
 
 

 
ประกาศมหาวทิยาลัยมหิดล (สถาบันโภชนาการ)     

เร่ือง  ประกวดราคาจ้าง จ้างต่อเติมอาคารเกบ็ขวดน า้ สถาบันโภชนาการ 1 งาน 

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

 ดว้ย มหาวิทยาลยัมหิดล (สถาบนัโภชนาการ) มีความประสงคจ์ะประกวดราคาจา้ง   จ้างต่อเติมอาคาร
เกบ็ขวดน า้ สถาบันโภชนาการ 1 งาน โดยมีราคากลางงานก่อสร้างเป็นเงิน 484,739.19  บาท ( ส่ีแสนแปด
หม่ืนส่ีพนัเจด็ร้อยสามสิบเกา้บาทสิบเกา้สตางค)์ 
 ผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งมีคุณสมบติั ดงัต่อไปน้ี 

1.   เป็นนิติบุคคลท่ีมีอาชีพรับจา้ง ท ำพัสดุ/ก่อสร้ำง ท่ีประกวดราคาจา้งดงักล่าว 
  2.  ไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูทิ้้งงานของทางราชการซ่ึงไดแ้จง้เวยีนช่ือแลว้  
และไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือเป็นผูทิ้้งงานของทางมหาวทิยาลยัมหิดล  
  3.   ไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เวน้แต่
รัฐบาลของผูเ้สนอราคาไดมี้ค าสั่งใหส้ละสิทธ์ิความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 
                     4.   ตอ้งมีผลงาน ดงัน้ี 
                                4.1 ....................................-.......................................................... 
          5.   กรณีผูเ้สนอราคาเป็นกิจการร่วมคา้ จะตอ้งมีคุณสมบติัตามแนวทางปฏิบติัในการพิจารณา
คุณสมบติัของผูเ้สนอราคาท่ีเป็นกิจการร่วมคา้ ตามหนงัสือส านกันายกรัฐมนตรี ท่ี นร (กวพ) 1305/ว 2457 
ลงวนัท่ี 16 มีนาคม 2543 ดงัน้ี     

5.1  กรณีกิจการร่วมคา้ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลใหม่จะตอ้งมีคุณสมบติั
ครบถว้นตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นประกาศและเอกสารประกวดราคา  ส่วนคุณสมบติัดา้นผลงาน สามารถ
น าผลงานของผูท่ี้เขา้ร่วมคา้มาใชแ้สดงเป็นผลงานของกิจการร่วมคา้ได ้  
  5.2  กรณีกิจการร่วมคา้ไม่ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลท่ีเขา้
ร่วมคา้ทุกรายจะตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นประกาศและเอกสารประกวดราคา 
เวน้แต่ในกรณีท่ีกิจการร่วมคา้ไดมี้ขอ้ตกลงระหวา่งผูเ้ขา้ร่วมคา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรก าหนดให้ผูเ้ขา้ร่วมคา้
รายใดรายหน่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบหลกั ในการเขา้เสนอราคากบัทางมหาวิทยาลยัมหิดลและแสดงหลกัฐาน
ดงักล่าวมาพร้อมซองเอกสารประกวดราคา  กิจการร่วมคา้นั้นสามารถใชผ้ลงานของผูท่ี้เขา้ร่วมคา้หลกัราย
เดียว เป็นผลงานของกิจการร่วมคา้ได ้  

6.   ผูเ้สนอราคา ตอ้งลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของ
กรมบญัชีกลางท่ีเวบ็ไซตศ์ูนยข์อ้มูลจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ www.gprocurement.go.th 

7  ผูเ้สนอราคา ตอ้งไม่อยูใ่นฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบญัชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบญัชีรายรับรายจ่าย
ไม่ถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญั 

 ทั้งน้ี ผูเ้สนอราคาท่ีไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นผูช้นะการประกวดราคา และหากมีการท าสัญญา
กบัมหาวิทยาลยัมหิดล (สถาบนัโชนาการ) ตอ้งจดัท าบญัชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากร 

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


 
 

และต้องรับจ่ายเงินผ่านบญัชีธนาคาร เวน้แต่การรับจ่ายเงินแต่ละคร้ังซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาท 
คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได ้ตามประกาศคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการจดัท าและแสดงบญัชีรายการรับจ่ายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเป็น
คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554  ประกาศ ณ วนัท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ.2554 และ ประกาศ
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการจดัท าและแสดงบญัชี
รายการรับจ่ายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานของรัฐ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2554   
ประกาศ ณ วนัท่ี 7 ธันวาคม  พ.ศ.2554  และ ประกาศคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ  เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการจดัท าและแสดงบญัชีรายการรับจ่ายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติ
บุคคลเป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานของรัฐ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2555   ประกาศ ณ วนัท่ี 8 ตุลาคม  พ.ศ.2555 
 

  ก าหนดรับฟังค าช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวนัท่ี 17 มีนาคม 2557 ระหวา่งเวลา 14.00 น. 
ถึง 14.30 น. ณ หอ้งประชุมชั้น 1 อาคารสถาบนัโภชนาการ มหาวทิยาลยัมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑล4 อ.
ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม  และดูสถานท่ี ระหวา่งเวลา 14.30 น. ถึง 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 
อาคารสถาบนัโภชนาการ มหาวทิยาลยัมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑล 4 อ.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 

