
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันวิจัยโภชนาการ) 

เรื่อง  สอบราคาจางปรับปรุงโรงจอดรถสถาบันวิจัยโภชนาการ                                   
----------------------------------------- 

 

 ดวยมหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันวิจัยโภชนาการ) มีความประสงคจะสอบราคาจาง จางปรับปรุง
หลังคาโรงจอดรถสถาบันขนาดพื้นท่ี 45X5 เมตร 1 งาน  ราคากลางของงานกอสรางในการสอบราคาครั้งน้ีเปนเงินท้ังสิ้น 
.................-.................................... บาท   
 ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
 1. เปน (นิติบุคคล) ผูมีอาชพีรับจางงานที่สอบราคาจางดังกลาว (ซึ่งมีผลงานกอสรางประเภท
เดียวกัน  ในวงเงินไมนอยกวา ……-……….บาท)  

2.  ไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบญัชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการและไดแจงเวยีนชื่อแลว 
 3. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผู
เสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวาน้ัน 
                    4.ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นท่ีเขาเสนอราคาใหแกมหาวิทยาลัยมหิดล 
(สถาบันวิจัยโภชนาการ)  ณ. วันประกาศสอบราคา  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขนัราคา
อยางเปนธรรม ในการสอบราคาจางครั้งน้ี   
 

                  กําหนดดูสถานที่ในวันท่ี      13   มีนาคม  2550 เวลา  14.00 น.  
ณ สถาบันวิจัยโภชนาการ   มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา  พุทธมณฑล นครปฐม  73170   และกําหนดรับฟงคํา
ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมวันท่ี     -  เวลา    - น. เปนตนไป 
 

 กําหนดยื่นซองสอบราคา ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป จนถึงวันท่ี   22  มีนาคม  2550 
ในวันและเวลาราชการ ณ หนวยพัสดุ สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม
และ  กําหนดเปดซองใบเสนอราคาในวันท่ี  23  มีนาคม  2550   ต้ังแตเวลา   10.00 น.  
เปนตนไป 
 

 ผูสนใจติดตอขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ……………….....-......…………...บาท ไดท่ี 
งานพัสดุ  ชั้น1  สถาบันวิจัยโภชนาการ  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาใน พุทธมณฑล นครปฐม 73170  ใน
ระหวางวันท่ี   2  มีนาคม  พ.ศ. 2550  ถึงวันท่ี   22  มีนาคม  พ.ศ. 2550    หรือสอบถามทางโทรศัพท
หมายเลข  0-2889-3975 ในวันและเวลาราชการ และประชาสมัพันธทาง www.inmu.mahidol.ac.th 
  

      ประกาศ ณ วันท่ี    2  มีนาคม  พ.ศ. 2550   

               
                  (ผูชวยศาสตราจารยนิภา  โรจนรุงวศินกุล) 
                         รองผูอํานวยการ ปฏิบัติราชการแทน 
                      ผูอํานวยการสถาบันวิจัยโภชนาการ 
       
 
 

หมายเหตุ  มหาวิทยาลัย ขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการสอบราคาครั้งนี้โดยไมจัดจางก็ได  หากไมไดรับอนุมัติ
งบประมาณทั้ง    รายการ  และ/หรือบางสวน หรือมีการเปลี่ยนแปลงอื่นใด 
 



    เอกสารสอบราคาจาง  เลขที ่NU  006 /2550  
การจางงานจางปรับปรุงโรงจอดรถ สถาบันวิจยัโภชนาการ 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล  (สถาบันวิจยัโภชนาการ)  ลงวันท่ี  2  มีนาคม  2550 

………………………………………… 
 

ดวยมหาวิทยาลยัมหิดล (สถาบันวิจัยโภชนาการ) ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “มหาวิทยาลัย ” มี 
ความประสงคจะสอบราคาจางงานจางโรงจอดรถ สถาบันวิจัยโภชนาการ อาคารสถาบันวิจัยโภชนาการ  ณ. อาคาร
สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด  
ดังตอไปนี้ 
 
1.  เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 

1.1  แบบรูปรายการละเอียด 
1.2  แบบใบเสนอราคา 
1.3  แบบสัญญาจาง 
1.4  แบบหนังสือคํ้าประกัน 

(1)  หลักประกันสัญญา 
  1.5  บทนิยาม 

(1)  ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน 
(2)  การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

