ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันโภชนาการ)
เรื่อง ประกวดราคาจ้ างเหมาทาความสะอาดอาคารสถาบัน,อาคารวิจยั ทางคลินิก และอาคารทดลอง
ผลิตภัณฑ์ อาหารพืน้ ทีไ่ ม่ ต่ากว่ า 4,550 ตารางเมตร 1 งาน
------------------------------------------ด้วย มหาวิทยาลัยมหิ ดล (สถาบันโภชนาการ) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาทาความ
สะอาดอาคารสถาบัน,อาคารวิจยั ทางคลินิก และอาคารทดลองผลิตภัณฑ์อาหารพื้นที่ไม่ต่ากว่า 4,550 ตาราง
เมตร 1 งาน
ผูม้ ีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็ นนิติบุคคลที่มีอาชีพรับจ้างทาความสะอาดอาคารฯ ที่ประกวดราคาจ้างดังกล่าว
2. ไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ ิ้งหน่วยของทางราชการซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อ
แล้ว และไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อเป็ นผูท้ ิ้งหน่วยของทางมหาวิทยาลัยมหิดล
3. ไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์หรื อความคุม้ กัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผูเ้ สนอราคาได้มีคาสัง่ ให้สละสิ ทธิ์ความคุม้ กันเช่นว่านั้น
4. ต้องมีผลหน่วย ดังนี้
4.1 .............................-.................................................................
4.2 ..............................-...............................................................
5. กรณี ผเู ้ สนอราคาเป็ นกิจการร่ วมค้า จะต้องมีคุณสมบัติตามแนวทางปฏิบตั ิในการ
พิจารณาคุณสมบัติของผูเ้ สนอราคาที่เป็ นกิจการร่ วมค้า ตามหนังสื อสานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ)
1305/ว 2457 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2543 ดังนี้
5.1 กรณี กิจการร่ วมค้าได้จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลใหม่จะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคา ส่ วนคุณสมบัติดา้ นผลหน่วย
สามารถนาผลหน่วยของผูท้ ี่เข้าร่ วมค้ามาใช้แสดงเป็ นผลหน่วยของกิจการร่ วมค้าได้
5.2 กรณี กิจการร่ วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้า
ร่ วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคา
เว้นแต่ในกรณี ที่กิจการร่ วมค้าได้มีขอ้ ตกลงระหว่างผูเ้ ข้าร่ วมค้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรกาหนดให้ผเู ้ ข้าร่ วมค้า
รายใดรายหนึ่งเป็ นผูร้ ับผิดชอบหลัก ในการเข้าเสนอราคากับทางมหาวิทยาลัยมหิดลและแสดงหลักฐาน
ดังกล่าวมาพร้อมซองเอกสารประกวดราคา กิจการร่ วมค้านั้นสามารถใช้ผลหน่วยของผูท้ ี่เข้าร่ วมค้าหลัก
รายเดียว เป็ นผลหน่วยของกิจการร่ วมค้าได้

-2กาหนดรับฟังคาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 17 กันยายน 2557 และดูสถานที่
ระหว่างเวลา 14.00 น. ถึง 15.00 น. ณ. สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิ ดล 999 ถ.พุทธมณฑล 4
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล นครปฐม 73170
กาหนดยื่นซองประกวดราคา ตามเอกสารประกวดราคาจ้าง ในวันที่ 26 กันยายน 2557
ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 10.30 น. ณ หน่วยพัสดุ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิ ดล และเปิ ดซอง
เอกสารหลักฐานผูป้ ระกอบการและข้อเสนอทางเทคนิ ค ในวันที่ 26 กันยายน 2557
เวลา 11.00 น.
ณ. อาคารสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ห้องประชุม ชั้น 1 โดยกาหนดวันเปิ ดซองเสนอราคา ใน
วันที่ 26 กันยายน 2557 เวลา 13.30 น. ณ. อาคารสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ห้องประชุมชั้น 1
ผูส้ นใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้าง ในราคาชุดละ...............-..................บาท
ได้ที่หน่วยพัสดุ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิ ดล 999 ถ.พุทธมณฑล 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล
นครปฐม 73170 ระหว่างวันที่ 4 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 16 กันยายน 2557 และ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ทาง www.gprocurement.go.th, www.mahidol.ac.th, www.inmu.mahidol.ac.th หรื อ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2800 2380 ต่อ 101, 102ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 26 สิ งหาคม พ.ศ. 2557

