
 
 

  

 
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันโภชนาการ) 

เรื่อง  จางเหมาทําความสะอาดอาคารสถาบันโภชนาการ อาคารวิจัยทางคลินิก และ 
อาคารโรงงานทดลองผลิตอาหาร พื้นที่ไมต่ํากวา  6,410  ตารางเมตร  1 งาน 

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

 ดวย มหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันโภชนาการ) มีความประสงคจะประกวดราคาจางเหมาทํา
ความสะอาดอาคารสถาบัน,อาคารวิจัยทางคลินิก และอาคารทดลองผลิตภัณฑอาหารพ้ืนที่ไมต่ํากวา  6,410 
ตารางเมตร 1 งาน 
 ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปน้ี  
 1.  เปนนิติบุคคลที่มีอาชีพรับจางทําความสะอาดอาคารฯ  ทีป่ระกวดราคาจางดังกลาว 
 2.  ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งหนวยของทางราชการซ่ึงไดแจงเวียนชื่อแลว และ
ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อเปนผูทิ้งหนวยของทางมหาวิทยาลัยมหิดล  
 3.  ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผู
เสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 
                4.  ตองมีผลหนวย ดังน้ี 
                4.1 .............................-................................................................. 
           4.2 ..............................-............................................................... 
 5.  กรณีผูเสนอราคาเปนกิจการรวมคา จะตองมีคุณสมบัติตามแนวทางปฏิบัติในการพิจารณา
คุณสมบัติของผูเสนอราคาท่ีเปนกิจการรวมคา ตามหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) 1305/ว 2457 
ลงวันที่ 16 มีนาคม 2543 ดังน้ี     
 5.1 กรณีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลใหมจะตองมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคา  สวนคุณสมบัติดานผลหนวย สามารถ
นําผลหนวยของผูที่เขารวมคามาใชแสดงเปนผลหนวยของกิจการรวมคาได   
 5.2 กรณีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคลท่ีเขา
รวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคา เวน
แตในกรณีที่กิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใด
รายหน่ึงเปนผูรับผิดชอบหลัก ในการเขาเสนอราคากับทางมหาวิทยาลัยมหิดลและแสดงหลักฐานดังกลาวมา
พรอมซองเอกสารประกวดราคา  กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลหนวยของผูที่เขารวมคาหลักรายเดียว เปน
ผลหนวยของกิจการรวมคาได   
 

  กําหนดรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่     3 ตุลาคม  2559 และดูสถานที่ 
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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  กําหนดย่ืนซองประกวดราคา 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 
ไดทีห่นวยพัสดุ  สถาบันโภชนาการ  มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑล 4   ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล 
นครปฐม 73170 ระหวางวันที่  21 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 30  กันยายน 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 จางเหมาทําความสะอาดอาคารสถาบันโภชนาการ อาคารวิจัยทางคลินิก และอาคารโรงงาน
ทดลองผลิตอาหาร พื้นที่ไมต่ํากวา 6,410 ตารางเมตร 1 งาน   ณ อาคารสถาบันโภชนาการ โดยมีขอแนะนําและ
ขอกําหนดดังตอไปน้ี 
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 ที่ประกวดราคาจางดงักลาว 
            2.2 ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการซ่ึงไดแจงเวียนชื่อแลว  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
ตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคา  สวนคุณสมบัติดานผลงาน สามารถนําผลงานของผูที่เขา
รวมคามาใชแสดงเปนผลงานของกิจการรวมคาได   
  2.5.2  กรณีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคลแตละนิติบุคคลท่ีเขารวมคาทุก
รายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขที่กําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคา เวนแตในกรณีที่กิจการ
รวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลัก  
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ในการเขาเสนอราคากับทางมหาวิทยาลัยมหิดลและแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมซองเอกสารประกวดราคา  กิจการ
รวมคานั้นสามารถใชผลงานของผูที่เขารวมคาหลักรายเดียว เปนผลงานของกิจการรวมคาได   
   2.6  ผูเสนอราคา ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ www.gprocurement.go.th 
    2.7  ผูเสนอราคา ตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไม
ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
 ทั้งนี้ ผู เสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูชนะการประกวดราคา และหากมีการทําสัญญากับ
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 รายการรับจายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคล
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) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม    
    (ค) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคล อ่ืน
ลงนามในใบเสนอราคาแทน  
    3.1.2 ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคาใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา  
และใหยื่นเอกสารของผูรวมคาทุกฝายตามท่ีระบุไวใน  3.1.1  