 

  ก าหนดยืน่ซองประกวดราคา   ตามเอกสารประกวดราคาจา้ง  ในวนัท่ี 26 มีนาคม 2557   
ระหวา่งเวลา 10.00 น. ถึง 10.30 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารสถาบนัโภชนาการ มหาวทิยาลยัมหิดล 999 
ถ.พุทธมณฑล4 อ.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม และเปิดซองเอกสารหลกัฐานผูป้ระกอบการและ
ขอ้เสนอทางเทคนิค ในวนัท่ี 26 มีนาคม 2557  เวลา 11.00   น. ณ หอ้งประชุมชั้น 1 อาคารสถาบนั
โภชนาการ มหาวทิยาลยัมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑล4 อ.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยก าหนดวนั
เปิดซองเสนอราคา ในวนัท่ี 26 มีนาคม 2557  เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุมชั้น 1 อาคารสถาบนัโภชนาการ 
มหาวทิยาลยัมหิดล 999 ถ.พทุธมณฑล4 อ.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 
 

  ผูส้นใจติดต่อขอรับ/ซ้ือเอกสารประกวดราคาจา้ง ในราคาชุดละ..............-................ บาท   
ไดท่ี้ หน่วยพสัดุ ชั้น 1 อาคารสถาบนัโภชนาการ มหาวทิยาลยัมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑล4 อ.ศาลายา อ.พุทธ
มณฑล จ.นครปฐม ระหวา่งวนัท่ี  5 มีนาคม 2557  ถึงวนัที่  14 มีนาคม 2557  ดูรายละเอียดไดท่ี้ เวบ็ไซต์ 
WWW.gprocurement.go.th  ,WWW.mahidol.ac.th, www.inmu.mahidol.ac.th  และ หรือสอบถามทาง
โทรศพัทห์มายเลข 0 2800 2380  ต่อ 101,102 ในวนัและเวลาราชการ 

                 ประกาศ  ณ วนัท่ี  24  กุมภาพนัธ์  พ.ศ. 2557 
 
 
   

  (ผูช่้วยศาสตราจารยช์นิพรรณ  บุตรยี)่ 
                รองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหาร ปฏิบติัหนา้ท่ีแทน 
                         ผูอ้  านวยการสถาบนัโภชนาการ    

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


   

เอกสารประกวดราคาจ้าง  เลขที ่007  /2557 (NU) 
การจ้าง จ้างต่อเติมอาคารเกบ็ขวดน า้ สถาบันโภชนาการ 1 งาน 

ตามประกาศ มหาวิทยาลยัมหิดล (สถาบันโภชนาการ)   ลงวนัที ่   24 กุมภาพนัธ์  พ.ศ. 2557 
----------------------------------------- 

 

  ดว้ย มหาวิทยาลัยมหิดล  (สถาบันโภชนาการ)   ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “มหาวิทยาลยั”   มีความ
ประสงค์จะประกวดราคาจา้ง จ้างต่อเติมอาคารเก็บขวดน ้า สถาบันโภชนาการ 1 งาน ณ อาคารสถาบนั
โภชนาการ มหาวทิยาลยัมหิดล โดยมีขอ้แนะน าและขอ้ก าหนดดงัต่อไปน้ี 

1.   เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา 
1.1 แบบรูปรายการละเอียด     
1.2 แบบใบเสนอราคา 
1.3 แบบบญัชีแสดงปริมาณงาน วสัดุและราคา  
1.4 แบบสัญญา 
1.5 แบบหนงัสือค ้าประกนั 

 (1)   หลกัประกนัสัญญา 
      1.6 สูตรการปรับราคาและวธีิการปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
      1.7 มาตรฐานฝีมือช่าง 
      1.8 รายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ. (Bill of Quantities)  (รายละเอียดการ
ค านวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นการเปิดเผยเพื่อใหผู้ป้ระสงคจ์ะเสนอราคาไดรู้้ขอ้มูลไดเ้ท่าเทียมกนัและ
เพื่อใหป้ระชาชนเขา้ตรวจดูได)้ 

