
 

 

  

 
ประกาศมหาวิทยาลยัมหิดล (สถาบนัโภชนาการ) 

เร่ือง  ประกวดราคาจ้างเหมาท าความสะอาดอาคารสถาบัน,อาคารวจิยัทางคลนิิก และอาคารทดลอง
ผลติภัณฑ์อาหารพืน้ทีไ่ม่ต ่ากว่า  4,550 ตารางเมตร 1 งาน 

------------------------------------------- 
 
 ดว้ย มหาวิทยาลยัมหิดล (สถาบนัโภชนาการ) มีความประสงคจ์ะประกวดราคาจา้งเหมาท าความ
สะอาดอาคารสถาบนั,อาคารวิจยัทางคลินิก และอาคารทดลองผลิตภณัฑอ์าหารพื้นท่ีไม่ต ่ากวา่  4,550 ตาราง
เมตร 1 งาน 

 ผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งมีคุณสมบติั ดงัต่อไปน้ี  

1.   เป็นนิติบุคคลท่ีมีอาชีพรับจา้งท าความสะอาดอาคารฯ  ท่ีประกวดราคาจา้งดงักล่าว 
  2.  ไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูท้ิ้งหน่วยของทางราชการซ่ึงไดแ้จง้เวียนช่ือ
แลว้  และไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือเป็นผูท้ิ้งหน่วยของทางมหาวิทยาลยัมหิดล  
  3.   ไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เวน้แต่
รัฐบาลของผูเ้สนอราคาไดมี้ค าสัง่ใหส้ละสิทธ์ิความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 
                   4.   ตอ้งมีผลหน่วย ดงัน้ี 
                                  4.1 .............................-................................................................. 
                 4.2 ..............................-............................................................... 
               5.   กรณีผูเ้สนอราคาเป็นกิจการร่วมคา้ จะตอ้งมีคุณสมบติัตามแนวทางปฏิบติัในการ
พิจารณาคุณสมบติัของผูเ้สนอราคาท่ีเป็นกิจการร่วมคา้ ตามหนงัสือส านกันายกรัฐมนตรี ท่ี นร (กวพ) 
1305/ว 2457 ลงวนัท่ี 16 มีนาคม 2543 ดงัน้ี     

5.1  กรณีกิจการร่วมคา้ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลใหม่จะตอ้งมีคุณสมบติั
ครบถว้นตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นประกาศและเอกสารประกวดราคา  ส่วนคุณสมบติัดา้นผลหน่วย 
สามารถน าผลหน่วยของผูท่ี้เขา้ร่วมคา้มาใชแ้สดงเป็นผลหน่วยของกิจการร่วมคา้ได ้  
  5.2  กรณีกิจการร่วมคา้ไม่ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลท่ีเขา้
ร่วมคา้ทุกรายจะตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นประกาศและเอกสารประกวดราคา 
เวน้แต่ในกรณีท่ีกิจการร่วมคา้ไดมี้ขอ้ตกลงระหวา่งผูเ้ขา้ร่วมคา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรก าหนดใหผู้เ้ขา้ร่วมคา้
รายใดรายหน่ึงเป็นผูรั้บผดิชอบหลกั ในการเขา้เสนอราคากบัทางมหาวทิยาลยัมหิดลและแสดงหลกัฐาน
ดงักล่าวมาพร้อมซองเอกสารประกวดราคา  กิจการร่วมคา้นั้นสามารถใชผ้ลหน่วยของผูท่ี้เขา้ร่วมคา้หลกั
รายเดียว เป็นผลหน่วยของกิจการร่วมคา้ได ้  
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  ก าหนดรับฟังค าช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวนัท่ี  17 กนัยายน 2557      และดูสถานท่ี 
ระหวา่งเวลา 14.00 น. ถึง  15.00 น. ณ. สถาบนัโภชนาการ มหาวิทยาลยัมหิดล 999   ถ.พุทธมณฑล 4     
ต.ศาลายา อ.พทุธมณฑล นครปฐม 73170  
  ก าหนดยื่นซองประกวดราคา   ตามเอกสารประกวดราคาจา้ง  ในวนัท่ี  26 กันยายน 2557  
ระหวา่งเวลา  10.00  น. ถึง 10.30  น.  ณ  หน่วยพสัดุ   สถาบนัโภชนาการ  มหาวิทยาลยัมหิดล  และเปิดซอง
เอกสารหลกัฐานผูป้ระกอบการและขอ้เสนอทางเทคนิค ในวนัท่ี 26  กันยายน 2557     เวลา  11.00    น.     
ณ. อาคารสถาบนัโภชนาการ มหาวิทยาลยัมหิดล ห้องประชุม ชั้น 1 โดยก าหนดวนัเปิดซองเสนอราคา ใน
วนัท่ี  26 กนัยายน 2557  เวลา 13.30 น. ณ. อาคารสถาบนัโภชนาการ มหาวิทยาลยัมหิดล หอ้งประชุมชั้น 1  
  ผูส้นใจติดต่อขอรับ/ซ้ือเอกสารประกวดราคาจา้ง ในราคาชุดละ...............-..................บาท 
ไดท่ี้หน่วยพสัดุ   สถาบนัโภชนาการ  มหาวิทยาลยัมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑล 4   ต.ศาลายา อ.พทุธมณฑล 
นครปฐม 73170  ระหวา่งวนัท่ี   4  กนัยายน 2557   ถึงวนัท่ี  16  กนัยายน 2557  และ เผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์ทาง www.gprocurement.go.th, www.mahidol.ac.th, www.inmu.mahidol.ac.th  หรือ
สอบถามทางโทรศพัทห์มายเลข 0 2800 2380 ต่อ 101, 102ในวนัและเวลาราชการ 
       