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ชนิพรรณ บุตรยี)่
รองผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หาร ปฏิบตั ิหน้าที่แทน
ผูอ้ านวยการสถาบันโภชนาการ

เอกสารประกวดราคาจ้ าง เลขที่ NU 009/2557
การจ้ างเหมาทําความสะอาดอาคารสถาบัน,อาคารวิจัยทางคลินิก และอาคารทดลองผลิตภัณฑ์ อาหารพืน้ ทีไ่ ม่ ตาํ่ กว่ า
4,550 ตารางเมตร 1 งาน
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันโภชนาการ) ลงวันที่ 26 สิ งหาคม 2557
----------------------------------------ด้วย มหาวิทยาลัยมหิ ดล (สถาบันโภชนาการ) ซึ่งต่อไปนี้เรี ยกว่า “มหาวิทยาลัย” มีความประสงค์
จะประกวดราคา จ้ างเหมาทําความสะอาดอาคารสถาบัน,อาคารวิจัยทางคลินิก และอาคารทดลองผลิตภัณฑ์ อาหาร
พืน้ ทีไ่ ม่ ตาํ่ กว่ า 4,550 ตารางเมตร 1 งาน
ณ อาคารสถาบันโภชนาการ โดยมีขอ้ แนะนําและข้อกําหนด
ดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ ายเอกสารประกวดราคา
1.1 แบบรู ปรายการละเอียด
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบบัญชีแสดงปริ มาณงาน วัสดุและราคา
1.4 แบบสัญญา
1.5 แบบหนังสื อคํ้าประกัน
(1) หลักประกันสัญญา
1.6 การแบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน
2. คุณสมบัตขิ องผู้เสนอราคา
2.1 เป็ นผูม้ ีอาชีพรับจ้างทําความสะอาดอาคาร ที่ประกวดราคาจ้างดังกล่าว
2.2 ไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ ิ้งงานของทางราชการซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว และไม่เป็ นผู ้
ที่ถูกระบุชื่อเป็ นผูท้ ิ้งงานของทางมหาวิทยาลัยมหิ ดล
2.3 ไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์หรื อความคุม้ กัน ซึ่ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผูเ้ สนอ
ราคาได้มีคาํ สัง่ ให้สละสิ ทธิ์ความคุม้ กันเช่นว่านั้น
2.4 ต้องมีผลงาน ดังนี้
2.4.1 .......................-.......................................................................
2.4.2 .......................-.....................................................................
2.4.3 .......................-.....................................................................
2.5 กรณี ผเู ้ สนอราคาเป็ นกิจการร่ วมค้า จะต้องมีคุณสมบัติตามแนวทางปฏิบตั ิในการพิจารณาคุณสมบัติ
ของผูเ้ สนอราคาที่เป็ นกิจการร่ วมค้า ตามหนังสื อสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) 1305/ว 2457 ลงวันที่ 16 มีนาคม
2543 ดังนี้

