ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันโภชนาการ)
เรื่อง จางเหมาทําความสะอาดอาคารสถาบันโภชนาการ อาคารวิจัยทางคลินิก และ
อาคารโรงงานทดลองผลิตอาหาร พื้นที่ไมต่ํากวา 6,410 ตารางเมตร 1 งาน
------------------------------------------ดวย มหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันโภชนาการ) มีความประสงคจะประกวดราคาจางเหมาทํา
ความสะอาดอาคารสถาบัน ,อาคารวิจัยทางคลินิก และอาคารทดลองผลิตภัณฑอาหารพื้นที่ไมต่ํากวา 6,410
ตารางเมตร 1 งาน
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. เปนนิติบุคคลที่มีอาชีพรับจางทําความสะอาดอาคารฯ ทีป่ ระกวดราคาจางดังกลาว
2. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้ง หนวยของทางราชการซึ่งไดแจงเวียนชื่อแลว และ
ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อเปนผูทิ้งหนวยของทางมหาวิทยาลัยมหิดล
3. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผู
เสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
4. ตองมีผลหนวย ดังนี้
4.1 .............................-.................................................................
4.2 ..............................-...............................................................
5. กรณีผูเสนอราคาเปนกิจการรวมคา จะตองมีคุณสมบัติตามแนวทางปฏิบัติในการพิจารณา
คุณสมบัติของผูเสนอราคาที่เปนกิจการรวมคา ตามหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) 1305/ว 2457
ลงวันที่ 16 มีนาคม 2543 ดังนี้
5.1 กรณีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลใหมจะตองมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคา สวนคุณสมบัติดานผลหนวย สามารถ
นําผลหนวยของผูที่เขารวมคามาใชแสดงเปนผลหนวยของกิจการรวมคาได
5.2 กรณีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุ คคลแตละนิติบุคคลที่เขา
รวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคา เวน
แตในกรณีที่กิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใด
รายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลัก ในการเขาเสนอราคากับทางมหาวิทยาลัยมหิดลและแสดงหลักฐานดังกลาวมา
พรอมซองเอกสารประกวดราคา กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลหนวยของผูที่เขารวมคาหลักรายเดียว เปน
ผลหนวยของกิจการรวมคาได
กําหนดรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 3 ตุ ล าคม 2559 และดู ส ถานที่
ระหวางเวลา 14.00 น. ถึง 15.00 น. ณ. สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑล 4
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล นครปฐม 73170

-
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กําหนดยื่นซองประกวดราคา ตามเอกสารประกวดราคาจาง ในวันที่ 17 ตุลาคม 2559
ระหวางเวลา 10.00 น. ถึง 10.30 น. ณ หนวยพัสดุ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และเปด
ซองเอกสารหลักฐานผูประกอบการและขอเสนอทางเทคนิค ในวันที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 11.00 น.
ณ. อาคารสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล หองประชุม ชั้น 2 โดยกําหนดวันเปดซองเสนอราคาใน
วันที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมชั้น 2 อาคารสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผูสนใจติดตอขอรับ /ซื้อเอกสารประกวดราคาจาง ในราคาชุดละ...............-..................บาท
ไดทหี่ นวยพัสดุ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑล 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล
นครปฐม 73170 ระหว า งวั น ที่ 21 กั น ยายน 2559 ถึ ง วั น ที่ 30 กั น ยายน 2559 และเผยแพร
ประชาสัมพันธทาง www.gprocurement.go.th, www.mahidol.ac.th, www.inmu.mahidol.ac.th
หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 0 2800 2380 ตอ 101, 102ในวันและเวลาราชการ
สั่ง ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559

(รองศาสตราจารยรัชนี คงคาฉุยฉาย)
ผูอํานวยการสถาบันโภชนาการ