      ประกาศ ณ วนัท่ี  26  สิงหาคม พ.ศ. 2557 
 
 
 

  (ผูช่้วยศาสตราจารยช์นิพรรณ  บุตรยี)่ 
                รองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหาร ปฏิบติัหนา้ท่ีแทน 
                         ผูอ้  านวยการสถาบนัโภชนาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mahidol.ac.th/
http://www.inmu.mahidol.ac.th/


  
เอกสารประกวดราคาจ้าง  เลขที ่ NU     009/2557 

การจ้างเหมาทาํความสะอาดอาคารสถาบัน,อาคารวจัิยทางคลนิิก และอาคารทดลองผลติภัณฑ์อาหารพืน้ทีไ่ม่ตํา่กว่า  
4,550 ตารางเมตร 1 งาน                      

ตามประกาศ มหาวทิยาลยัมหิดล (สถาบันโภชนาการ)   ลงวนัที ่      26    สิงหาคม 2557 
----------------------------------------- 

 

  ดว้ย มหาวิทยาลยัมหิดล  (สถาบนัโภชนาการ)    ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “มหาวิทยาลยั”   มีความประสงค์
จะประกวดราคา จ้างเหมาทาํความสะอาดอาคารสถาบัน,อาคารวจัิยทางคลนิิก และอาคารทดลองผลติภัณฑ์อาหาร
พืน้ทีไ่ม่ตํา่กว่า  4,550 ตารางเมตร 1 งาน                     ณ อาคารสถาบนัโภชนาการ โดยมีขอ้แนะนาํและขอ้กาํหนด
ดงัต่อไปน้ี 

1.   เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา 
1.1 แบบรูปรายการละเอียด     
1.2 แบบใบเสนอราคา 
1.3 แบบบญัชีแสดงปริมาณงาน วสัดุและราคา  
1.4 แบบสญัญา 
1.5 แบบหนงัสือคํ้าประกนั 

(1)   หลกัประกนัสญัญา 
       1.6 การแบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน 

2. คุณสมบัตขิองผู้เสนอราคา 
 2.1 เป็นผูมี้อาชีพรับจา้งทาํความสะอาดอาคาร ท่ีประกวดราคาจา้งดงักล่าว 
                2.2 ไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูท้ิ้งงานของทางราชการซ่ึงไดแ้จง้เวียนช่ือแลว้  และไม่เป็นผู ้
ท่ีถูกระบุช่ือเป็นผูท้ิ้งงานของทางมหาวิทยาลยัมหิดล 
 2.3  ไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอ
ราคาไดมี้คาํสัง่ใหส้ละสิทธ์ิความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 
  2.4 ตอ้งมีผลงาน ดงัน้ี 
                   2.4.1 .......................-....................................................................... 
       2.4.2 .......................-..................................................................... 
       2.4.3 .......................-..................................................................... 
                  2.5   กรณีผูเ้สนอราคาเป็นกิจการร่วมคา้ จะตอ้งมีคุณสมบติัตามแนวทางปฏิบติัในการพจิารณาคุณสมบติั
ของผูเ้สนอราคาท่ีเป็นกิจการร่วมคา้ ตามหนงัสือสาํนกันายกรัฐมนตรี ท่ี นร (กวพ) 1305/ว 2457 ลงวนัท่ี 16 มีนาคม 
2543 ดงัน้ี     