                    1.6 แบบบัญชีเอกสาร 
    (1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 

 (2) บัญชีเอกสารสวนที ่2 
       ……..…….ฯลฯ……………. 
2.  คุณสมบัติของผูเสนอราคา 

2.1  ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานทีส่อบราคาจาง 
  2.2  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการ และไดแจง
เวียนชื่อแลว  หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสัง่ใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่น เปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทาง
ราชการ  
  2.3  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบ
ราคาหรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.5 
  2.4  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกนั ซึง่อาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวาน้ัน 
         2.5. …………………../ 
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                   2.5  ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคา จางใน
วงเงินไมนอยกวา……-……..บาท  และเปนผลงานที่เปนคูสัญญา  โดยตรงกับสวนราชการหนวยงานตามกฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่นหนวยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น  
รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยมหิดลเชื่อถือ 

 
3.  หลักฐานการเสนอราคา 
  ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอกซอง
ใบเสนอราคาเปน 2 สวน คือ 
  3.1  สวนที่  1  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
    (1)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
    (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
    (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด  ใหยืน่สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุมและบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอม
รับรองสําเนาถูกตอง 
    (2) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูน้ัน สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผูเปนหุนสวน พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
    (3) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกนัในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสาํเนาสัญญา
ของการ เขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีท่ีผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดา
ท่ีมิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง  หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน 
(1) 
   (4) ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมซองสอบราคาดังน้ี  
   4.1  กรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล  
    ก.  หนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท กรมทะเบียนการคาท่ีแสดงชื่อ
และจํานวนผูมีอาํนาจทําการผูกพันนิติบุคคลน้ัน ๆ ตลอดวัตถปุระสงคในการทําการคาหรือประกอบธุรกิจ 

ข. หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล  
ค. ใบทะเบียนการคาของกรมสรรพากร (ถามี) 
ง. ใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม ในกรณีท่ีเปนผูประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 
จ. บัตรประจําตัวผูเสียภาษี 

                        4.2  กรณีผูเสนอราคาเปนรานคา หางหุนสวนสามัญ 
ก. ใบทะเบียนพาณิชย ของสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย กรมทะเบียนการคา  
      (ถามี) 
        ข .………………../ 
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ข. หนังสือการเปนหุนสวน (กรณีเปนหางหุนสวนสามัญและถามีการทําสัญญาเปน
หุนสวน) 

ค. บัตรประจําตัวประชาชนของเจาของราน หรือหุนสวนผูจัดการ 
ง. สําเนาทะเบียนบานของเจาของบาน หรือหุนสวนผูจัดการ 
จ. ใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม ในกรณีท่ีเปนผูประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 
ฉ. บัตรประจําตัวผูเสียภาษี 

    (5) บัญชีเอกสารสวนที ่1  ท้ังหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ 1.6(1) 
3.2 สวนที ่2  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้   

   (1) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเสนอราคามอบอํานาจให
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
                        (2) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง (ใหใชในกรณีท่ีมีการ
กําหนดผลงานตามขอ 2.5 เทาน้ัน) 
   (3) บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน)  ซึ่งจะตองแสดงรายการวสัดุอุปกรณ
คาแรงงาน ภาษีประเภทตาง ๆ รวมทั้งกําไรไวดวย 
                        (4) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ท้ังหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ 1.6 (2) 
 
4.  การเสนอราคา 
  4.1  ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้ โดยไมมีเงื่อนไข
ใด ๆ ท้ังสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน  จํานวนเงินท่ี
เสนอตองระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอกัษร  โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แกไข  
เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือชือ่ผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี)  กํากับไวดวยทุกแหง 

4.2 ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน 
ในการเสนอราคาใหเสนอเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและ

หรือราคาตอหนวย  และหรือตอรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง  ท้ังน้ี ราคารวมที่เสนอ
จะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ  ถาตัวเลขและตัวหนังสอืไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ  โดยคิด
ราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น  และคาใชจายท้ังปวงไวแลว 
  ราคาที่เสนอ  จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา…90….. วัน  นับแตวันเปดซองใบเสนอ
ราคาโดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 
  4.3   ผูเสนอราคา   จะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการงานจางโรงจอดรถอาคารสถาบันวิจัย
โภชนาการ  แลวเสร็จ ไมเกิน   30 วัน    นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง  หรือวันท่ีไดรับหนังสือแจงจาก
มหาวิทยาลัยฯ ใหเริ่มทํางาน                   
          4.4 ………………………./ 
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4.4  กอนยื่นซองสอบราคาผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา  แบบรูป และรายละเอียด 
 ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบ
ราคา 