เอกสารประกวดราคาจาง เลขที่ NU 007 /2559
การจางเหมาทําความสะอาดอาคารสถาบันโภชนาการ อาคารวิจัยทางคลินิก และอาคารโรงงานทดลองผลิต
อาหาร พื้นที่ไมต่ํากวา 6,410 ตารางเมตร 1 งาน
ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันโภชนาการ) ลงวันที่ 12 กันยายน 2559
----------------------------------------ดวย มหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันโภชนาการ) ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “มหาวิทยาลัย” มีความประสงค
จะประกวดราคา จางเหมาทําความสะอาดอาคารสถาบัน โภชนาการ อาคารวิจัยทางคลินิก และอาคารโรงงาน
ทดลองผลิตอาหาร พื้นที่ไมต่ํากวา 6,410 ตารางเมตร 1 งาน ณ อาคารสถาบันโภชนาการ โดยมีขอแนะนําและ
ขอกําหนดดังตอไปนี้
1. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา
1.1 แบบรูปรายการละเอียด
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบบัญชีแสดงปริมาณงาน วัสดุและราคา
1.4 แบบสัญญา
1.5 แบบหนังสือค้ําประกัน
(1) หลักประกันสัญญา
1.6 การแบงงวดงานและการจายเงิน
2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
2.1 เปนผูมีอาชีพรับจางทําความสะอาดอาคาร ที่ประกวดราคาจางดังกลาว
2.2 ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการซึ่งไดแจงเวียนชื่อแลว และไมเปนผูที่ถูก
ระบุชื่อเปนผูทิ้งงานของทางมหาวิทยาลัยมหิดล
2.3 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคา
ไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
2.4 ตองมีผลงาน ดังนี้
2.4.1 .......................-.......................................................................
2.4.2 .......................-.....................................................................
2.4.3 .......................-.....................................................................
2.5 กรณีผูเสนอราคาเปนกิจการรวมคา จะตองมีคุณสมบัติตามแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติ
ของผูเสนอราคาที่เปนกิจการรวมคา ตามหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) 1305/ว 2457 ลงวันที่ 16 มีนาคม
2543 ดังนี้
2.5.1 กรณีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลใหมจะตองมีคุณสมบัติครบถวน
ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคา สวนคุณสมบัติดานผลงาน สามารถนําผลงานของผูที่เขา
รวมคามาใชแสดงเปนผลงานของกิจการรวมคาได
2.5.2 กรณีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคลแตละนิติบุคคลที่เขารวมคาทุก
รายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคา เวนแตในกรณีที่กิจการ
รวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลัก

ในการเขาเสนอราคากับทางมหาวิทยาลัยมหิดลและแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมซองเอกสารประกวดราคา กิจการ
รวมคานั้นสามารถใชผลงานของผูที่เขารวมคาหลักรายเดียว เปนผลงานของกิจการรวมคาได
2.6 ผูเสนอราคา ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ www.gprocurement.go.th
2.7 ผูเสนอราคา ตองไมอยูในฐานะเปนผู ไมแสดงบัญชีรายรับ รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไม
ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
ทั้ ง นี้ ผู เ สนอราคาที่ ไ ด รั บ การคั ด เลื อ กให เ ป น ผู ช นะการประกวดราคา และหากมี ก ารทํ า สั ญ ญากั บ
มหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันโภชนาการ) ตองจัดทําบัญชีแสดงรายรับรายจายและยื่นตอกรมสรรพากร และตองรับ
จายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่น
บาท คูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได ตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง
หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงาน
ของรัฐ พ.ศ.2554 ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2554 และ ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชี รายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล
เปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2554
3.