3.1.3  สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ 
 3.2 สวนที่  2  (ขอเสนอทางดานเทคนิค)  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

    (1)   สําเนาหนังสือรับรองผลงานพรอมสําเนาคูฉบับสัญญา      
                (2)   แผนการทํางาน / เทคนิคการทํางาน 
         (3)  รายละเอียดของงานจางทําความสะอาดอาคารสถาบันโภชนาการและหอวิจัย  
        (4)  รายละเอียดของวัสดุอุปกรณท่ีใชในการทําความสะอาด 
 
 3.3 สวนที่  3  (ขอเสนอทางดานราคา) ใสซองปดผนึก  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
   (1)    ใบเสนอราคา   
     
 
 
 



 

3 
 

 

4.   การยื่นซองประกวดราคา 
4.1  ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอเอกสารแยกเปน 3 ซอง 

1. ซองเอกสารหลักฐานผูประกอบการ 
  2. ซองขอเสนอทางดานเทคนิค 
  3. ซองขอเสนอทางดานราคา 
ตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคานี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นและจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลง
ลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน   จํานวนเงินที่เสนอตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบหรือ
แกไข หากมีการ  ขูดลบ  ขีดออก เติม แกไข เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา  (ถามี) 
กํากับไวดวยทุกแหง     

4.2 ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน ในการเสนอราคา
ใหเสนอเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาตอหนวยและหรือตอรายการตาม
เงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมท่ีเสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและ
ตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซ่ึงรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอากรอ่ืน และ 
คาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวงไวแลว 
  ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา  90  วัน นับแตวันยื่นซองประกวดราคาโดย
ภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไว  และจะถอนการเสนอราคามิได 
  4.3     ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการ แลวเสร็จภายใน 12 เดือน (12 งวด) นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาจาง  หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากมหาวิทยาลัย  ใหเริ่มปฏิบัติงาน                 

4.4 กอนยื่นซองประกวดราคา  ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด  ฯลฯ ให ถี่ถวน
และเขาใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นซองประกวดราคาตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคา 

4.5 ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองประกวดราคา 3 ซอง ที่ปดผนึกซองเรียบรอย จาหนาซองถึง ประธาน
กรรมการจัดหาโดยวิธีประกวดราคา  โดยระบุชื่อซองแตละซองใหชัดเจนย่ืนตอคณะกรรมการจัดหาโดยวิธีประกวด
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) 
  ผูเสนอราคา  ตองวางหลักประกันการเสนอราคา พรอมกับการย่ืนซองประกวดราคา จํานวน ........ -  
.............. บาท (........................-.......................)  โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ําประกัน ไมนอยกวา .. 
-... วัน  นับตั้งแตวันยื่นซองประกวดราคาโดยหลักประกันใหใช ดังตอไปนี้   
  (1) เงินสด 
  (2) เช็คท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คลงวันที่กอนที่ใชเช็คนั้นชําระตอมหาวิทยาลัยหรือกอนวันนั้น
ไมเกิน 7 วัน 
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  (3) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตาม ขอ 1.5 (1)  
    หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ มหาวิทยาลัยจะคืนใหผูเสนอราคาที่ไมไดรับการพิจารณาเปน
ผูรับจัดหาโดยเร็วตั้งแตพนภาระผูกพัน เวนแตผูเสนอราคารายท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจัดหา จะคืนใหตอเมื่อได
ทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูรับจัดหา ไดพนจากขอผูกพันแลว 
               การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบ้ีย 
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  ในการประกวดราคาคร้ังน้ี มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินโดยยึดหลักความคุมคาและ  ราคารวม 
6.4 มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณีดังตอไปนี้ 

(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น    ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคา หรือ    ใน
หลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาของมหาวิทยาลัย 

(2) ผูเสนอราคาที่มีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2  
(3) ผูเสนอราคาท่ี ยื่นหลักฐานการเสนอราคาไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่น