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
 2.1 เป็นผูมี้อาชีพรับจา้ง ท ำพัสดุ/ก่อสร้ำง ท่ีประกวดราคาจา้งดงักล่าว 
                2.2 ไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูทิ้้งงานของทางราชการซ่ึงไดแ้จง้เวยีนช่ือแลว้  และ
ไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือเป็นผูทิ้้งงานของทางมหาวทิยาลยัมหิดล 
 2.3  ไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เวน้แต่รัฐบาลของผู ้
เสนอราคาไดมี้ค าสั่งใหส้ละสิทธ์ิความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 
  2.4 ตอ้งมีผลงาน ดงัน้ี 
                   2.4.1 ผลงานดา้นการออกแบบตกแต่งภายในวงเงินไม่นอ้ยกวา่ 5 แสน ภายในระยะเวลา 3 
ปี อยา่งนอ้ย 1 งาน 
            2.5   กรณีผูเ้สนอราคาเป็นกิจการร่วมคา้ จะตอ้งมีคุณสมบติัตามแนวทางปฏิบติัในการพิจารณา
คุณสมบติัของผูเ้สนอราคาท่ีเป็นกิจการร่วมคา้ ตามหนงัสือส านกันายกรัฐมนตรี ท่ี นร (กวพ) 1305/ว 2457 
ลงวนัท่ี 16 มีนาคม 2543 ดงัน้ี     
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   2.5.1  กรณีกิจการร่วมคา้ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลใหม่จะตอ้งมีคุณสมบติั
ครบถว้นตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นประกาศและเอกสารประกวดราคา  ส่วนคุณสมบติัดา้นผลงาน สามารถน า
ผลงานของผูท่ี้เขา้ร่วมคา้มาใชแ้สดงเป็นผลงานของกิจการร่วมคา้ได ้  
  2.5.2  กรณีกิจการร่วมคา้ไม่ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคลแต่ละนิติบุคคลท่ีเขา้
ร่วมคา้ทุกรายจะตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นประกาศและเอกสารประกวดราคา เวน้
แต่ในกรณีท่ีกิจการร่วมคา้ไดมี้ขอ้ตกลงระหว่างผูเ้ขา้ร่วมคา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรก าหนดให้ผูเ้ขา้ร่วมคา้ราย
ใดรายหน่ึงเป็นผูรั้บผดิชอบหลกั ในการเขา้เสนอราคากบัทางมหาวิทยาลยัมหิดลและแสดงหลกัฐานดงักล่าว
มาพร้อมซองเอกสารประกวดราคา  กิจการร่วมคา้นั้นสามารถใชผ้ลงานของผูท่ี้เขา้ร่วมคา้หลกัรายเดียว เป็น
ผลงานของกิจการร่วมคา้ได ้  

2.6   ผูเ้สนอราคา ตอ้งลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของ
กรมบญัชีกลางท่ีเวบ็ไซตศ์ูนยข์อ้มูลจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ www.gprocurement.go.th 

2.7 ผูเ้สนอราคา ตอ้งไม่อยูใ่นฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบญัชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบญัชีรายรับรายจ่าย
ไม่ถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญั 
 ทั้งน้ี ผูเ้สนอราคาท่ีไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นผูช้นะการประกวดราคา และหากมีการท าสัญญากบั
มหาวิทยาลยัมหิดล (สถาบนัโภชนาการ) ตอ้งจดัท าบญัชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากร และ
ตอ้งรับจ่ายเงินผา่นบญัชีธนาคาร เวน้แต่การรับจ่ายเงินแต่ละคร้ังซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาท คู่สัญญาอาจ
รับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เร่ือง 
หลกัเกณฑ์และวิธีการจดัท าและแสดงบญัชีรายการรับจ่ายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญา
กบัหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554  ประกาศ ณ วนัท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ.2554 และ ประกาศคณะกรรมการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการจดัท าและแสดงบญัชีรายการรับจ่ายของ
โครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานของรัฐ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2554   ประกาศ ณ วนัท่ี 7 
ธันวาคม  พ.ศ.2554  และ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เร่ือง 
หลกัเกณฑ์และวิธีการจดัท าและแสดงบญัชีรายการรับจ่ายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญา
กบัหน่วยงานของรัฐ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2555   ประกาศ ณ วนัท่ี 8 ตุลาคม  พ.ศ.2555 
 

3. หลกัฐานการเสนอราคา 

 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐาน ดงัน้ี 
 3.1 ส่วนที ่ 1  (เอกสารหลกัฐานผู้ประกอบการ) อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
   3.1.1 กรณีเป็นนิติบุคคล 
          (ก) ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล     
    (ข) ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม    

http://www.gprocurement.go.th/
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    (ค) หนงัสือมอบอ านาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเ้สนอราคามอบอ านาจให้
บุคคล อ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน  
    3.1.2 ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นผูเ้สนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผูร่้วมคา้ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการ
เขา้ร่วมคา้  และใหย้ืน่เอกสารของผูร่้วมคา้ทุกฝ่ายตามท่ีระบุไวใ้น  3.1.1  

3.1.3 ส าเนาบตัรประชาชน ส าเนาทะเบียนบา้น 
 3.2 ส่วนที ่ 2  (ข้อเสนอทางด้านเทคนิค)  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(1)   หนงัสือรับรองผลงานในประเภทเดียวกบังานท่ีประกวดราคาจา้งวงเงินไม่นอ้ย
กวา่ 200,000 บาท  

                (2)  แผนการท างาน / เทคนิคการท างาน 
 3.3 ส่วนที ่ 3  (ข้อเสนอทางด้านราคา) ใส่ซองปิดผนึก  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
   (1)    ใบเสนอราคา   