หลักฐานการเสนอราคา

ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน ดังนี้
3.1 สวนที่ 1 (เอกสารหลักฐานผูประกอบการ) อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
3.1.1 กรณีเปนนิติบุคคล
(ก) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
(ข) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
(ค) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคล อื่น
ลงนามในใบเสนอราคาแทน
3.1.2 ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคาใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา
และใหยื่นเอกสารของผูรวมคาทุกฝายตามที่ระบุไวใน 3.1.1
3.1.3 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ
3.2 สวนที่ 2 (ขอเสนอทางดานเทคนิค) อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) สําเนาหนังสือรับรองผลงานพรอมสําเนาคูฉบับสัญญา
(2) แผนการทํางาน / เทคนิคการทํางาน
(3) รายละเอียดของงานจางทําความสะอาดอาคารสถาบันโภชนาการและหอวิจัย
(4) รายละเอียดของวัสดุอุปกรณที่ใชในการทําความสะอาด
3.3 สวนที่ 3 (ขอเสนอทางดานราคา) ใสซองปดผนึก อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ใบเสนอราคา
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4. การยื่นซองประกวดราคา
4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอเอกสารแยกเปน 3 ซอง
1. ซองเอกสารหลักฐานผูประกอบการ
2. ซองขอเสนอทางดานเทคนิค
3. ซองขอเสนอทางดานราคา
ตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคานี้ โดยไม มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นและจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลง
ลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบหรือ
แกไข หากมีการ ขูดลบ ขีดออก เติม แกไข เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี)
กํากับไวดวยทุกแหง
4.2 ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน ในการเสนอราคา
ใหเสนอเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาตอหนวยและหรือตอรายการตาม
เงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและ
ตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอากรอื่น และ
คาใชจายอื่นๆ ทั้งปวงไวแลว
ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 90 วัน นับแตวันยื่นซองประกวดราคาโดย
ภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการ แลวเสร็จภายใน 12 เดือน (12 งวด) นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากมหาวิทยาลัย ใหเริ่มปฏิบัติงาน
4.4 กอนยื่นซองประกวดราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให ถี่ถวน
และเขาใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองประกวดราคาตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา
4.5 ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองประกวดราคา 3 ซอง ที่ปดผนึกซองเรียบรอย จาหนาซองถึง ประธาน
กรรมการจัดหาโดยวิธีประกวดราคา โดยระบุชื่อซองแตละซองใหชัดเจนยื่นตอคณะกรรมการจัดหาโดยวิธีประกวด
ราคา ในวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ระหวางเวลา 10.00 น. ถึง 10.30 น. ณ หองประชุม ชั้น 2 สถาบันโภชนาการ
ม.มหิดล 999 ถ.พุทธมณฑล 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองประกวดราคาแลวมหาวิทยาลัยจะไมรับซองประกวดราคาโดยเด็ดขาด และ
คณะกรรมการจัดหาโดยวิธีประกวดราคา จะเปดซองเอกสารหลักฐานผูประกอบการและขอเสนอทางเทคนิคในวันที่
17 ตุลาคม 2559 เวลา 11.00 น. ณ หองประชุมชั้น 2 โดยกําหนดวันเปดซองเสนอราคา ในวันที่ 17 ตุลาคม
2559 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมชั้น 2
5. หลักประกันการเสนอราคา (จะกําหนดกรณีวงเงินจัดหาเกิน 2,000,000 บาท)
ผู เสนอราคา ต องวางหลั กประกั นการเสนอราคา พร อมกับ การยื่ นซองประกวดราคา จํ า นวน ...................... บาท (........................-.......................) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ําประกัน ไมนอยกวา ..