  

2.5.1  กรณีกิจการร่วมคา้ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลใหม่จะตอ้งมีคุณสมบติั
ครบถว้นตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศและเอกสารประกวดราคา  ส่วนคุณสมบติัดา้นผลงาน สามารถนาํ
ผลงานของผูท่ี้เขา้ร่วมคา้มาใชแ้สดงเป็นผลงานของกิจการร่วมคา้ได ้  
  2.5.2  กรณีกิจการร่วมคา้ไม่ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคลแต่ละนิติบุคคลท่ีเขา้ร่วมคา้
ทุกรายจะตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศและเอกสารประกวดราคา เวน้แต่ในกรณีท่ี
กิจการร่วมคา้ได้มีขอ้ตกลงระหว่างผูเ้ขา้ร่วมคา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรกาํหนดให้ผูเ้ขา้ร่วมคา้รายใดรายหน่ึงเป็น
ผูรั้บผิดชอบหลกั ในการเขา้เสนอราคากบัทางมหาวิทยาลยัมหิดลและแสดงหลกัฐานดงักล่าวมาพร้อมซองเอกสาร
ประกวดราคา  กิจการร่วมคา้นั้นสามารถใชผ้ลงานของผูท่ี้เขา้ร่วมคา้หลกัรายเดียว เป็นผลงานของกิจการร่วมคา้ได ้  
  2.6  ผูเ้สนอราคา ตอ้งลงทะเบียนในระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของ
กรมบญัชีกลางท่ีเวบ็ไซตศู์นยข์อ้มูลจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ www.gprocurement.go.th 
      2.7  ผูเ้สนอราคา ตอ้งไม่อยูใ่นฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบญัชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบญัชีรายรับรายจ่ายไม่
ถูกตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญั 
 ทั้ งน้ี ผูเ้สนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผูช้นะการประกวดราคา และหากมีการทาํสัญญากับ
มหาวิทยาลยัมหิดล (สถาบนัโภชนาการ) ตอ้งจดัทาํบญัชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากร และตอ้งรับ
จ่ายเงินผา่นบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั เวน้แต่การรับจ่ายเงินแต่ละคร้ังซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืน 
บาท คู่สญัญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดกไ็ด ้ตามประกาศคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เร่ือง 
หลกัเกณฑ์และวิธีการจดัทาํและแสดงบญัชีรายการรับจ่ายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554  ประกาศ ณ วนัท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ.2554 และ ประกาศคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการจดัทาํและแสดงบญัชี 
รายการรับจ่ายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานของรัฐ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2554   ประกาศ 
ณ วนัท่ี 7 ธนัวาคม  พ.ศ.2554 

    

3. หลกัฐานการเสนอราคา 

 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐาน ดงัน้ี 
 3.1 ส่วนที ่ 1  (เอกสารหลกัฐานผู้ประกอบการ) อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้
   3.1.1 กรณีเป็นนิติบุคคล 
          (ก) สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล     
    (ข) สาํเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม    
    (ค) หนงัสือมอบอาํนาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเ้สนอราคามอบอาํนาจให้บุคคล 
อ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน  
    3.1.2 ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นผูเ้สนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผูร่้วมคา้ใหย้ืน่สาํเนาสัญญาของการเขา้ร่วม
คา้  และใหย้ืน่เอกสารของผูร่้วมคา้ทุกฝ่ายตามท่ีระบุไวใ้น  3.1.1  

3.1.3  สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นของผูม้อบอาํนาจและผูรั้บมอบอาํนาจ 
 3.2 ส่วนที ่ 2  (ข้อเสนอทางด้านเทคนิค)  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้



  

    (1)   สาํเนาหนงัสือรับรองผลงานพร้อมสาํเนาคู่ฉบบัสญัญา      
                (2)   แผนการทาํงาน / เทคนิคการทาํงาน 
         (3)  รายละเอียดของงานจา้งทาํความสะอาดอาคารสถาบนัโภชนาการและหอวิจยั  
        (4)  รายละเอียดของวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการทาํความสะอาด 
 