2.5.1
กรณี กิจการร่ วมค้าได้จดทะเบียนเป็ นนิ ติบุคคลใหม่ นิ ติบุคคลใหม่จะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามเงื่ อนไขที่กาํ หนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคา ส่ วนคุณสมบัติดา้ นผลงาน สามารถนํา
ผลงานของผูท้ ี่เข้าร่ วมค้ามาใช้แสดงเป็ นผลงานของกิจการร่ วมค้าได้
2.5.2 กรณี กิจการร่ วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลใหม่ นิ ติบุคลแต่ละนิ ติบุคคลที่เข้าร่ วมค้า
ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณี ที่
กิ จการร่ วมค้าได้มีขอ้ ตกลงระหว่างผูเ้ ข้าร่ วมค้าเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรกําหนดให้ผูเ้ ข้าร่ วมค้ารายใดรายหนึ่ งเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบหลัก ในการเข้าเสนอราคากับทางมหาวิทยาลัยมหิ ดลและแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมซองเอกสาร
ประกวดราคา กิจการร่ วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานของผูท้ ี่เข้าร่ วมค้าหลักรายเดียว เป็ นผลงานของกิจการร่ วมค้าได้
2.6 ผูเ้ สนอราคา ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิ กส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ขอ้ มูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th
2.7 ผูเ้ สนอราคา ต้องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรื อแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
ทั้ง นี้ ผูเ้ สนอราคาที่ ไ ด้รั บ การคัด เลื อ กให้เ ป็ นผูช้ นะการประกวดราคา และหากมี ก ารทํา สั ญ ญากับ
มหาวิทยาลัยมหิ ดล (สถาบันโภชนาการ) ต้องจัดทําบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากร และต้องรับ
จ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่น
บาท คู่สญ
ั ญาอาจรับจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้ ตามประกาศคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่ งชาติ เรื่ อง
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชี รายการรั บจ่ ายของโครงการที่ บุคคลหรื อนิ ติบุคคลเป็ นคู่สัญญากับ
หน่ วยงานของรั ฐ พ.ศ.2554 ประกาศ ณ วันที่ 11 สิ งหาคม พ.ศ.2554 และ ประกาศคณะกรรมการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ตแห่ งชาติ เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชี
รายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรื อนิ ติบุคคลเป็ นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ประกาศ
ณ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2554
3.

หลักฐานการเสนอราคา

ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ดังนี้
3.1 ส่ วนที่ 1 (เอกสารหลักฐานผู้ประกอบการ) อย่ างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี้
3.1.1 กรณี เป็ นนิติบุคคล
(ก) สําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
(ข) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(ค) หนังสื อมอบอํานาจซึ่ งปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมายในกรณี ที่ผเู ้ สนอราคามอบอํานาจให้บุคคล
อื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
3.1.2 ในกรณี ผเู ้ สนอราคาเป็ นผูเ้ สนอราคาร่ วมกันในฐานะเป็ นผูร้ ่ วมค้าให้ยนื่ สําเนาสัญญาของการเข้าร่ วม
ค้า และให้ยนื่ เอกสารของผูร้ ่ วมค้าทุกฝ่ ายตามที่ระบุไว้ใน 3.1.1
3.1.3 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผูม้ อบอํานาจและผูร้ ับมอบอํานาจ
3.2 ส่ วนที่ 2 (ข้ อเสนอทางด้ านเทคนิค) อย่ างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี้

(1)
(2)
(3)
(4)

สําเนาหนังสื อรับรองผลงานพร้อมสําเนาคู่ฉบับสัญญา
แผนการทํางาน / เทคนิคการทํางาน
รายละเอียดของงานจ้างทําความสะอาดอาคารสถาบันโภชนาการและหอวิจยั
รายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทําความสะอาด

3.3 ส่ วนที่ 3 (ข้ อเสนอทางด้ านราคา) ใส่ ซองปิ ดผนึก อย่ างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี้
(1) ใบเสนอราคา
4. การยืน่ ซองประกวดราคา
4.1 ผูเ้ สนอราคาต้องยืน่ เสนอเอกสารแยกเป็ น 3 ซอง
1. ซองเอกสารหลักฐานผูป้ ระกอบการ
2. ซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค
3. ซองข้อเสนอทางด้านราคา
ตามที่ ก าํ หนดไว้ใ นเอกสารประกวดราคานี้ โดยไม่ มีเ งื่ อ นไขใดๆ ทั้ง สิ้ น และจะต้อ งกรอกข้อ ความให้ถู ก ต้อ ง
ครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผูเ้ สนอราคาให้ชดั เจน จํานวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่
มีการขูดลบหรื อแก้ไข หากมีการ ขูดลบ ขีดออก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่ อผูเ้ สนอราคาพร้อม
ประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ดว้ ยทุกแห่ ง
4.2 ผูเ้ สนอราคาจะต้องกรอกปริ มาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน ในการเสนอ
ราคาให้เสนอเป็ นเงิ นบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดี ยว โดยเสนอราคารวมและหรื อราคาต่อหน่ วยและหรื อต่อ
รายการตามเงื่ อ นไขที่ ร ะบุ ไ ว้ทา้ ยใบเสนอราคาให้ถูก ต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่ เ สนอจะต้อ งตรงกัน ทั้ง ตัว เลขและ
ตัว หนัง สื อ ถ้าตัว เลขและตัว หนังสื อไม่ ต รงกัน ให้ถือ ตัว หนัง สื อ เป็ นสําคัญ โดยคิ ด ราคารวมทั้ง สิ้ น ซึ่ ง รวมค่ า
ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอากรอื่น และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วนั ยื่นซองประกวดราคาโดย
ภายในกําหนดยืนราคาผูเ้ สนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.3 ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนิ นการ แล้วเสร็ จภายใน 12 เดือน (12 งวด) นับถัด
จากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรื อวันที่ได้รับหนังสื อแจ้งจากมหาวิทยาลัย ให้เริ่ มปฏิบตั ิงาน
4.4 ก่อนยืน่ ซองประกวดราคา ผูเ้ สนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรู ป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ ถี่ถว้ น
และเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสี ยก่อนที่จะตกลงยืน่ ซองประกวดราคาตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา
4.5 ผูเ้ สนอราคาจะต้ องยืน่ ซองประกวดราคา 3 ซอง ทีป่ ิ ดผนึกซองเรียบร้ อย จ่าหน้าซองถึง ประธาน
กรรมการจัดหาโดยวิธีประกวดราคา โดยระบุชื่อซองแต่ละซองให้ชดั เจน ยืน่ ต่อคณะกรรมการจัดหาโดยวิธี
ประกวดราคา ในวันที่ 26 กันยายน2557 ระหว่ างเวลา 10.00 น. ถึง 10.30 น. ณ หน่วยพัสดุ ชั้น 1 สถาบัน
โภชนาการ ม.มหิ ดล 999 ถ.พุทธมณฑล 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

เมื่อพ้นกําหนดเวลายืน่ ซองประกวดราคาแล้วมหาวิทยาลัยจะไม่รับซองประกวดราคาโดยเด็ดขาด
และคณะกรรมการจัดหาโดยวิธีประกวดราคา จะเปิ ดซองเอกสารหลักฐานผูป้ ระกอบการและข้อเสนอทางเทคนิค ใน
วันที่ 26 กันยายน 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้ องประชุมชั้น 1 โดยกําหนดวันเปิ ดซองเสนอราคา ในวันที่ 26
กันยายน 2557 เวลา 14.30 น. ณ ห้ องประชุ มชั้น 1
5.