-... วัน นับตั้งแตวันยื่นซองประกวดราคาโดยหลักประกันใหใช ดังตอไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คลงวันที่กอนที่ใชเช็คนั้นชําระตอมหาวิทยาลัยหรือกอนวันนั้น
ไมเกิน 7 วัน
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(3) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตาม ขอ 1.5 (1)
หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ มหาวิทยาลัยจะคืนใหผูเสนอราคาที่ไมไดรับการพิจารณาเปน
ผูรับจัดหาโดยเร็วตั้งแตพนภาระผูกพัน เวนแตผูเสนอราคารายที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจัดหา จะคืนใหตอเมื่อได
ทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูรับจัดหา ไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑแล ะสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 การพิจารณาในการประกวดราคานี้ จะพิจารณา ขอเสนอทางดานเทคนิค ที่ทางมหาวิทยาลัยจะ
ไดรับประโยชนสูงสุดและคุมคาเปนสําคัญ โดยผูเสนอราคาจะตองแยกซองเสนอเปน
1. ซองเอกสารหลักฐานผูประกอบการ
2. ซองเสนอทางดานเทคนิค
3. ซองขอเสนอดานราคา
6.2 คณะกรรมการจัดหาโดยวิธีประกวดราคา จะเปดซองเสนอราคาเฉพาะผูที่ผานการพิจารณาขอเสนอ
ทางดานเทคนิค และจะคืนซองเสนอราคาใหแกผูที่ไมผานการพิจารณาขอเสนอทางดานเทคนิค
6.3 ในการประกวดราคาครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินโดยยึดหลักความคุมคาและ ราคารวม
6.4 มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณีดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผู เสนอราคารายนั้น ในบั ญชีผู รั บเอกสารประกวดราคา หรื อ ใน
หลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาของมหาวิทยาลัย
(2) ผูเสนอราคาที่มีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2
(3) ผูเสนอราคาที่ ยื่นหลักฐานการเสนอราคาไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่น
ซองประกวดราคาไมถูกตองตามขอ 4 คณะกรรมการจัดหาโดยวิธีประกวดราคา จะไมเปดซองขอเสนอดานราคาของ
ผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคา ใน
สวนที่มิใชสาระสําคัญซึ่งอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวา จะเปนประโยชนตอ
มหาวิทยาลัยเทานั้น
6.5 ในการตัดสินการประกวดราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการจัดหาโดยวิธีประกวดราคาหรือ
มหาวิทยาลัยมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได
มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
6.6 มหาวิทยาลัยทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได
และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวด
ราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางมหาวิทยาลัยเปนสําคัญและใหถือวา
การตัดสินของมหาวิทยาลัยเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งมหาวิทยาลัย จะพิจารณา
ยกเลิกการประกวดราคา และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปน ผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็
ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา
ในกรณี ที่ ผู เ สนอราคาต่ํ า สุ ด เสนอราคาต่ํ า จนคา ดหมายได ว า ไม อ าจดํ า เนิ น งานตามสั ญ ญาได
คณะกรรมการประกวดราคาหรือมหาวิทยาลัย จะใหผูเสนอราคานั้น ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผู
เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาจางใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได มหาวิทยาลัย มี
สิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น
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7. การทําสัญญาจาง
ผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจัดหา จะตองทําสัญญาตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ 1.4 กับ
มหาวิทยาลัยมหิดลภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับหนังสือแจงใหไปทําสัญญา และจะตองวางหลักประกันสัญญา
เปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5 (หา %) ของราคาคาจางตามสัญญา ใหมหาวิทยาลัยยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใช
หลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คลงวันที่กอนที่ใชเช็คนั้นชําระตอมหาวิทยาลัยหรือกอนวันนั้นไมเกิน
7 วัน
(3) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตาม ขอ 1.5 (2)
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจากขอผูกพันตามสัญญาแลว
8. คาจางและการจายเงิน
มหาวิทยาลัย จะจ ายเงินคาจางเมื่อผู รับจัดหา ไดปฏิบั ติงานทั้งหมดให แลว เสร็ จเรี ยบร อยตามสั ญญา
รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย/โดยแบงออกเปน 12 งวด ตามขอ 1.6
9. อัตราคาปรับ
(1) การจางทั่วไป กรณีผูรับจางสงมอบงานลาชากวากําหนดสงมอบ ตามสัญญาหรือขอตกลง กําหนดคาปรับเปน
รายวันในอัตรารอยละ 0.1 ของวงเงินตามสัญญาหรือขอตกลง
ในกรณีการจัดหาพัสดุที่ประกอบกันเปนชุด ถาขาดสวนประกอบสวนหนึ่งสวนใดไปแลวจะไมสามารถใช
การไดโดยสมบูรณ แมผูรับจัดหาจะสงมอบพัสดุภายในกําหนดตามสัญญาหรือขอตกลงแตยังขาดสวนประกอบบางสวน
ตอมาไดสงมอบสวนประกอบที่ยังขาดนั้นเกินกําหนดสัญญาหรือขอตกลง ใหถือวาไมไดสงมอบพัสดุนั้นเลยใหปรั บเต็มราคา
ของทั้งชุด
(2) การจางบริการบํารุงรักษา กรณีผูรับจางเขามาซอมแซมลาชา เกินกวาเวลาที่กําหนด ตามสัญญาหรือ