          (2)    บญัชีแสดงปริมาณงาน และราคา   

4.   การยืน่ซองประกวดราคา 
4.1  ผูเ้สนอราคาตอ้งยืน่เสนอเอกสารแยกเป็น 3 ซอง 

1. ซองเอกสารหลกัฐานผูป้ระกอบการ 
  2. ซองขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค 
  3. ซองขอ้เสนอทางดา้นราคา 
ตามท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาน้ี โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งส้ินและจะตอ้งกรอกขอ้ความให้ถูกตอ้ง
ครบถว้น ลงลายมือช่ือของผูเ้สนอราคาใหช้ดัเจน   จ  านวนเงินท่ีเสนอตอ้งระบุตรงกนัทั้งตวัเลขและตวัอกัษร 
โดยไม่มีการขดูลบหรือแกไ้ข หากมีการ  ขดูลบ  ขีดออก เติม แกไ้ข เปล่ียนแปลงจะตอ้งลงลายมือช่ือผูเ้สนอ
ราคาพร้อมประทบัตรา  (ถา้มี) ก ากบัไวด้ว้ยทุกแห่ง     

4.2 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งกรอกปริมาณวสัดุและราคาในบญัชีรายการก่อสร้างให้ครบถว้น ในการ
เสนอราคาใหเ้สนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วยและ
หรือต่อรายการตามเง่ือนไขท่ีระบุไวท้า้ยใบเสนอราคาให้ถูกตอ้ง ทั้งน้ี ราคารวมท่ีเสนอจะตอ้งตรงกนัทั้งตวั
เลขและตวัหนงัสือ ถา้ตวัเลขและตวัหนงัสือไม่ตรงกนั ใหถื้อตวัหนงัสือเป็นส าคญั โดยคิดราคารวมทั้งส้ินซ่ึง
รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอากรอ่ืน และ ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ทั้งปวงไวแ้ลว้ 
  ราคาท่ีเสนอจะตอ้งเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ...90....วนั นบัแต่วนัยื่นซองประกวด
ราคาโดยภายในก าหนดยนืราคาผูเ้สนอราคาตอ้งรับผดิชอบราคาท่ีตนไดเ้สนอไว ้ และจะถอนการเสนอราคา
มิได ้
  4.3     ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอก าหนดเวลาด าเนินการ แลว้เสร็จ ภายใน 120  วนั      นบัถดัจากวนั
ลงนามในสัญญาจา้ง  หรือวนัท่ีไดรั้บหนงัสือแจง้จากมหาวทิยาลยั  ใหเ้ร่ิมปฏิบติังาน                 
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4.4 ก่อนยืน่ซองประกวดราคา  ผูเ้สนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด  ฯลฯ ให ้
ถ่ีถว้นและเขา้ใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยืน่ซองประกวดราคาตามเง่ือนไขในเอกสาร
ประกวดราคา 

4.5 ผูเ้สนอราคาจะต้องยื่นซองประกวดราคา 3 ซอง  ที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง 
ประธานกรรมการจดัหาโดยวธีิประกวดราคา  โดยระบุช่ือซองแต่ละซองให้ชดัเจน ในวนัท่ี 26 มีนาคม 2557  
ระหว่างเวลา ........10.00..... น. ถึง .....10.30....... น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารสถาบนัโภชนาการ 
มหาวทิยาลยัมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑล4 อ.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 

เม่ือพน้ก าหนดเวลายื่นซองประกวดราคาแลว้มหาวิทยาลยัจะไม่รับซองประกวดราคาโดย
เด็ดขาด และคณะกรรมการจดัหาโดยวิธีประกวดราคา  จะเปิดซองเอกสารหลกัฐานผูป้ระกอบการและ
ขอ้เสนอทางเทคนิค ในวนัท่ี  26 มีนาคม 2557     เวลา  11.00   น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารสถาบนั
โภชนาการ มหาวทิยาลยัมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑล4 อ.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยก าหนดวนัเปิด
ซองเสนอราคา ในวนัท่ี  26 มีนาคม 2557     เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารสถาบนัโภชนาการ 
มหาวทิยาลยัมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑล4 อ.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 

 5. หลกัประกนัการเสนอราคา  (จะก าหนดกรณวีงเงินจัดหาเกนิ 2,000,000 บาท) 
  ผูเ้สนอราคา  ตอ้งวางหลกัประกันการเสนอราคา พร้อมกับการยื่นซองประกวดราคา จ านวน 
............-.......... บาท (...............................................)    โดยหลกัประกนัการเสนอราคาจะต้องมีระยะเวลาการ
ค า้ประกนั ไม่น้อยกว่า ..-... วนั  นับตั้งแต่วนัยืน่ซองประกวดราคาโดยหลกัประกนัใหใ้ช ้ดงัต่อไปน้ี   
  (1) เงินสด 
  (2) เช็คท่ีธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซ่ึงเป็นเช็คลงวนัท่ีท่ีใชเ้ช็คนั้นช าระต่อมหาวิทยาลยัหรือก่อน
วนันั้นไม่เกิน 7 วนั 
  (3) หนงัสือค ้าประกนัของธนาคารภายในประเทศตาม ขอ้ 1.5 (1)  
    หลักประกันการเสนอราคาตามข้อน้ี มหาวิทยาลัยจะคืนให้ผูเ้สนอราคาท่ีไม่ได้รับการ
พิจารณาเป็นผูรั้บจดัหาโดยเร็วตั้งแต่พน้ภาระผกูพนั เวน้แต่ผูเ้สนอราคารายท่ีไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นผูรั้บ
จดัหา จะคืนใหต่้อเม่ือไดท้  าสัญญาหรือขอ้ตกลง หรือเม่ือผูรั้บจดัหา ไดพ้น้จากขอ้ผกูพนัแลว้ 
               การคืนหลกัประกนัการเสนอราคา ไม่วา่ในกรณีใด ๆ จะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบ้ีย 

6. หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณาราคา 
6.1   การพิจารณาในการประกวดราคาน้ี จะพิจารณา ข้อเสนอทางด้านเทคนิค ท่ีทาง

มหาวทิยาลยัจะไดรั้บประโยชน์สูงสุดและคุม้ค่าเป็นส าคญั  โดยผูเ้สนอราคาจะตอ้งแยกซองเสนอเป็น 
   1. ซองเอกสารหลกัฐานผูป้ระกอบการ 
   2. ซองเสนอทางดา้นเทคนิค 
   3. ซองขอ้เสนอดา้นราคา 
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         6.2  คณะกรรมการจดัหาโดยวิธีประกวดราคา จะเปิดซองเสนอราคาเฉพาะผูท่ี้ผ่านการพิจารณา
ขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค และจะคืนซองเสนอราคาให้แก่ผูท่ี้ไม่ผา่นการพิจารณาขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค 

6.3  ในการประกวดราคาคร้ังน้ี มหาวิทยาลยัจะพิจารณาตดัสินโดยยึดหลักความคุม้ค่าและ  
………..….. (ราคารวม ) ……………….. 

6.4 มหาวทิยาลยัสงวนสิทธิไม่พิจารณาขอ้เสนอของผูเ้สนอราคา โดยไม่มีการผอ่นผนัในกรณี
ดงัต่อไปน้ี 

(1) ไม่ปรากฏช่ือผูเ้สนอราคารายนั้น    ในบญัชีผูรั้บเอกสารประกวดราคา 
หรือ    ในหลกัฐานการรับเอกสารประกวดราคาของมหาวทิยาลยั 

(2) ผูเ้สนอราคาท่ีมีคุณสมบติัไม่ถูกตอ้งตามขอ้ 2  
(3) ผูเ้สนอราคาท่ี ยื่นหลกัฐานการเสนอราคาไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้นตาม

ขอ้ 3 หรือยืน่ซองประกวดราคาไม่ถูกตอ้งตามขอ้ 4  คณะกรรมการจดัหาโดยวธีิประกวดราคา  จะไม่เปิดซอง
ขอ้เสนอดา้นราคาของผูเ้สนอราคารายนั้น  เวน้แต่เป็นขอ้ผดิพลาดเพียงเล็กนอ้ย หรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไข
ของเอกสารประกวดราคา ในส่วนท่ีมิใช่สาระส าคญัซ่ึงอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ ทั้งน้ี เฉพาะใน
กรณีท่ีพิจารณาเห็นวา่ จะเป็นประโยชน์ต่อมหาวทิยาลยัเท่านั้น  

6.5 ในการตดัสินการประกวดราคาหรือในการท าสัญญา คณะกรรมการจดัหาโดยวิธีประกวด
ราคาหรือมหาวิทยาลยัมีสิทธิให้ผูเ้สนอราคาช้ีแจงขอ้เท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอ้เท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัผูเ้สนอราคาได้ มหาวิทยาลยัมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา หากหลกัฐานดงักล่าวไม่มีความ
เหมาะสมหรือไม่ถูกตอ้ง 
 6.6  มหาวิทยาลยัทรงไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต ่าสุด  หรือราคาหน่ึงราคาใดหรือราคาท่ีเสนอ
ทั้งหมดก็ได ้และอาจพิจารณาเลือกจา้งในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาโดยไม่พิจารณาจดัจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ของทาง
มหาวิทยาลัยเป็นส าคญัและให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด ผูเ้สนอราคาจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ มิได ้รวมทั้งมหาวิทยาลยัจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา และลงโทษผูเ้สนอราคาเป็นผู ้
ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็น    ผูเ้สนอราคาท่ีไดรั้บการคดัเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือได้ว่าการเสนอราคา
กระท าการโดยไม่สุจริต  หรือมีการสมยอมกนัในการเสนอราคา    
 ในกรณีท่ีผูเ้สนอราคาต ่าสุด เสนอราคาต ่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได ้
คณะกรรมการประกวดราคาหรือมหาวิทยาลยัจะให้ผูเ้สนอราคานั้นช้ีแจงและแสดงหลกัฐานท่ีท าให้เช่ือ
ได้ว่า ผูเ้สนอราคาสามารถด าเนินงานตามการประกวดราคาจา้งใหเ้สร็จสมบูรณ์ หากค าช้ีแจงไม่เป็นท่ีรับฟัง
ได ้มหาวทิยาลยัมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาของผูเ้สนอราคารายนั้น 
 