หลักประกันการเสนอราคา (จะกําหนดกรณีวงเงินจัดหาเกิน 2,000,000 บาท)
ผูเ้ สนอราคา ต้องวางหลักประกันการเสนอราคา พร้ อมกับการยื่นซองประกวดราคา จํานวน ...................... บาท (........................-.......................) โดยหลักประกันซองจะต้ องมีระยะเวลาการคํา้ ประกัน ไม่ น้อยกว่ า ..
-... วัน นับตั้งแต่ วนั ยืน่ ซองประกวดราคาโดยหลักประกันให้ใช้ ดังต่อไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็ นเช็คลงวันที่ก่อนที่ใช้เช็คนั้นชําระต่อมหาวิทยาลัยหรื อก่อนวัน
นั้นไม่เกิน 7 วัน
(3) หนังสื อคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตาม ข้อ 1.5 (1)
หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ มหาวิทยาลัยจะคืนให้ผเู ้ สนอราคาที่ไม่ได้รับการพิจารณาเป็ น
ผูร้ ับจัดหาโดยเร็ วตั้งแต่พน้ ภาระผูกพัน เว้นแต่ผเู ้ สนอราคารายที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็ นผูร้ ับจัดหา จะคืนให้ต่อเมื่อ
ได้ทาํ สัญญาหรื อข้อตกลง หรื อเมื่อผูร้ ับจัดหา ได้พน้ จากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันซอง ไม่วา่ ในกรณี ใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑ์ และสิ ทธิในการพิจารณาราคา
6.1 การพิจารณาในการประกวดราคานี้ จะพิจารณา ข้อเสนอทางด้านเทคนิ ค ที่ทางมหาวิทยาลัยจะ
ได้รับประโยชน์สูงสุ ดและคุม้ ค่าเป็ นสําคัญ โดยผูเ้ สนอราคาจะต้องแยกซองเสนอเป็ น
1. ซองเอกสารหลักฐานผูป้ ระกอบการ
2. ซองเสนอทางด้านเทคนิค
3. ซองข้อเสนอด้านราคา
6.2 คณะกรรมการจัดหาโดยวิธีประกวดราคา จะเปิ ดซองเสนอราคาเฉพาะผูท้ ี่ผา่ นการพิจารณาข้อเสนอ
ทางด้านเทคนิค และจะคืนซองเสนอราคาให้แก่ผทู ้ ี่ไม่ผา่ นการพิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิค
6.3 ในการประกวดราคาครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสิ นโดยยึดหลักความคุม้ ค่าและ ราคารวม
6.4 มหาวิ ท ยาลัย สงวนสิ ท ธิ ไ ม่ พิ จ ารณาข้อ เสนอของผูเ้ สนอราคา โดยไม่ มี ก ารผ่อ นผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่ อผูเ้ สนอราคารายนั้น ในบัญชี ผูร้ ั บเอกสารประกวดราคา หรื อ ใน
หลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาของมหาวิทยาลัย
(2) ผูเ้ สนอราคาที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2

(3) ผูเ้ สนอราคาที่ ยืน่ หลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรื อไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรื อยืน่
ซองประกวดราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 คณะกรรมการจัดหาโดยวิธีประกวดราคา จะไม่เปิ ดซองข้อเสนอด้านราคา
ของผูเ้ สนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็ นข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หรื อผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคา
ในส่ ว นที่ มิใ ช่ ส าระสําคัญซึ่ ง อยู่ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของคณะกรรมการ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณี ที่พิ จ ารณาเห็ น ว่า จะเป็ น
ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยเท่านั้น
6.5 ในการตัดสิ นการประกวดราคาหรื อในการทําสัญญา คณะกรรมการจัดหาโดยวิธีประกวดราคาหรื อ
มหาวิทยาลัยมีสิทธิ ให้ผเู ้ สนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริ ง สภาพ ฐานะ หรื อข้อเท็จจริ งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผูเ้ สนอราคาได้
มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรื อไม่ทาํ สัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรื อไม่ถูกต้อง
6.6 มหาวิทยาลัยทรงไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ที่จะไม่รับราคาตํ่าสุ ด หรื อราคาหนึ่ งราคาใดหรื อราคาที่เสนอทั้งหมดก็
ได้ และอาจพิจารณาเลื อกจ้างในจํานวน หรื อขนาด หรื อเฉพาะรายการหนึ่ งรายการใด หรื ออาจจะยกเลิ กการ
ประกวดราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางมหาวิทยาลัยเป็ นสําคัญ
และให้ถื อ ว่ า การตัด สิ น ของมหาวิ ท ยาลัย เป็ นเด็ ด ขาด ผูเ้ สนอราคาจะเรี ย กร้ อ งค่ า เสี ย หายใด ๆ มิ ไ ด้ รวมทั้ง
มหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา และลงโทษผูเ้ สนอราคาเป็ นผูท้ ิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็ น ผูเ้ สนอราคาที่
ได้รับการคัดเลือกหรื อไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริ ต หรื อมีการสมยอมกัน
ในการเสนอราคา
ในกรณี ที่ ผู ้เ สนอราคาตํ่า สุ ด เสนอราคาตํ่า จนคาดหมายได้ว่ า ไม่ อ าจดํา เนิ น งานตามสั ญ ญาได้
คณะกรรมการประกวดราคาหรื อมหาวิทยาลัยจะให้ผูเ้ สนอราคานั้นชี้ แจงและแสดงหลักฐานที่ทาํ ให้เชื่ อได้ว่า ผู ้
เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาจ้างให้เสร็ จสมบูรณ์ หากคําชี้แจงไม่เป็ นที่รับฟังได้ มหาวิทยาลัย
มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผูเ้ สนอราคารายนั้น
7. การทําสั ญญาจ้ าง
ผูเ้ สนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็ นผูร้ ับจัดหา จะต้องทําสัญญาตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 1.4
กับมหาวิทยาลัยมหิ ดลภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสื อแจ้งให้ไปทําสัญญา และจะต้องวางหลักประกัน
สัญญาเป็ นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ 10 (สิ บ %) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา ให้มหาวิทยาลัยยึดถือไว้ในขณะทํา
สัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็ นเช็คลงวันที่ก่อนที่ใช้เช็คนั้นชําระต่อมหาวิทยาลัยหรื อก่อนวันนั้นไม่
เกิน 7 วัน
(3) หนังสื อคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตาม ข้อ 1.5 (2)
หลักประกันนี้ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญา
แล้ว
8. ค่ าจ้ างและการจ่ ายเงิน