ขอตกลง กําหนดคาปรับเปนรายชั่วโมง ในอัตราไมต่ํากวารอยละ ศูนยจุดหนึ่ง (0.1%) ของวงเงินตามสัญญาหรือ
ขอตกลง เศษของชั่วโมงใหคิดเปน 1 ชั่วโมง
(3) การจางบริการบํารุงรักษา กรณีผูรับจางละเลย หรือซอมแซมแกไขใหใชการไดลาชา ทําให มีระยะเวลาที่
ชํารุดขัดของรวมกันเกินกวาระยะเวลาที่กําหนดตามสัญญาหรือขอตกลง กําหนดคาปรับเวลาที่ไมสามารถใช พัสดุได ใน
สวนที่เกินกวาเวลาที่กําหนด เปนรายวันในอัตราไมต่ํากวารอยละ 0.5 ของวงเงินตามสัญญาหรือขอตกลง
(4) การจางทั่วไป ที่มีกําหนดระยะเวลาที่ตองซอมแซมใหใชงานได กรณีผูรับจาง ใชระยะเวลาซอมแซมเกิน
กวาเวลาที่กําหนดตามสัญญาหรือขอตกลง กําหนดคาปรับเปนรายชั่วโมงในอัตราไมต่ํากวารอยละ 0.01 ของวงเงิน
ตามสัญญาหรือขอตกลง เศษของชั่วโมงให คิดเปน 1 ชั่วโมง
10. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจัดหา ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาตามแบบดัง
ระบุในขอ 1.4 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา......5

........ป.....-.......เดือน นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยไดรับมอบงาน โดยผูรับจัดหา ตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการ
ไดดีดังเดิมภายใน ...-.. วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
11. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
11.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณ และเงินรายได ประจําป 2560
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ สถาบันโภชนาการไดรับ อนุมัติเงิน งบประมาณ 2560 แล ว
เทานั้น
11.2 เมื่อมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจัดหา และไดตกลงจางตามประกวดราคา
จางแลว ถาผูรับจัดหาจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามา
โดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจัดหา จะตองปฏิบัติตามกฎหมาย วาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาว เขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ
พาณิชยนาวี ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผูรับจัดหาสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคม ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(2) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศ
มายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดย
เรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวา การกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจัดหาจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การพาณิชยนาวี
11.3 ผูเสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกใหเปนผูชนะการประกวดราคาแลว ถอนการเสนอราคา
หรื อ ไมไปทํา สัญญาหรื อขอตกลงภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดและมหาวิทยาลัยไดมีการแจ งเตือนแลว
มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันการเสนอราคา หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณา
เรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ
11.4 มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่ อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาให เปนไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด ที่ปรีกษาทางกฎหมาย หรือ นิติกรของมหาวิทยาลัย(ถามี)
12. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการทํางาน ผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไว
โดยเครงครัด
มหาวิทยาลัยมหิดล
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แบบใบเสนอราคาจาง

ปิ ดอากร
แสตมป์
บาท

เรียน ประธานคณะกรรมการจัดหาโดยวิธีประกวดราคา
1. ขาพเจา (บริษัท/หาง/ราน)...........................................................................................................
เลขที่.................................ถนน..........................................................ตําบล/แขวง................ .....................................
อําเภอ/เขต.............................................................จังหวัด................................................ ...........................โทรศัพท
............................................................โดย..................................................................................ผูมีลงนามขางทายนี้ ได
พิจารณาเงื่อนไขตางๆ ในเอกสารประกวดราคาจาง และเอกสารเพิ่มเติม (ถามี) เลขที่ NU
/2559 โดยตลอด
และยอมรับขอกําหนดและเงื่อนไขนั้นแลว รวมทั้ งรับรองวาขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดและ
ไมเปนผูทิ้งงานของทางราชการ
2. ขาพเจาขอเสนอที่จะทํางาน จางเหมาทําความสะอาดอาคารสถาบัน โภชนาการ อาคารวิจัยทาง
คลินิก และอาคารโรงงานทดลองผลิตอาหาร พื้นที่ไมต่ํากวา 6,410 ตารางเมตร 1 งาน ตามขอกําหนดเงื่อนไขแบบ
รูปรายการละเอียด
แหงเอกสารประกวดราคา ตามราคาดังที่ไดระบุไวในบัญชีแสดงปริมาณงาน วัสดุและราคา แนบทายในเสนอราคานี้
เปนเงินทั้งสิ้น......................................บาท (........................................................ .......................................)
ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มจํานวน...............................บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
3. คําเสนอนี้จะยืนอยูเปนระยะเวลา 90 วัน นับตั้งแตวันยื่นซองประกวดราคา และ มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจรับคําเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ไดกอนที่ขะครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว หรือระยะเวลาที่ไดยืดไปตามเหตุผลอัน
สมควรที่มหาวิทยาลัยมหิดลรองขอ
4. กํ า หนดเวลาส ง มอบ ข า พเจ า รั บ รองที่ จ ะเริ่ ม ทํ า งานตามสั ญ ญาทั น ที ห รื อ ทั น ที ที่ ไ ด รั บ แจ ง จาก
มหาวิทยาลัยมหิดลวาใหเริ่มทํางานตามสัญญา และจะสงมอบงานตามเอกสารการประกวดราคาโดยครบถวนถูกตอง
ภายใน ....12.......เดือน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจางหรือจางหรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก มหาวิทยาลัยมหิดล
ใหเริ่มทํางาน
5. ในกรณีที่ขาพเจาไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจัดหา ขาพเจารับรองที่จะ
5.1 ทําสัญญาตามแบบสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคากับมหาวิทยาลัยมหิดลภายใน
.......7....วัน นับถัดจากวันที่ไดรบั หนังสือแจงใหไปทําสัญญา
5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไวในขอ 7 ของเอกสารประกวดราคา
ใหแกมหาวิทยาลัยมหิดล กอนหรือในขณะที่ไดลงนามในสัญญา เปนจํานวนรอยละ.......-......ของราคาตามสัญญา
ที่ไดระบุไวในใบเสนอราคานี้ เพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกตองและครบถวน
หากขาพเจาไมปฏิบัติใหครบถวนตามที่ระบุไวขางตนนี้ ขาพเจายอมใหมหาวิทยาลัยมหิดลริบ
หลักประกันการเสนอราคา หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกัน รวมทั้งยินดีชดใชคาเสียหายใดๆ ที่อาจมีแก
มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยมหิดลมีสิทธิจะใหผูเสนอราคารายอื่นเปนผูประกวดราคาไดหรือมหาวิทยาลัย
มหิดล อาจเรียกประกวดราคาใหมก็ได
6. ขาพเจายอมรับวามหาวิทยาลัยมหิดลไมมีความผูกพันที่จะรับคําเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวม
ทั้งไมตองรับผิดชอบในคาใชจายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ขาพเจาไดเขาเสนอราคา
7. เพื่อเปนหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกตอง
ตามที่ไดทําความเข าใจและตามความผูกพันแหง
คําเสนอนี้ ขาพเจาขอมอบ.......................................-............................................เพื่อเปนหลักประกันการเสนอราคา
เปนจํานวนเงิน...................-.................บาท (...................................................-......................................................)
มาพรอมกันนี้
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-28. ขาพเจาไดตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารตางๆ ที่ไดยื่นพรอมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแลว
และเขาใจดีวามหาวิทยาลัยมหิดล ไมตองรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาด หรือตกหลน
9. ใบเสนอราคานี้ไดยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรมและปราศจากกลฉอฉล หรือการสมรูรวมคิดกันโดยไม
ชอบดวยกฏหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคล หรือกับหางหุนสวน บริษัทใดๆ ที่ไดยื่นเสนอราคาใน
คราวเดียวกัน
เสนอมา ณ วันที่............เดือน......................................พ.ศ.................
(ลงชื่อ)................................................................
(................................................................)
ตําแหนง............................................................
ประทับตรา (ถามี)
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