยาลัยหรือก่อนวันน้ัน
ไม่เกิน 7 วัน 
  (3) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตาม ข้อ 1.5 (1)  
    หลักประกันการเสนอราคาตามข้อน้ี มหาวิทยาลัยจะคืนให้ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการพิจารณา
เป็นผู้รับจัดหาโดยเร็วต้ังแต่พ้นภาระผูกพัน เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจัดหา จะ
คืนให้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้รับจัดหา ได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 
 การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 

6.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
6.1   การพิจารณาในการประกวดราคาน้ี จะพิจารณา ข้อเสนอทางด้านเทคนิค ที่ทางมหาวิทยาลัยจะ

ได้รับประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าเป็นส าคัญ  โดยผู้เสนอราคาจะต้องแยกซองเสนอเป็น 
 1. ซองเอกสารหลักฐานผู้ประกอบการ 
 2. ซองเสนอทางด้านเทคนิค 
 3. ซองข้อเสนอด้านราคา 

 6.2  คณะกรรมการจัดหาโดยวิธีประกวดราคา จะเปิดซองเสนอราคาเฉพาะผู้ที่ผ่านการพิจารณาข้อเสนอ
ทางด้านเทคนิค และจะคืนซองเสนอราคาให้แก่ผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิค 

6.3   ในการประกวดราคาคร้ังน้ี มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินโดยยึดหลักความคุ้มค่าและ  ………….
(ราคารวม ) ……………….. 

6.4 มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปน้ี 
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายน้ันในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคา หรือ ในหลักฐานการ

รับเอกสารประกวดราคาของมหาวิทยาลัย 
(2) ผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2  
(3) ผู้เสนอราคาที่ ยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซอง

ประกวดราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4  คณะกรรมการจัดหาโดยวิธีประกวดราคา  จะไม่เปิดซองข้อเสนอด้านราคา
ของผู้เสนอราคารายน้ัน  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสาร
ประกวดราคา ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีที่ พิจารณา
เห็นว่า จะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยเท่าน้ัน  

6.5 ในการตัดสินการประกวดราคาหรือในการท าสัญญา คณะกรรมการจัดหาโดยวิธีประกวดราคาหรือ
มหาวิทยาลัยมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอ
ราคาได้ มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่
ถูกต้อง 
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 6.6  มหาวิทยาลัยทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด  หรือราคาหน่ึงราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็
ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ของทางมหาวิทยาลัยเป็น
ส าคัญและให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ 
รวมทั้งมหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็น    
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต  
หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา    
 ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได้ 
คณะกรรมการประกวดราคาหรือมหาวิทยาลัยจะให้ผู้เสนอราคาน้ันชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่า 
ผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามการประกวดราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ 
มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายน้ัน 
 

7. การท าสัญญาจ้าง 
  ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจัดหา จะต้องท าสัญญาตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 1.4 กับ
มหาวิทยาลยัมหิดลภายใน  7  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปท าสัญญา และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็น
จ านวนเงินเท่ากับร้อยละ ....5... (ห้า %) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา ให้มหาวิทยาลัยยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้
หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี 

  (1)  เงินสด 
  (2)  เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ก่อนที่ใช้เช็คน้ันช าระต่อมหาวิทยาลัยหรือก่อน
วันน้ันไม่เกิน 7 วัน 
  (3)  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตาม ข้อ 1.5 (2)  

  หลักประกันน้ีจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  15 วัน  นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพัน
ตามสัญญาแล้ว 

8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  

 มหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจัดหา ได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตาม
สัญญา  รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย / โดยแบ่งออกเป็น  1  งวด  ตามข้อ  1.8 