4.5 ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอยจาหนาซองถงึประธาน 
กรรมการเปดซองสอบราคาจางงานจางปรับปรุงโรงจอดรถ อาคารสถาบันวิจัยโภชนาการ  โดยระบุไวท่ีหนาซองวา 
“ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ NU   006 /2550  ยื่นตอเจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัยฯ ต้ังแตบัดน้ีเปนตน
ไป  จนถึงวันท่ี  22  มีนาคม 2550     ในวันและเวลาราชการ ณ หนวยพัสดุ ชั้น 1 สถาบันวจิัยโภชนาการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พุทธมณฑล  นครปฐม พรอมจัดทําบัญชีรายการเอกสารเสนอไปพรอมซองเสนอราคา
ดวย     เม่ือพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 
  คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวา  
เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น  ตามขอ 1.5 (1) ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม 
และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก  กอนการเปดซองใบเสนอราคา 
  หากปรากฎตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอนหรือในขณะที่มีการเปดซองใบเสนอราคาวา 
มีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.5 (2)  และคณะกรรมการฯ 
เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขนัราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาราย
น้ันออกจากการเปนผูเสนอราคา     และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก     และ
มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณา ลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูท้ิงงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอ
ราคารายน้ันเปนผูท่ีใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทํา
ดังกลาว 
   ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคาเพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอปลัดกระทรวงภายใน 3 วนั นับแตวันท่ีไดรับ
แจงจากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา การวนิิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงใหถือเปนท่ีสุด 
   คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการ
คัดเลือกดังกลาวขางตน ณ หองประชุมชั้น     ในวันท่ี   22  มีนาคม 2550   ต้ังแตเวลา   10.00 น. เปนตนไป 
  การยื่นอุทธรณตามวรรค 5 ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอ
ราคา เวนแตปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวาการขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง  และ
ในกรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวา การยกเลกิการเปดซองใบเสนอ
ราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ใหปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบ
เสนอราคาดังกลาวได 
 
5.  หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
 5.1 ในการสอบราคาครั้งน้ี  มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาตัดสินดวย  (ราคารวม ) 
         5.2 ………………………./ 
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 5.2  หากผูเสนอราคารายใด มีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ 3   หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4 แลว  คณะกรรมการเปดซองสอบ
ราคาจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายน้ัน เวนแตเปนขอผิดพลาดหรอืผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือท่ีผิด
แผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ   ท้ังน้ี   เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปน
ประโยชนตอมหาวิทยาลัยฯ เทาน้ัน 

5.3  มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธไิมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณี 
ดังตอไปนี้ 
  (1)  ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายน้ัน  ในบัญชผีูรับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาของมหาวิทยาลัยฯ 
  (2)  ไมกรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใดหรอื    
ท้ังหมดในใบเสนอราคา 
  (3)  เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขทีก่ําหนดในเอกสารสอบราคาที่เปนสาระสําคัญ 
หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 
  (4)  ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แกไข เปลี่ยนแปลง  โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือชื่อ
พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว 
                5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือ 
มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง  สภาพ  ฐานะ  หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอ
ราคาได   มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิท่ีจะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา  หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไม
ถูกตอง 
            5.5  มหาวิทยาลัยฯ ทรงไวซึ่งสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอ
ท้ังหมดก็ได  และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะ
ยกเลิกการสอบราคา โดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพจิารณา  ท้ังน้ี  เพื่อประโยชนของทางราชการเปน
สําคัญ และใหถอืวาการตัดสินของมหาวิทยาลัยฯ เปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได  
รวมทั้งมหาวทิยาลัยฯ จะพิจารณายกเลิกการสอบราคา  และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูเสนอ
ราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจรติ เชน การเสนอ
เอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน 