ซองประกวดราคาไมถูกตองตามขอ 4  คณะกรรมการจัดหาโดยวิธีประกวดราคา  จะไมเปดซองขอเสนอดานราคาของ
ผูเสนอราคารายนั้น  เวนแตเปนขอผิดพลาดเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารประกวดราคา ใน
สวนที่มิใชสาระสําคัญซึ่งอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวา จะเปนประโยชนตอ
มหาวิทยาลัยเทานั้น  

6.5 ในการตัดสินการประกวดราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการจัดหาโดยวิธีประกวดราคาหรือ
มหาวิทยาลัยมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเกี่ยวของกับผูเสนอราคาได 
มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 
 6.6  มหาวิทยาลัยทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได 
และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวด
ราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชนของทางมหาวิทยาลัยเปนสําคัญและใหถือวา
การตัดสินของมหาวิทยาลัยเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งมหาวิทยาลัยจะพิจารณา
ยกเลิกการประกวดราคา และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปน    ผูเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็
ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต  หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา    
 ในกรณีที่ผู เสนอราคาต่ําสุด  เสนอราคาต่ํ าจนคาดหมายไดว าไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได 
คณะกรรมการประกวดราคาหรือมหาวิทยาลัยจะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผู
เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาจางใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได มหาวิทยาลัยมี
สิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายน้ัน 
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7. การทําสัญญาจาง 
  ผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจัดหา จะตองทําสัญญาตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ 1.4 กับ
มหาวิทยาลัยมหิดลภายใน   7  วัน นับถัดจากวันที่ไดรับหนังสือแจงใหไปทําสัญญา และจะตองวางหลักประกันสัญญา
เปนจํานวนเงินเทากับรอยละ  5 (หา %) ของราคาคาจางตามสัญญา ใหมหาวิทยาลัยยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใช
หลักประกันอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปน้ี 
 (1)  เงินสด 
 (2)  เช็คท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คลงวันที่กอนที่ใชเช็คนั้นชําระตอมหาวิทยาลัยหรือกอนวันนั้นไมเกิน 
7 วัน 
 (3)  หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตาม ขอ 1.5 (2)  
             หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน  15 วัน  นับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจากขอผูกพันตามสัญญาแลว 
 
8. คาจางและการจายเงิน  

 มหาวิทยาลัยจะจายเงินคาจางเมื่อผูรับจัดหา ไดปฏิบัติงานท้ังหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา  
รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย/โดยแบงออกเปน   12  งวด  ตามขอ  1.6 

 
9. อัตราคาปรับ   
  (1)  การจางทั่วไป กรณีผูรับจางสงมอบงานลาชากวากําหนดสงมอบ ตามสัญญาหรือขอตกลง กําหนดคาปรับเปน
รายวันในอัตรารอยละ 0.1 ของวงเงินตามสัญญาหรือขอตกลง   
           ในกรณีการจัดหาพัสดุที่ประกอบกันเปนชุด  ถาขาดสวนประกอบสวนหนึ่งสวนใดไปแลวจะไมสามารถใช
การไดโดยสมบูรณ  แมผูรับจัดหาจะสงมอบพัสดุภายในกําหนดตามสัญญาหรือขอตกลงแตยังขาดสวนประกอบบางสวน  
ตอมาไดสงมอบสวนประกอบท่ียังขาดน้ันเกินกําหนดสัญญาหรือขอตกลง  ใหถือวาไมไดสงมอบพัสดุนั้นเลยใหปรับเต็มราคา
ของท้ังชุด 