 3.3 ส่วนที ่ 3  (ข้อเสนอทางด้านราคา) ใส่ซองปิดผนึก  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้
   (1)    ใบเสนอราคา   

       

4.   การยืน่ซองประกวดราคา 
4.1  ผูเ้สนอราคาตอ้งยืน่เสนอเอกสารแยกเป็น 3 ซอง 

1. ซองเอกสารหลกัฐานผูป้ระกอบการ 
  2. ซองขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค 
  3. ซองขอ้เสนอทางดา้นราคา 
ตามท่ีกาํหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาน้ี โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งส้ินและจะตอ้งกรอกขอ้ความให้ถูกตอ้ง
ครบถว้น ลงลายมือช่ือของผูเ้สนอราคาใหช้ดัเจน   จาํนวนเงินท่ีเสนอตอ้งระบุตรงกนัทั้งตวัเลขและตวัอกัษร โดยไม่
มีการขูดลบหรือแกไ้ข หากมีการ  ขูดลบ  ขีดออก เติม แกไ้ข เปล่ียนแปลงจะตอ้งลงลายมือช่ือผูเ้สนอราคาพร้อม
ประทบัตรา  (ถา้มี) กาํกบัไวด้ว้ยทุกแห่ง     

4.2 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งกรอกปริมาณวสัดุและราคาในบญัชีรายการก่อสร้างให้ครบถว้น ในการเสนอ
ราคาให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วยและหรือต่อ
รายการตามเง่ือนไขท่ีระบุไวท้า้ยใบเสนอราคาให้ถูกตอ้ง ทั้งน้ี ราคารวมท่ีเสนอจะตอ้งตรงกันทั้ งตวัเลขและ
ตวัหนังสือ ถ้าตัวเลขและตวัหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตวัหนังสือเป็นสําคญั โดยคิดราคารวมทั้ งส้ินซ่ึงรวมค่า
ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอากรอ่ืน และ ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ทั้งปวงไวแ้ลว้ 
  ราคาท่ีเสนอจะตอ้งเสนอกาํหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  90  วนั นับแต่วนัยื่นซองประกวดราคาโดย
ภายในกาํหนดยนืราคาผูเ้สนอราคาตอ้งรับผดิชอบราคาท่ีตนไดเ้สนอไว ้ และจะถอนการเสนอราคามิได ้
  4.3     ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอกาํหนดเวลาดาํเนินการ แลว้เสร็จภายใน 12 เดือน     (12 งวด)      นบัถดั
จากวนัลงนามในสญัญาจา้ง  หรือวนัท่ีไดรั้บหนงัสือแจง้จากมหาวิทยาลยั  ใหเ้ร่ิมปฏิบติังาน                 

4.4 ก่อนยืน่ซองประกวดราคา  ผูเ้สนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด  ฯลฯ ให ้ ถ่ีถว้น
และเขา้ใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยืน่ซองประกวดราคาตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคา 

4.5 ผูเ้สนอราคาจะต้องยืน่ซองประกวดราคา 3 ซอง ทีปิ่ดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหนา้ซองถึง ประธาน
กรรมการจดัหาโดยวิธีประกวดราคา  โดยระบุช่ือซองแต่ละซองใหช้ดัเจน   ยืน่ต่อคณะกรรมการจดัหาโดยวิธี
ประกวดราคา ในวนัท่ี 26 กนัยายน2557  ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 10.30  น. ณ หน่วยพสัดุ ชั้น 1 สถาบนั
โภชนาการ ม.มหิดล 999 ถ.พทุธมณฑล 4  ต.ศาลายา อ.พทุธมณฑล จ.นครปฐม 73170 



  

เม่ือพน้กาํหนดเวลายืน่ซองประกวดราคาแลว้มหาวิทยาลยัจะไม่รับซองประกวดราคาโดยเดด็ขาด 
และคณะกรรมการจดัหาโดยวิธีประกวดราคา  จะเปิดซองเอกสารหลกัฐานผูป้ระกอบการและขอ้เสนอทางเทคนิค ใน
วนัท่ี   26 กนัยายน 2557  เวลา 13.30  น. ณ ห้องประชุมช้ัน  1  โดยกาํหนดวนัเปิดซองเสนอราคา ในวนัท่ี   26 
กนัยายน 2557         เวลา  14.30  น. ณ ห้องประชุมช้ัน  1   