     ในกรณีท่ีผูเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได  
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือมหาวิทยาลัยฯ จะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลกัฐานที่ทําใหเชื่อไดวา      
ผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณ  หากคําชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได  มหาวิทยาลัยฯ มี
สิทธิท่ีจะไมรับราคาของผูเสนอราคารายน้ัน 
   5.6  ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิ
ไดรับการคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไว ตามขอ 4.5   เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคา
รายอื่น  
         ณ วันสอบราคา ……………………./ 



- 6 - 
 

ณ วันประกาศสอบราคา   หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตาม
ขอ 1.5  มหาวิทยาลัยฯ   มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจากประกาศ
รายชื่อ ตามขอ 4.5 และมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายน้ันเปนผูท้ิงงาน 
   ในกรณีน้ีหากปลัดกระทรวงพิจารณา เห็นวา การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาที่ได
ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคา
ดังกลาวได 

6. การทําสัญญาจาง 

  ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา     ดังระบุในขอ 1.3 กับมหาวิทยาลัยฯ 
ภายใน…7….วัน  นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง  และจะตองวางหลกัประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ
……5…..ของราคาคาจางที่สอบราคาได  ใหมหาวิทยาลัยฯ ยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหน่ึง
อยางใด  ดังตอไปนี้ 

6.1  เงินสด 
6.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแกกรม  โดยเปนเช็คลงวนัท่ีท่ีทําสัญญาหรือกอนหนาน้ัน ไมเกิน 3 

วันทําการของทางราชการ 
                 6.3  หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุใน ขอ 1.4 (1) 
  6.4  หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงนิทุนเพื่อการพาณิชย และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน
ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวยีนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว  โดยอนุโลมใหใชตาม
แบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ 1.4 (1)  
  6.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
   หลักประกันน้ีจะคืนให   โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน  นับถัดจากวันท่ีผูชนะการสอบ
ราคา (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 
7. คาจางและการจายเงิน 
    มหาวิทยาลัยฯ จะจายเงินคาจาง  โดยแบงออกเปน…1…งวด       เม่ือผูรับจางได
ปฏิบัติงานทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสญัญา ( 30 วัน) รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย 

 
8. อัตราคาปรับ 
   คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ…………0.10…………………….ของคาจางตามสัญญาตอวันแตไม
ตํ่ากวา 
 
          วันละ ……………../ 
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วันละ 330.- บาท (สามรอยสามสิบบาทถวน) หรือตามที่รายละเอียดกําหนด 
 
9.  การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
  ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสอื หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ 1.3  
แลวแตกรณีจะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางทีเ่กิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอย กวา…-….เดือน
…3...ป นับถัดจากวันท่ี มหาวิทยาลัยฯ ไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดี
ดังเดิมภายใน 7 วัน  นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
 
10.  ขอสงวนสทิธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ   
              10.1  เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งน้ีไดมาจากเงินรายไดสถาบนั ป 2550 
     *การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือมหาวิทยาลัยฯ ไดรบัอนุมัติเงินคาพัสดุจาก
สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล แลวเทาน้ัน 
  10.2  เม่ือมหาวิทยาลัยฯ ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตาม
สอบราคาจางแลว  ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนัน้
ตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู    และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด    ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การพาณิชยนาว ีดังน้ี 
  (1) แจงการสัง่หรือนําสิ่งของดังกลาว เขามาจากตางประเทศตอสาํนักงานคณะกรรมการสงเสริม
การพาณิชยนาวภีายใน  7 วัน  นับถัดจากวันท่ีผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 
  (2) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาว ีให
บรรทุกสิ่งของนัน้โดยเรืออื่นท่ีมิใชเรือไทย  ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น 
  (3)  ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2)  ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การพาณิชยนาว ี
  10.3 ผูเสนอราคาซึ่งกรมไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ
กําหนดดังระบุในขอ 7 มหาวิทยาลัยฯ จะริบหลักประกันซองหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกันซองทันที   
และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี)  รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานตาม ระเบียบของทาง
ราชการ 
  10.4  มหาวิทยาลัยฯสงวนสิทธิท่ีจะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาให 
เปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสงูสดุ  (ถามี) 
 