9. อัตราค่าปรับ   
   (1)  การจ้างทั่วไป กรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้ากว่าก าหนดส่งมอบ ตามสัญญาหรือข้อตกลง 
ก าหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.1 ของวงเงินตามสัญญาหรือข้อตกลง   
          ในกรณีการจัดหาพัสดุที่ประกอบกันเป็นชุด  ถ้าขาดส่วนประกอบส่วนหน่ึงส่วนใดไปแล้วจะไม่
สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์  แม้ผู้รับจัดหาจะส่งมอบพัสดุภายในก าหนดตามสัญญาหรือข้อตกลงแต่ยังขาด
ส่วนประกอบบางส่วน  ต่อมาได้ส่งมอบส่วนประกอบที่ยังขาดน้ันเกินก าหนดสัญญาหรือข้อตกลง  ให้ถือว่า
ไม่ได้ส่งมอบพัสดุน้ันเลยให้ปรับเต็มราคาของทั้งชุด 
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  (2)  การจ้างบริการบ ารุงรักษา   กรณีผู้รับจ้างเข้ามาซ่อมแซมล่าช้า เกินกว่าเวลาที่ก าหนดตาม
สัญญาหรือข้อตกลง  ก าหนดค่าปรับเป็นรายชั่วโมง  ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ  0.01  ของวงเงินตามสัญญา
หรือข้อตกลง  เศษของชั่วโมงให้คิดเป็น 1 ชั่วโมง 
   (3)  การจ้างบริการบ ารุงรักษา  กรณีผู้รับจ้างละเลย หรือซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ล่าช้า ท าให้
มีระยะเวลาที่ช ารุดขัดข้องรวมกันเกินกว่าระยะเวลาที่ก าหนดตามสัญญาหรือข้อตกลง  ก าหนดค่าปรับเวลาที่
ไม่สามารถใช้ พัสดุได้ ในส่วนที่เกินกว่าเวลาที่ก าหนด เป็นรายวันในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 0.5  ของวงเงิน
ตามสัญญาหรือข้อตกลง 
   (4)  การจ้างทั่วไป  ที่มีก าหนดระยะเวลาที่ ต้องซ่อมแซมให้ใช้งานได้ กรณีผู้ รับจ้าง   ใช้
ระยะเวลาซ่อมแซมเกินกว่าเวลาที่ก าหนดตามสัญญาหรือข้อตกลง   ก าหนดค่าปรับเป็นรายชั่วโมงในอัตราไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 0.01 ของวงเงินตามสัญญาหรือข้อตกลง เศษของชั่วโมงให้ คิดเป็น 1 ชั่วโมง 

10. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

  ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจัดหา ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญา
ตามแบบดังระบุในข้อ 1.4 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า......2....ปี.....-.......เดือน นับถดัจากวนัที่มหาวทิยาลยัได้รับมอบงาน  โดยผู้รับจัดหา ต้อง
รีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  ..7..  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

11.  การจ่ายเงินล่วงหน้า 
   ผู้เสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ... -.. (..-..%) ของราคา 
ค่าจ้างทั้งหมด แต่ทั้งน้ีจะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นหนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศ 
ตามแบบดังระบุในข้อ 1.5 (3) ให้แก่มหาวิทยาลัยก่อนการรับช าระเงินล่วงหน้าน้ัน  หลักประกันน้ีจะคืนให้
ให้แก่ผู้รับจ้าง เมื่อหักเงินล่วงหน้าคืนครบถ้วนแล้ว 

  กรณีผู้รับจ้างมีความประสงค์จะขอรับหลักประกันคืน  ผู้รับจ้างจะต้องน าหลักประกันการรับเงิน
ค่าจ้างล่วงหน้า มาเปลี่ยนตามวงเงินในส่วนที่เหลือ  เมื่อผู้ว่าจ้าง ได้หักเงินค่าจ้างไปบางส่วนแล้ว  หรือขอคืน
หลักประกันบางส่วน ตามที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้แล้ว กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันไว้หลายฉบับ 
  การหักเงินล่วงหน้า มหาวิทยาลัยจะหักคืนให้ครบถ้วน  เมื่อมีการช าระเงินค่าจ้างให้ผู้รับจ้าง
ครบร้อยละ 50  ของมูลค่าค่าจ้างตามสัญญา  