มหาวิทยาลัยจะจ่ายเงิ นค่าจ้างเมื่อผูร้ ับจัดหา ได้ปฏิบตั ิงานทั้งหมดให้แล้วเสร็ จเรี ยบร้ อยตามสัญญา
รวมทั้งทําสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรี ยบร้อย / โดยแบ่งออกเป็ น 12 งวด ตามข้ อ 1.6
9. อัตราค่ าปรับ
(1) การจ้างทัว่ ไป กรณี ผรู ้ ับจ้างส่ งมอบงานล่าช้ากว่ากําหนดส่ งมอบ ตามสัญญาหรื อข้อตกลง กําหนดค่าปรับ
เป็ นรายวันในอัตราร้อยละ 0.1 ของวงเงินตามสัญญาหรื อข้อตกลง
ในกรณี การจัดหาพัสดุที่ประกอบกันเป็ นชุด ถ้าขาดส่ วนประกอบส่ วนหนึ่ งส่ วนใดไปแล้วจะไม่สามารถใช้การได้
โดยสมบูรณ์ แม้ผูร้ ั บจัดหาจะส่ งมอบพัสดุ ภายในกําหนดตามสัญญาหรื อข้อตกลงแต่ยงั ขาดส่ วนประกอบบางส่ วน
ต่อมาได้ส่งมอบส่ วนประกอบที่ยงั ขาดนั้นเกินกําหนดสัญญาหรื อข้อตกลง ให้ถือว่าไม่ได้ส่งมอบพัสดุน้ นั เลยให้ปรับ
เต็มราคาของทั้งชุด
(2) การจ้างบริ การบํารุ งรักษา กรณี ผรู ้ ับจ้างเข้ามาซ่ อมแซมล่าช้า เกินกว่าเวลาที่กาํ หนดตามสัญญาหรื อ
ข้อตกลง กําหนดค่าปรับเป็ นรายชัว่ โมง ในอัตราไม่ต่าํ กว่าร้อยละ ศูนย์จุดหนึ่ ง (0.1%) ของวงเงินตามสัญญา
หรื อข้อตกลง เศษของชัว่ โมงให้คิดเป็ น 1 ชัว่ โมง
(3) การจ้างบริ การบํารุ งรักษา กรณี ผรู ้ ับจ้างละเลย หรื อซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ล่าช้า ทําให้มีระยะเวลา
ที่ชาํ รุ ดขัดข้องรวมกันเกินกว่าระยะเวลาที่กาํ หนดตามสัญญาหรื อข้อตกลง กําหนดค่าปรับเวลาที่ไม่สามารถใช้ พัสดุ
ได้ ในส่ วนที่เกินกว่าเวลาที่กาํ หนด เป็ นรายวันในอัตราไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 0.5 ของวงเงินตามสัญญาหรื อข้อตกลง
(4) การจ้างทัว่ ไป ที่มีกาํ หนดระยะเวลาที่ตอ้ งซ่ อมแซมให้ใช้งานได้ กรณี ผรู ้ ับจ้าง ใช้ระยะเวลาซ่อมแซม
เกิ นกว่าเวลาที่กาํ หนดตามสัญญาหรื อข้อตกลง กําหนดค่าปรับเป็ นรายชัว่ โมงในอัตราไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 0.01 ของ
วงเงินตามสัญญาหรื อข้อตกลง เศษของชัว่ โมงให้ คิดเป็ น 1 ชัว่ โมง
10. การรับประกันความชํารุดบกพร่ อง
ผูเ้ สนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็ นผูร้ ับจัดหา ซึ่ งได้ทาํ ข้อตกลงเป็ นหนังสื อ หรื อทําสัญญาตาม
แบบดังระบุในข้อ 1.4 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุ ดบกพร่ องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่นอ้ ย
กว่า......-........ปี .....-.......เดือน นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยได้รับมอบงาน โดยผูร้ ั บจัดหา ต้องรี บจัดการซ่ อมแซม
แก้ไขให้ใช้การได้ดีดงั เดิมภายใน ...-.. วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุ ดบกพร่ อง
11. ข้ อสงวนสิ ทธิในการเสนอราคาและอืน่ ๆ
11.1 เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณ ประจําปี 2558
การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเมื่อ สถาบันโภชนาการได้รับอนุ มตั ิ เงิ นงบประมาณ
2558 แล้วเท่านั้น
11.2 เมื่อมหาวิทยาลัยได้คดั เลือกผูเ้ สนอราคารายใดให้เป็ นผูร้ ับจัดหา และได้ตกลงจ้างตามประกวด
ราคาจ้างแล้ว ถ้าผูร้ ับจัดหาจะต้องสั่งหรื อนําสิ่ งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้อง
นําเข้ามาโดยทางเรื อในเส้นทางที่ มีเรื อไทยเดิ นอยู่ และสามารถให้บริ การรั บขนได้ตามที่
รั ฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเ้ สนอราคาซึ่ งเป็ นผูร้ ับจัดหา จะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่ งเสริ ม
การพาณิ ชยนาวี ดังนี้