        12.  ……/ 
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11.  มาตรฐานฝมือชาง 
  เม่ือมหาวิทยาลัยฯ ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสราง
ตามประกาศนี้แลวผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูเสนอราคาจะตองมีและใชผูผาน
การทดสอบมาตรฐานฝมือชางจาก………-………..หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเทาจาก
สถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมตํ่ากวารอยละ….…-…ของแตละสาขาชาง  แตจะตอง
มีชางจํานวนอยางนอย 1 คน ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้ 
  14.1 ………………………………-……………………………………                                        
     14.2 ………………………………-……………………………………                                        
   ……………………………..ฯลฯ……………………………… 
 
12. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
  ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏบัิติตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบได
กําหนดไวโดยเครงครัด 

                                                                                  
              (ผูชวยศาสตราจารยสมเกียรต ิ โกศัลวฒัน) 
          ตําแหนง        หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  เงื่อนไขทั่วไป 
          1. แบบและรายการละเอียด 
               1.1 ผูรับจางจะตองดําเนินการตามที่กําหนดไวในแบบและรายละเอียดนี้ใหครบถวนสมบูรณทุกประการ 
 1.2  ผูรับจางจะตองศึกษาแบบรูปและรายการอยางละเอียดถี่ถวนจนเปนที่เขาใจโดยแจมแจง        ทุกประการ  
ถาปรากฏปญหาความไมเขาใจในแบบและรายการ  หรือพบเห็นวามีความคลาดเคลื่อนขัดแยง  หรือไมละเอียด ไม
ชัดเจน ไมปลอดภัย  หรือมีปญหาอุปสรรคใดๆก็ตาม ใหรีบเสนอรายการนั้นๆ  ใหคณะกรรมการตรวจการจางของผู
วาจางทราบ  เพื่อตรวจสอบวินิจฉัยและชี้ขาด  ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจางจะถือหลักเกณฑจากสัญญาความถูกตอง
ตามหลักการชาง และความเหมาะสมในประโยชนใชสอยเปนหลักในการชี้ขาด  คําวินิจฉัยถือเปนเด็ดขาด  ทั้งนี้ผู
รบัจางจะไมดําเนินการไปกอนที่คณะกรรมการตรวจการจางจะใหความเห็นชอบหรือวินิจฉัยช้ีขาด 
 1.3  สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มิไดปรากฏในแบบ รูปแบบขยาย หรือรายการละเอียดหากเปนสวนหนึ่งหรือเปน
องคประกอบหรือสิ่งจําเปนตองทําหรือเปนวิสัยที่ควรจะตองทํา เพื่อใหไดงานสําเร็จบริบูรณไปโดยรวดเร็ว ดวยดี และ
ถูกตองตามหลักการชางที่ดี  ผูรับจางจะตองกระทําการทุกอยางโดยเต็มที่และถูกตอง  เสมือนวาไดมีปรากฏในแบบรูป  
และรายการนั้น ๆ  ผูรับจางตองเชื่อฟงคําสั่งคณะกรรมการตรวจการจางของผูวาจางที่จะกําหนดใหแก ผูรับจาง  เมื่อเกิด
ปญหาตามที่กลาวขางตนทุกประการ 
 1.4  ผูวาจางถือวาผูรับจางเขาใจแบบและรายการละเอียดแนบทายสัญญาอยางถองแท  ตลอดจนยอมรับ
เงื่อนไขใดๆที่ทางผูวาจางกําหนดไวทั้งสิ้น  ฉะนั้นถาในระหวางดําเนินการกอสรางมีปญหาเกิดขึ้น  คณะกรรมการ
ตรวจการจางของผูวาจางมีสิทธิที่จะดําเนินการในทางที่เปนประโยชนตอทางผูวาจางในอันที่จะปฏิบัติไดโดยผูรับจาง
จะตองทําตามทั้งสิ้น 
           2. การใชวัสดุเทียบเทา  วัสดุเทียบเทา  หมายถึง วัสดุที่สามารถใชแทนกันได  มีคุณภาพไมตํ่ากวาที่กําหนดไว
ในรายการ  ทั้งนี้จะตองถูกตองในทางเทคนิค และประโยชนใชสอยตลอดจนความสวยงาม ซึ่งสามารถใชแทนกันได
เปนอยางดี  ฉะนั้นถาผูรับจางจะใชวัสดุเทียบเทาก็ตอเมื่อไดแสดงหลักฐานแหงคุณภาพ  ความถูกตองในทางเทคนิค
ประโยชนใชสอยและความสวยงาม  และราคา ตลอดจนนําตัวอยางวัสดุเทียบเทานั้นมาใหคณะกรรมการตรวจการจาง 
ของผูวาจางตรวจสอบคุณภาพกอน 
           3. สิ่งของที่ปรากฏในแบบและรายการละเอียดก็ดี หรือมิไดปรากฏในแบบและรายละเอียดก็ดี อันเปน
สวนประกอบการดําเนินการนี้ ผูรับจางจะตองนําตัวอยางหรือแคตตาลอคมาให คณะกรรมการตรวจการจางของผู
วาจางตรวจ และเห็นชอบเสียกอนลงมือใช 
 