 12. การหักเงินประกันผลงาน 
                 ในการจ่ายเงินแต่ละงวด มหาวิทยาลัย จะหักเงินจ านวนร้อยละ ..-.. ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดน้ันเพ่ือเป็น
ประกันผลงาน  

 ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืนโดยผู้ รับจ้างจะต้องวางหนังสือค้ าประกันของ
ธนาคารซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.5 (4) มาวางไว้ต่อ
มหาวิทยาลัยเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้ 
 มหาวิทยาลยั จะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ าประกันของธนาคารดังกล่าวให้แก่ 
ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้ายหรืออย่างช้าไมเ่กิน 15  วัน นับแต่ได้จ่ายเงินงวดสุดท้ายให้กับผู้รับจ้าง 
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13. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
     13.1  เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างคร้ังน้ี ได้มาจากเงิน รำยได้สถำบันโภชนำกร ปีงบประมำณ 2559 
            การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติเงินจากมหาวิทยาลัยแล้ว
เท่าน้ัน 
             ราคากลางของงาน จ้างต่อเติมอาคารเก็บขวดน้ า สถาบันโภชนาการ 1 งาน  ในการประกวด
ราคาคร้ังน้ี เป็นเงินทั้งสิ้น 356,577.50  บาท (สามแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์)
            
 13.2   เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจัดหา และได้ตกลงจ้างตามประกวด
ราคาจ้างแล้ว  ถ้าผู้รับจัดหาจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของ
น้ันต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเ รือไทยเดินอยู่   และสามารถให้บ ริการรับขนได้ตามที่         
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด  ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจัดหา จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย   
ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังน้ี 

(1) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าว เข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงานคณะกรรมการ            
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจัดหาสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็น
ของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  
ให้บรรทุกสิ่งของน้ันโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นน้ันก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือ
เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(3)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2)  ผู้รับจัดหาจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

13.3 ผู้เสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาแล้ว ถอนการเสนอราคา 
หรือ ไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดและมหาวิทยาลัยได้มีการแจ้งเตือนแล้ว 
มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันการเสนอราคา หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกันการเสนอราคา ทันที 
และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบ
ของทางราชการ 
 13.4 มหาวิทยาลยัสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของ
ส านักงานอัยการสูงสุด ที่ปรีกษาทางกฎหมาย หรือ นิติกรของมหาวิทยาลยั(ถ้าม)ี 

 13.5  เงื่อนไขและคุณสมบัติของบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องปฏิบัติตามประกาศของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์และแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็น
คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติ
บุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555   ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม  พ.ศ.2555 
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 (1)  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา (ผู้ประสงค์จะเสนอราคา) ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้
ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

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

 (3)  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละคร้ัง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนิติสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้
ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระส าคัญ เว้นแต่บุคคลน้ันจะได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศดังกล่าว หรือได้มีการ
ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว 

14. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
 การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ 1.6 จะน ามาใช้ในกรณีที่ค่า
งานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปน้ี 
    P  = (Po) x (K) 
 ก าหนดให้  P  = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับ
จ้าง 
     Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้หรือค่างานเป็นงวด  
                           ซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี 
      K = Escalation Factor ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม 
4%เมื่อต้องเรียกค่างานคืน 
    สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่ก าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่ก าหนดไว้
ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ 
1.6 

 15. มาตรฐานฝีมือช่าง 
    เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจัดหาและได้ตกลงจ้างก่อสร้าง
ตามเงื่อนไขการจ้างน้ีแล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมี
และใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก  กรมแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. 
ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้  ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ  10  ของแต่ละสาขาช่าง  แต่จะต้องมีช่างจ านวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังระบุในข้อ 1.7 

16. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
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 ในระหว่างระยะเวลาการท างาน ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้
ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
            

                       

 

  มหาวิทยาลัยมหิดล 