7. การท าสัญญาจ้าง 
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  ผูเ้สนอราคาท่ีไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นผูรั้บจดัหา จะตอ้งท าสัญญาตามแบบสัญญา ดงัระบุใน
ขอ้ 1.4 กบัมหาวิทยาลยัมหิดลภายใน  7  วนั นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บหนงัสือแจง้ให้ไปท าสัญญา และจะตอ้ง
วางหลกัประกนัสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากบัร้อยละ....10.... (สิบ %) ของราคาค่าจา้งตามสัญญา ให้
มหาวทิยาลยัยดึถือไวใ้นขณะท าสัญญา โดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี 
 (1)  เงินสด 
 (2)  เช็คท่ีธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซ่ึงเป็นเช็คลงวนัท่ีก่อนท่ีใชเ้ช็คนั้นช าระต่อมหาวทิยาลยัหรือก่อนวนั
นั้นไม่เกิน 7 วนั 
 (3)  หนงัสือค ้าประกนัของธนาคารภายในประเทศตาม ขอ้ 1.5 (2)  

  หลกัประกนัน้ีจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน  15 วนั  นบัถดัจากวนัท่ีคู่สัญญาพน้จากขอ้ผูกพนั
ตามสัญญาแลว้ 

8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  

 มหาวิทยาลยัจะจ่ายเงินค่าจา้งเม่ือผูรั้บจดัหา ไดป้ฏิบติังานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตาม
สัญญา  รวมทั้งท าสถานท่ีก่อสร้างใหส้ะอาดเรียบร้อย / โดยแบ่งออกเป็น  1  งวด  ตามขอ้  1.8 

9. อตัราค่าปรับ   
  (1)   การจ้างทัว่ไป กรณีผูรั้บจ้างส่งมอบงานล่าช้ากว่าก าหนดส่งมอบ ตามสัญญาหรือข้อตกลง 
ก าหนดค่าปรับเป็นรายวนัในอตัราร้อยละ 0.1 ของวงเงินตามสัญญาหรือขอ้ตกลง   
          ในกรณีการจดัหาพสัดุท่ีประกอบกนัเป็นชุด  ถา้ขาดส่วนประกอบส่วนหน่ึงส่วนใดไปแลว้จะไม่สามารถใช้
การไดโ้ดยสมบูรณ์  แมผู้รั้บจดัหาจะส่งมอบพสัดุภายในก าหนดตามสัญญาหรือขอ้ตกลงแต่ยงัขาดส่วนประกอบ
บางส่วน  ต่อมาไดส่้งมอบส่วนประกอบท่ียงัขาดนั้นเกินก าหนดสัญญาหรือขอ้ตกลง  ให้ถือวา่ไม่ไดส่้งมอบพสัดุ
นั้นเลยใหป้รับเต็มราคาของทั้งชุด 

 (2)  การจา้งบริการบ ารุงรักษา   กรณีผูร้ับจา้งเขา้มาซ่อมแซมล่าช้า เกินกว่าเวลาที่ก  าหนดตาม
สัญญาหรือขอ้ตกลง  ก าหนดค่าปรับเป็นรายชัว่โมง  ในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ  0.01  ของวงเงินตามสัญญา
หรือขอ้ตกลง  เศษของชัว่โมงใหคิ้ดเป็น 1 ชัว่โมง 
  (3)  การจา้งบริการบ ารุงรักษา  กรณีผูรั้บจา้งละเลย หรือซ่อมแซมแกไ้ขให้ใชก้ารไดล่้าชา้ ท าให้มี
ระยะเวลาท่ีช ารุดขดัขอ้งรวมกนัเกินกวา่ระยะเวลาท่ีก าหนดตามสัญญาหรือขอ้ตกลง  ก าหนดค่าปรับเวลาท่ีไม่
สามารถใช ้พสัดุได ้ในส่วนท่ีเกินกวา่เวลาท่ีก าหนด เป็นรายวนัในอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 0.5  ของวงเงินตาม
สัญญาหรือขอ้ตกลง 
  (4)  การจา้งทัว่ไป  ท่ีมีก าหนดระยะเวลาท่ีตอ้งซ่อมแซมให้ใช้งานได ้กรณีผูรั้บจา้ง   ใช้ระยะเวลา
ซ่อมแซมเกินกว่าเวลาท่ีก าหนดตามสัญญาหรือขอ้ตกลง   ก าหนดค่าปรับเป็นรายชัว่โมงในอตัราไม่ต ่ากว่า
ร้อยละ 0.01 ของวงเงินตามสัญญาหรือขอ้ตกลง เศษของชัว่โมงให ้คิดเป็น 1 ชัว่โมง 

10. การรับประกนัความช ารุดบกพร่อง 
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  ผูเ้สนอราคาท่ีไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นผูรั้บจดัหา ซ่ึงไดท้  าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ หรือท าสัญญา
ตามแบบดงัระบุในขอ้ 1.4 แล้วแต่กรณี จะตอ้งรับประกนัความช ารุดบกพร่องของงานจา้งท่ีเกิดข้ึนภายใน
ระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่.......1....ปี.....-.......เดือน นบัถดัจากวนัท่ีมหาวิทยาลยัไดรั้บมอบงาน  โดยผูรั้บจดัหา ต้อง
รีบจดัการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดงัเดิมภายใน  ..7..  วนั  นับถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้ความช ารุด
บกพร่อง 