  เง่ือนไขในการปฏิบัติงาน 
            1. ผูรับจาง  จะตองปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนดําเนินงานในสัญญาจางอยางสม่ําเสมอ ตอเนื่อง  ถา
คณะกรรมการตรวจการจางของผูวาจางเห็นวา  ผูรับจางเรงรัดทํางานจนอาจเกิดความเสียหายแลว คณะกรรมการตรวจ
การจางมีสิทธิที่จะยับยั้ง  และใหผูรับจางปฏิบัติงานใหถูกตองตามหลักการชางที่ดี  ทั้งนี้  ผูรับจางจะถือเปนขออางใน
การปฏิบัติงานไมทันเพื่อขอตออายุสัญญา   และ/หรือเรียกรองคาเสียหายจากผูวาจางมิได 
           2.  ผูรับจางจะตองวางแผนการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับกฎระเบียบหรือการปฏิบัติงานของผูวาจางและผูรับ
จางจะตองปฏิบัติงานตามสัญญาจางนี้ใหไดตลอดในระหวางเวลา ปฏิบัติงานของทุกวัน 
            3. ผูรับจางจะตองจัดเตรียมเครื่องจักรใหสมบูรณพรอมสําหรับใชในการปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่องได
ตลอดเวลา  ทั้งนี้หมายความถึงชนิดและจํานวนซึ่งจะตองสมบูรณพรอมและเพียงพอ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปได
อยางตอเนื่องตลอดในระยะเวลาที่ผูรับจางกําหนด 
           4.  ผูรับจางจะตองจัดเตรียมจํานวนพนักงานและจํานวนแรงงานไวใหพรอมสําหรับงานทุกดาน  โดยแยกจาก
กันใหเปนสวน ๆ  และจะตองจัดใหแตละสวนงานสามารถที่จะปฏิบัติงานไดตลอดในระยะเวลาที่ผูรับจางกําหนด 