 (2)  การจางบริการบํารุงรักษา   กรณีผูรับจางเขามาซอมแซมลาชา เกินกวาเวลาที่กําหนดตามสัญญาหรือ
ขอตกลง  กําหนดคาปรับเปนรายชั่วโมง  ในอัตราไมต่ํากวารอยละ  ศูนยจุดหนึ่ง (0.1%) ของวงเงินตามสัญญาหรือ
ขอตกลง  เศษของชั่วโมงใหคิดเปน 1 ชั่วโมง 
 (3)  การจางบริการบํารุงรักษา  กรณีผูรับจางละเลย หรือซอมแซมแกไขใหใชการไดลาชา ทําใหมีระยะเวลาที่
ชํารุดขัดของรวมกันเกินกวาระยะเวลาท่ีกําหนดตามสัญญาหรือขอตกลง  กําหนดคาปรับเวลาที่ไมสามารถใช พัสดุได ใน
สวนที่เกินกวาเวลาที่กําหนด เปนรายวันในอัตราไมต่ํากวารอยละ 0.5  ของวงเงินตามสัญญาหรือขอตกลง 
 (4)  การจางทั่วไป  ที่มีกําหนดระยะเวลาที่ตองซอมแซมใหใชงานได กรณีผูรับจาง   ใชระยะเวลาซอมแซมเกิน
กวาเวลาท่ีกําหนดตามสัญญาหรือขอตกลง   กําหนดคาปรับเปนรายชั่วโมงในอัตราไมต่ํากวารอยละ 0.01 ของวงเงิน
ตามสัญญาหรือขอตกลง เศษของช่ัวโมงให คิดเปน 1 ชั่วโมง 
 
10. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
  ผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจัดหา ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาตามแบบดัง
ระบุในขอ 1.4 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา......-
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........ป.....-.......เดือน นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยไดรับมอบงาน  โดยผูรับจัดหา ตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการ
ไดดีดังเดิมภายใน  ...-..  วัน  นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
 
11. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
                    11.1  เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณ และเงินรายได ประจําป 2560 
             การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ สถาบันโภชนาการไดรับอนุมัติเงินงบประมาณ 2560  แลว
เทานั้น 
            11.2  เมื่อมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจัดหา และไดตกลงจางตามประกวดราคา
จางแลว  ถาผูรับจัดหาจะตองส่ังหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของน้ันตองนําเขามา
โดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู  และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่    รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนด  ผูเสนอราคาซ่ึงเปนผูรับจัดหา จะตองปฏิบัติตามกฎหมาย   วาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 
                         (1) แจงการสั่งหรือนําส่ิงของดังกลาว เขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ
พาณิชยนาวี ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผูรับจัดหาสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคม ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
  (2) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศ
มายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี ใหบรรทุกสิ่งของน้ันโดย
เรืออ่ืนที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 
   (3)  ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2)  ผูรับจัดหาจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การพาณิชยนาวี 

11.3 ผูเสนอราคาซ่ึงมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกใหเปนผูชนะการประกวดราคาแลว ถอนการเสนอราคา 
หรือ ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดและมหาวิทยาลัยไดมีการแจงเตือนแลว 
มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันการเสนอราคา หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณา
เรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ 
  11.4 มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด ที่ปรีกษาทางกฎหมาย หรือ นิติกรของมหาวิทยาลัย(ถามี) 
12. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
 ในระหวางระยะเวลาการทํางาน ผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไว
โดยเครงครัด 
            
 
             มหาวิทยาลัยมหิดล 
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แบบใบเสนอราคาจาง 