11.  การจ่ายเงินล่วงหน้า 
   ผู ้เสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ...-.. (..-..%) ของราคา 
ค่ า จ้ า ง ทั้ ง ห ม ด  แ ต่ ทั้ ง น้ี 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 
ค ้าประกนัของธนาคารในประเทศ ตามแบบดงัระบุในขอ้ 1.5 (3) ใหแ้ก่มหาวทิยาลยัก่อนการรับช าระเงินล่วงหนา้นั้น 

  หลกัประกนัน้ีจะคืนใหใ้หแ้ก่ผูรั้บจา้ง เม่ือหกัเงินล่วงหนา้คืนครบถว้นแลว้ 

  กรณีผูรั้บจา้งมีความประสงคจ์ะขอรับหลกัประกนัคืน  ผูรั้บจา้งจะตอ้งน าหลกัประกนัการ
รับเงินค่าจา้งล่วงหน้า มาเปล่ียนตามวงเงินในส่วนท่ีเหลือ  เม่ือผูว้่าจา้ง ได้หักเงินค่าจา้งไปบางส่วนแล้ว  
หรือขอคืนหลักประกันบางส่วน ตามท่ีผูว้่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้แล้ว    กรณีผู ้รับจ้างวาง
หลกัประกนัไวห้ลายฉบบั 
  การหกัเงินล่วงหนา้ มหาวิทยาลยั  จะหกัคืนให้ครบถว้น  เม่ือมีการช าระเงินค่าจา้งให้ผูรั้บ
จา้งครบร้อยละ 50  ของมูลค่าค่าจา้งตามสัญญา  

 12. การหักเงินประกนัผลงาน 
                      ในการจ่ายเงินแต่ละงวด มหาวทิยาลยั จะหกัเงินจ านวนร้อยละ ..-.. ของเงินท่ีตอ้งจ่ายในงวด
นั้นเพื่อเป็นประกนัผลงาน  
 ผูรั้บจา้งมีสิทธิท่ีจะขอเงินประกันผลงานคืนโดยผูรั้บจ้างจะต้องวางหนังสือค ้ าประกนัของ
ธนาคารซ่ึงออกโดยธนาคารภายในประเทศตามแบบหนงัสือค ้าประกนัดงัระบุในขอ้ 1.5 (4) มาวางไวต่้อ
มหาวทิยาลยัเพื่อเป็นหลกัประกนัแทนก็ได ้
 มหาวิทยาลัย  จะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค ้ าประกันของธนาคารดังกล่าวให้แก่ 
ผูรั้บจา้งพร้อมกบัการจ่ายเงินงวดสุดทา้ยหรืออยา่งชา้ไม่เกิน 15  วนั นบัแต่ไดจ่้ายเงินงวดสุดทา้ยใหก้บัผูรั้บจา้ง 

13. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอืน่ ๆ 
                      13.1  เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างคร้ังน้ี ได้มาจากเงิน เงินรายได้สถาบันโภชนากร 
ปีงบประมาณ 2557 
                                 การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเ ม่ือ มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติ เ งินจาก
มหาวทิยาลยัแลว้เท่านั้น 
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                               ราคากลางของงาน จ้างต่อเติมอาคารเก็บขวดน ้า สถาบันโภชนาการ 1 งาน  ในการ
ประกวดราคาคร้ังนี้ เป็นเงินทั้งส้ิน 484,739.19  บาท ( ส่ีแสนแปดหมื่นส่ีพันเจ็ดร้อยสามสิบเก้าบาทสิบเก้า
สตางค์) 
            13.2   เม่ือมหาวิทยาลยัได้คดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดให้เป็นผูรั้บจดัหา และไดต้กลงจา้งตาม
ประกวดราคาจา้งแลว้  ถา้ผูรั้บจดัหาจะตอ้งสั่งหรือน าส่ิงของมาเพื่องานจา้งดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศ 
และของนั้นตอ้งน าเขา้มาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขนไดต้ามท่ี         
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด  ผูเ้สนอราคาซ่ึงเป็นผูรั้บจดัหา จะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย   
วา่ดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยนาว ี ดงัน้ี 

(1) แจง้การสั่งหรือน าส่ิงของดงักล่าว เขา้มาจากต่างประเทศต่อส านกังานคณะกรรมการ           
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน 7 วนั นบัถดัจากวนัท่ีผูรั้บจดัหาสั่งหรือซ้ือของจากต่างประเทศ เวน้แต่เป็น
ของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืนได ้

(2) จดัการใหส่ิ้งของดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกบัเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายงัประเทศไทย เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ให้
บรรทุกส่ิงของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือไทย ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือ
เป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืน 
  (3)  ในกรณีท่ีไม่ปฏิบติัตาม (1) หรือ (2)  ผูรั้บจดัหาจะตอ้งรับผิดตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาว ี