 

    5. หลกัประกนัการเสนอราคา  (จะกาํหนดกรณวีงเงินจัดหาเกนิ 2,000,000 บาท) 
  ผูเ้สนอราคา  ตอ้งวางหลกัประกันการเสนอราคา พร้อมกับการยื่นซองประกวดราคา จาํนวน ........-  
.............. บาท (........................-.......................)  โดยหลกัประกนัซองจะต้องมีระยะเวลาการคํา้ประกนั ไม่น้อยกว่า .. 
-... วนั  นับตั้งแต่วนัยืน่ซองประกวดราคาโดยหลกัประกนัใหใ้ช ้ดงัต่อไปน้ี   
  (1) เงินสด 
  (2) เช็คท่ีธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซ่ึงเป็นเช็คลงวนัท่ีก่อนท่ีใชเ้ช็คนั้นชาํระต่อมหาวิทยาลยัหรือก่อนวนั
นั้นไม่เกิน 7 วนั 
  (3) หนงัสือคํ้าประกนัของธนาคารภายในประเทศตาม ขอ้ 1.5 (1)  
    หลกัประกนัการเสนอราคาตามขอ้น้ี มหาวิทยาลยัจะคืนให้ผูเ้สนอราคาท่ีไม่ไดรั้บการพิจารณาเป็น
ผูรั้บจดัหาโดยเร็วตั้งแต่พน้ภาระผกูพนั เวน้แต่ผูเ้สนอราคารายท่ีไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นผูรั้บจดัหา จะคืนใหต่้อเม่ือ
ไดท้าํสญัญาหรือขอ้ตกลง หรือเม่ือผูรั้บจดัหา ไดพ้น้จากขอ้ผกูพนัแลว้ 
               การคืนหลกัประกนัซอง ไม่วา่ในกรณีใด ๆ จะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบ้ีย 

6. หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณาราคา 
6.1   การพิจารณาในการประกวดราคาน้ี จะพิจารณา ขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค ท่ีทางมหาวิทยาลยัจะ

ไดรั้บประโยชน์สูงสุดและคุม้ค่าเป็นสาํคญั  โดยผูเ้สนอราคาจะตอ้งแยกซองเสนอเป็น 
   1. ซองเอกสารหลกัฐานผูป้ระกอบการ 
   2. ซองเสนอทางดา้นเทคนิค 
   3. ซองขอ้เสนอดา้นราคา 

         6.2  คณะกรรมการจดัหาโดยวิธีประกวดราคา จะเปิดซองเสนอราคาเฉพาะผูท่ี้ผา่นการพิจารณาขอ้เสนอ
ทางดา้นเทคนิค  และจะคืนซองเสนอราคาใหแ้ก่ผูท่ี้ไม่ผา่นการพิจารณาขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค 

6.3  ในการประกวดราคาคร้ังน้ี มหาวิทยาลยัจะพิจารณาตดัสินโดยยดึหลกัความคุม้ค่าและ  ราคารวม 
6.4 มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิไม่พิจารณาขอ้เสนอของผูเ้สนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผนัในกรณี

ดงัต่อไปน้ี 
(1) ไม่ปรากฏช่ือผูเ้สนอราคารายนั้น    ในบญัชีผูรั้บเอกสารประกวดราคา หรือ    ใน

หลกัฐานการรับเอกสารประกวดราคาของมหาวิทยาลยั 
(2) ผูเ้สนอราคาท่ีมีคุณสมบติัไม่ถูกตอ้งตามขอ้ 2  



  

(3) ผูเ้สนอราคาท่ี ยืน่หลกัฐานการเสนอราคาไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้นตามขอ้ 3 หรือยืน่
ซองประกวดราคาไม่ถูกตอ้งตามขอ้ 4  คณะกรรมการจดัหาโดยวิธีประกวดราคา  จะไม่เปิดซองขอ้เสนอดา้นราคา
ของผูเ้สนอราคารายนั้น  เวน้แต่เป็นขอ้ผดิพลาดเพียงเลก็นอ้ย หรือผดิพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารประกวดราคา 
ในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคญัซ่ึงอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ ทั้ งน้ี เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่า จะเป็น
ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลยัเท่านั้น  