           5. เวลาทํางานของเจาหนาที่ควบคุมงานของผูวาจางในระหวางเวลา 08.30 – 16.30 น.ของวันทําการ ดังนั้นผู
รับจางจะตองชําระเงินคาปฏิบัติงานลวงเวลาของเจาหนาที่ควบคุมงานของผูวาจาง  โดยจายใหในอัตราตามขอบังคับ
ของผูวาจาง วาดวยวันทําการ เวลาทํางาน วันหยุดงานและคาทํางานลวงเวลา และตองจายทันทีท่ีผูรับจางสงมอบงาน 
           6. การปฏิบัติงานของผูรับจาง  หากทําใหอาคารหรือทรัพยสินขางเคียงของผูวาจางหรือที่อยูในควร 
รับผิดชอบของผูวาจางเกิดความเสียหาย  ผูรับจางตองรับผิดชอบตอความเสียหายดังกลาว  และจัดทําหรือหามาใหใหม
เหมือนของเดิม  โดยผูรับจางไมมีสิทธิที่จะเรียกรองคาใชจายจากผูวาจางแตอยางใด 
           7.  ผูรับจางจะตองรับผิดชอบในความผิดพลาดเสียหายตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นแกงานและบุคคลในระหวางการ
ปฏิบัติงานจนกระทั่งหมดพันธะแหงสัญญา ดวยการชดใชคาเสียหาย ซอมแซมหรือรื้อถอน ทําใหใหมตามควรแกกรณี
ที่ผูวาจางเห็นสมควร 
           8. ผูรับจางจะตองมีผูควบคุมงานและชางที่มีความชํานาญและความสามารถในงานประเภทตามสัญญาจางนี้
ประจํา และปฏิบัติงานอยูตลอดเวลาระหวางการดําเนินการนี้ และผูควบคุมของผูรับจางจะตองปฏิบัติตามคําแนะนํา   
หรือคําสั่งที่คณะกรรมการตรวจการจางของผูวาจางแนะนํา โดยใหถือวาไดสั่งการแก ผูรับจางโดยตรง ซึ่งผูรับจาง
จะตองยินยอมรับปฏิบัติตามทุกกรณี 
            9. หากคณะกรรมการตรวจการจางของผูวาจางพิจารณาเห็นวาผูควบคุมงาน  หรือชางของผูรับจาง  ไม
เหมาะสมที่จะปฏิบัติงาน กลาวคือไมมีฝมือและความชํานาญพอเพียงที่จะทํางานนี้  ใหผูรับจางเปลี่ยนผูควบคุมงาน  
หรือชางภายใน  7  วัน  นับจากวันที่รับทราบจากคณะกรรมการตรวจการจางแลว  โดยไมนํามาถือเปนขออางในการขอ
ตออายุสัญญา  และ/หรือเรียกรองคาเสียหายจากผูวาจาง 
        10. ขณะดําเนินการกอสรางตองไมกีดขวางการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่  และจะตองควบคุคนงาน 
ของผูรับจางไมใหพลุกพลานล้ําเขาไปในเขตหามตาง ๆ  ของผูวาจางเปนอันขาด 
        11. ผูรับจางตองมีผูควบคุมงานที่ชํานาญ มาควบคุมงานและรับผิดชอบงานตลอดเวลาการทํางาน 
        12. ความปลอดภัยในการทํางาน  ผูรับจางจะตองวางแผนปฏิบัติงานใหถูกตอง และปลอดภัยตามกฎระเบียบ
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับงานกอสราง งานทาสีและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
รวมทั้งมีการดําเนินงานเพื่อการควบคุมดูแลผูทํางานและรับเหมาชวง ใหปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กําหนด 
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หมวดงาน รายละเอียดประกอบแบบ 

  หมวดงานโครงสราง 

งานเสาเข็ม   

เสาเข็มตอก คอนกรีตหกเหลี่ยม ยาว 1.00 ม. เปนไปตามรายการของผูออกแบบ 
และความลึกของชั้นดินบริเวณน้ันๆ 

งานฐานราก งานโครงสรางทั่วไป 

งานฐานราก  ฐานราก คอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเหล็กเสริมหลักเปนเหล็กขอออย และ
เหล็กปลอกเปนเหล็กเสนกลม ( คสล. ) 

งานคานรับโครงหลังคา คานรับโครงหลังคา คอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเหล็กเสริมหลักเปนเหล็ก
ขอออย และเหล็กปลอกเปนเหล็กเสนกลม ( คสล. ) 

โครงสรางหลังคาเหล็ก 
โครงหลังคาทั่วไป อะเส , จันทัน เหล็กรูปพรรณ ตามรายการของ
ผูออกแบบ 
( ทาสีกันสนิมและทาทับดวยสีนํ้ามัน ) ( แปหลังคาเหล็กรูปพรรณ )  

  มาตรฐานงานโครงสราง 

ปูนซิเมนตสําหรับ 
ฐานราก 

ปูนซิเมนตปอรตแลนด ประเภท 1 ตามมาตรฐาน มอก. ( สําหรับงานที่
ตองการความแข็งแรงสูง ) ตราชาง , ตราพญานาคเขียว , ตรา TPI  
ตราเสือ ตรานกอินทรีย หรือเทียบเทา ไดมาตรฐาน มอก. 

เหล็กเสริมทั่วไป ตามมาตรฐาน มอก. ( เหล็กโรงใหญ ) 

งานหลังคา วัสดุมุงหลังคา  

METAL-SHEET AZ70G550  หนาไมนอยกวา 0.35 มม. สีอลูซิ้งค 

งานส ี   

สีคานรับโครงหลังคา และ 
โครงหลังคา  สีนํ้ามัน TOA (G600) รองพื้น 1 เที่ยว ทับหนา 2 เที่ยว 

  
 
หมายเหตุ  ทางสถาบัน ขอสงวนสิทธิ์ในการดําเนินการกอสรางตามแบบและตามรายละเอียดประกอบ          
แบบ ของสัญญาวาจางเทาน้ัน  
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