13.3 ผูเ้สนอราคาซ่ึงมหาวิทยาลยัไดค้ดัเลือกให้เป็นผูช้นะการประกวดราคาแลว้ ถอนการ
เสนอราคา หรือ ไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาทีม่หาวทิยาลยัก าหนดและมหาวิทยาลัยได้มีการแจ้ง
เตือนแล้ว มหาวิทยาลยัจะริบหลกัประกนัการเสนอราคา หรือเรียกร้องจากผูอ้อกหนงัสือค ้าประกนัการเสนอ
ราคา ทนัที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถา้มี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผูทิ้้งงาน 
ตามระเบียบของทางราชการ 
  13.4 มหาวทิยาลยัสงวนสิทธ์ิท่ีจะแกไ้ขเพิ่มเติมเง่ือนไข หรือขอ้ก าหนดในแบบสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของส านกังานอยัการสูงสุด ท่ีปรีกษาทางกฎหมาย หรือ นิติกรของมหาวทิยาลยั(ถา้มี) 

     13.5  เง่ือนไขและคุณสมบติัของบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขา้เป็นคู่สัญญาตอ้งปฏิบติัตาม
ประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละแสดงบญัชีรายการรับจ่ายของโครงการท่ีบุคคลหรือ
นิติบุคคลเป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานของรัฐ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2554 และ ประกาศคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวธีิการจดัท าและแสดงบญัชีรายการรับจ่ายของโครงการ
ท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานของรัฐ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2555   ประกาศ ณ วนัท่ี 8 ตุลาคม  
พ.ศ.2555 

 (1)  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขา้เป็นคู่สัญญา (ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา) ตอ้งไม่อยูใ่น
ฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบญัชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบญัชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญั 
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 (2)  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขา้เป็นคู่สัญญากบัทางมหาวิทยาลยัฯ ตอ้งลงทะเบียน
ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e–Government Procurement : e-GP) ของกรมบญัชีกลางท่ีเวบ็ไซตศ์ูนยข์อ้มูลจดัซ้ือ
จดัจา้งภาครัฐ 

 (3)  คู่สัญญาตอ้งรับจ่ายเงินผ่านบญัชีธนาคาร เวน้แต่การรับจ่ายเงินแต่ละคร้ัง ซ่ึงมี
มูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได ้

  ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่ก่อนิติสัมพนัธ์กบับุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงไดมี้การ
ระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือวา่เป็นคู่สัญญาท่ีไม่ไดแ้สดงบญัชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบญัชีรายรับรายจ่ายไม่
ถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญั เวน้แต่บุคคลนั้นจะไดแ้สดงบญัชีรายรับรายจ่ายตามประกาศดงักล่าว หรือได้
มีการปรับปรุงแกไ้ขใหถู้กตอ้ง และมีการสั่งเพิกถอนรายช่ือจากบญัชีดงักล่าวแลว้ 

14. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
   การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดงัระบุในขอ้ 1.6 จะน ามาใชใ้นกรณี
ท่ีค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มข้ึน โดยวธีิการต่อไปน้ี 
    P  = (Po) x (K) 
  ก าหนดให ้ P  = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดท่ีจะตอ้งจ่ายใหผู้รั้บจา้ง 
     Po = ราคาค่างานต่อหน่วยท่ีผูรั้บจา้งประมูลไดห้รือค่างานเป็นงวด  
                           ซ่ึงระบุไวใ้นสัญญาแลว้แต่กรณี 
      K = Escalation Factor ท่ีหกัดว้ย 4% เม่ือตอ้งเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม 4% 
                                                                  เม่ือตอ้งเรียกค่างานคืน 
  สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะตอ้งคงท่ีท่ีระดบัท่ีก าหนดไวใ้นวนัแลว้เสร็จตามท่ีก าหนด
ไวใ้นสัญญา หรือภายในระยะเวลาท่ีมหาวทิยาลยัไดข้ยายออกไป โดยจะใชสู้ตรของทางราชการท่ีไดร้ะบุในขอ้ 1.6 

 15. มาตรฐานฝีมือช่าง 
    เม่ือมหาวทิยาลยัไดค้ดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดใหเ้ป็นผูรั้บจดัหาและไดต้กลงจา้งก่อสร้างตาม
เง่ือนไขการจา้งน้ีแลว้ ผูเ้สนอราคาจะตอ้งตกลงวา่ในการปฏิบติังานก่อสร้างดงักล่าว ผูเ้สนอราคาจะตอ้งมีและ
ใชผู้ผ้า่นการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก  กรมแรงงานและสวสัดิการสังคม หรือผูมี้วุฒิบตัรระดบั ปวช. ปวส. 
และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบนัการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองให้เขา้รับราชการได ้ ในอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละ  10  
ของแต่ละสาขาช่าง  แต่จะตอ้งมีช่างจ านวนอยา่งนอ้ย 1 คน ในแต่ละสาขาช่าง ดงัระบุในขอ้ 1.7 

16. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
 ในระหว่างระยะเวลาการท างาน ผูรั้บจา้งพึงปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้
ก าหนดไวโ้ดยเคร่งครัด 
            

                       

  มหาวทิยาลัยมหิดล 