 
เรียน   ประธานคณะกรรมการจัดหาโดยวิธีประกวดราคา 
 
 1.  ขาพเจา (บริษัท/หาง/ราน)...........................................................................................................  
เลขที่.................................ถนน..........................................................ตําบล/แขวง................ ..................................... 
อําเภอ/เขต.............................................................จังหวัด................................................ ...........................โทรศัพท 
............................................................โดย..................................................................................ผูมีลงนามขางทายนี้ ได
พิจารณาเงื่อนไขตางๆ ในเอกสารประกวดราคาจาง และเอกสารเพิ่มเติม (ถามี)  เลขที ่NU         /2559 โดยตลอด
และยอมรับขอกําหนดและเงื่อนไขนั้นแลว   รวมทั้งรับรองวาขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีกําหนดและ     
ไมเปนผูทิ้งงานของทางราชการ 
  2.  ขาพเจาขอเสนอที่จะทํางาน จางเหมาทําความสะอาดอาคารสถาบันโภชนาการ อาคารวิจัยทาง
คลินิก และอาคารโรงงานทดลองผลิตอาหาร พื้นที่ไมต่ํากวา 6,410 ตารางเมตร 1 งาน ตามขอกําหนดเงื่อนไขแบบ
รูปรายการละเอียด 
แหงเอกสารประกวดราคา  ตามราคาดังที่ไดระบุไวในบัญชีแสดงปริมาณงาน  วัสดุและราคา แนบทายในเสนอราคานี้  
เปนเงินทั้งสิ้น......................................บาท (........................................................ .......................................) 
ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิมจํานวน...............................บาท  ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ  และคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 
 3. คําเสนอน้ีจะยืนอยูเปนระยะเวลา  90 วัน นับตั้งแตวันยื่นซองประกวดราคา และ มหาวิทยาลัยมหิดล  
อาจรับคําเสนอนี้ ณ  เวลาใดก็ไดกอนที่ขะครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว หรือระยะเวลาท่ีไดยืดไปตามเหตุผลอัน
สมควรท่ีมหาวิทยาลัยมหิดลรองขอ 
 4. กําหนดเวลาสงมอบ ขาพเจารับรองที่จะเริ่มทํางานตามสัญญาทันทีหรือทันทีที่ไดรับแจงจาก
มหาวิทยาลัยมหิดลวาใหเริ่มทํางานตามสัญญา  และจะสงมอบงานตามเอกสารการประกวดราคาโดยครบถวนถูกตอง
ภายใน ....12.......เดือน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจางหรือจางหรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก มหาวิทยาลัยมหิดล
ใหเริ่มทํางาน 
 5. ในกรณีที่ขาพเจาไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจัดหา  ขาพเจารับรองที่จะ 
        5.1  ทําสญัญาตามแบบสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคากับมหาวิทยาลัยมหิดลภายใน 
.......7....วัน  นับถัดจากวันท่ีไดรบัหนงัสอืแจงใหไปทําสญัญา 
        5.2  มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไวในขอ  7  ของเอกสารประกวดราคา 
ใหแกมหาวิทยาลัยมหิดล  กอนหรือในขณะที่ไดลงนามในสัญญา  เปนจํานวนรอยละ.......-......ของราคาตามสัญญา 
ที่ไดระบุไวในใบเสนอราคาน้ี  เพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกตองและครบถวน 
        หากขาพเจาไมปฏิบัติใหครบถวนตามท่ีระบุไวขางตนนี้  ขาพเจายอมใหมหาวิทยาลัยมหิดลริบ 
หลักประกันการเสนอราคา  หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกัน รวมทั้งยินดีชดใชคาเสียหายใดๆ  ที่อาจมีแก 
มหาวิทยาลัยมหิดล  และมหาวิทยาลัยมหิดลมีสิทธิจะใหผูเสนอราคารายอ่ืนเปนผูประกวดราคาไดหรือมหาวิทยาลัย 
มหิดล  อาจเรียกประกวดราคาใหมก็ได 
 6.  ขาพเจายอมรับวามหาวิทยาลัยมหิดลไมมีความผูกพันที่จะรับคําเสนอนี้  หรือใบเสนอราคาใดๆ  รวม 
ทั้งไมตองรับผิดชอบในคาใชจายใดๆ  อันอาจเกิดข้ึนในการที่ขาพเจาไดเขาเสนอราคา 
             7.  เพ่ือเปนหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกตอง       ตามท่ีไดทําความเขาใจและตามความผูกพันแหง
คําเสนอนี้   ขาพเจาขอมอบ....................................... -............................................เพ่ือเปนหลกัประกันการเสนอราคา 
เปนจํานวนเงิน...................-.................บาท  (...................................................-......................................................) 
มาพรอมกันนี ้

ปิดอากร
แสตมป์ 
  บาท 
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 8.  ขาพเจาไดตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารตางๆ ที่ไดยื่นพรอมใบเสนอราคาน้ีโดยละเอียดแลว 
และเขาใจดีวามหาวิทยาลัยมหิดล ไมตองรับผิดชอบใดๆ  ในความผิดพลาด หรือตกหลน 
 9. ใบเสนอราคาน้ีไดยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรมและปราศจากกลฉอฉล หรือการสมรูรวมคิดกันโดยไม 
ชอบดวยกฏหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคล  หรือกับหางหุนสวน  บริษัทใดๆ  ที่ไดยื่นเสนอราคาใน 
คราวเดียวกัน 
 
 
     เสนอมา   ณ  วันที่............เดือน......................................พ.ศ.................  
          (ลงชื่อ)................................................................  
       (................................................................)  
           ตําแหนง............................................................ 
        ประทับตรา (ถามี) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