(1) แจ้งการสัง่ หรื อนําสิ่ งของดังกล่าว เข้ามาจากต่างประเทศต่อสํานักงานคณะกรรมการ
ส่ งเสริ ม
การพาณิ ชยนาวี ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผรู ้ ับจัดหาสัง่ หรื อซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็ นของที่
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออื่นได้
(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรื อไทย หรื อเรื อที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรื อไทยจากต่างประเทศ
มายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการพาณิ ชยนาวี ให้บรรทุกสิ่ งของนั้น
โดยเรื ออื่นที่มิใช่เรื อไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรื ออื่น หรื อเป็ นของที่รัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออื่น
(3) ในกรณี ที่ไม่ปฏิบตั ิตาม (1) หรื อ (2) ผูร้ ับจัดหาจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ ม
การพาณิ ชยนาวี
11.3 ผูเ้ สนอราคาซึ่ งมหาวิทยาลัยได้คดั เลือกให้เป็ นผูช้ นะการประกวดราคาแล้ว ถอนการเสนอ
ราคา หรื อ ไม่ ไปทําสั ญญาหรื อข้ อตกลงภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดและมหาวิทยาลัยได้ มีการแจ้ งเตือนแล้ ว
มหาวิทยาลัยจะริ บหลักประกันการเสนอราคา หรื อเรี ยกร้องจากผูอ้ อกหนังสื อคํ้าประกันซองทันที และอาจพิจารณา
เรี ยกร้องให้ชดใช้ความเสี ยหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็ นผูท้ ิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ
11.4 มหาวิทยาลัยสงวนสิ ทธิ์ที่จะแก้ไขเพิม่ เติมเงื่อนไข หรื อข้อกําหนดในแบบสัญญาให้เป็ นไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุ ด ที่ปรี กษาทางกฎหมาย หรื อ นิติกรของมหาวิทยาลัย(ถ้ามี)
12. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการทํางาน ผูร้ ับจ้างพึงปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กาํ หนดไว้
โดยเคร่ งครัด

มหาวิทยาลัยมหิดล