6.5 ในการตดัสินการประกวดราคาหรือในการทาํสญัญา คณะกรรมการจดัหาโดยวิธีประกวดราคาหรือ
มหาวิทยาลยัมีสิทธิให้ผูเ้สนอราคาช้ีแจงขอ้เทจ็จริง สภาพ ฐานะ หรือขอ้เทจ็จริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูเ้สนอราคาได ้
มหาวิทยาลยัมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาหรือไม่ทาํสญัญา หากหลกัฐานดงักล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกตอ้ง 
 6.6  มหาวิทยาลยัทรงไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะไม่รับราคาตํ่าสุด  หรือราคาหน่ึงราคาใดหรือราคาท่ีเสนอทั้งหมดก็
ได้ และอาจพิจารณาเลือกจา้งในจาํนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาโดยไม่พิจารณาจดัจา้งเลยก็ไดสุ้ดแต่จะพิจารณา ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ของทางมหาวิทยาลยัเป็นสาํคญั
และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด ผูเ้สนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้ ง
มหาวิทยาลยัจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา และลงโทษผูเ้สนอราคาเป็นผูท้ิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็น    ผูเ้สนอราคาท่ี
ไดรั้บการคดัเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือไดว้่าการเสนอราคากระทาํการโดยไม่สุจริต  หรือมีการสมยอมกนั
ในการเสนอราคา    
 ในกรณีท่ีผู ้เสนอราคาตํ่ าสุด  เสนอราคาตํ่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดําเนินงานตามสัญญาได ้
คณะกรรมการประกวดราคาหรือมหาวิทยาลยัจะให้ผูเ้สนอราคานั้นช้ีแจงและแสดงหลกัฐานท่ีทาํให้เช่ือไดว้่า ผู ้
เสนอราคาสามารถดาํเนินงานตามการประกวดราคาจา้งใหเ้สร็จสมบูรณ์ หากคาํช้ีแจงไม่เป็นท่ีรับฟังได ้มหาวิทยาลยั
มีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาของผูเ้สนอราคารายนั้น 

7. การทาํสัญญาจ้าง 
  ผูเ้สนอราคาท่ีไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นผูรั้บจดัหา จะตอ้งทาํสัญญาตามแบบสัญญา ดงัระบุในขอ้ 1.4 
กบัมหาวิทยาลยัมหิดลภายใน   7  วัน นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บหนงัสือแจง้ใหไ้ปทาํสัญญา และจะตอ้งวางหลกัประกนั
สัญญาเป็นจาํนวนเงินเท่ากบัร้อยละ 10 (สิบ %) ของราคาค่าจา้งตามสัญญา ให้มหาวิทยาลยัยึดถือไวใ้นขณะทาํ
สญัญา โดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี 
 (1)  เงินสด 
 (2)  เช็คท่ีธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซ่ึงเป็นเช็คลงวนัท่ีก่อนท่ีใชเ้ช็คนั้นชาํระต่อมหาวิทยาลยัหรือก่อนวนันั้นไม่
เกิน 7 วนั 
 (3)  หนงัสือคํ้าประกนัของธนาคารภายในประเทศตาม ขอ้ 1.5 (2)  

             หลกัประกนัน้ีจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน  15 วนั  นับถดัจากวนัท่ีคู่สัญญาพน้จากขอ้ผูกพนัตามสัญญา
แลว้ 

8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  



  

 มหาวิทยาลยัจะจ่ายเงินค่าจา้งเม่ือผูรั้บจดัหา ไดป้ฏิบติังานทั้งหมดให้แลว้เสร็จเรียบร้อยตามสัญญา  
รวมทั้งทาํสถานท่ีก่อสร้างใหส้ะอาดเรียบร้อย / โดยแบ่งออกเป็น   12     งวด  ตามข้อ  1.6 

9. อตัราค่าปรับ   
  (1)  การจา้งทัว่ไป กรณีผูรั้บจา้งส่งมอบงานล่าชา้กว่ากาํหนดส่งมอบ ตามสัญญาหรือขอ้ตกลง กาํหนดค่าปรับ
เป็นรายวนัในอตัราร้อยละ 0.1 ของวงเงินตามสญัญาหรือขอ้ตกลง   
          ในกรณีการจดัหาพสัดุท่ีประกอบกนัเป็นชุด  ถา้ขาดส่วนประกอบส่วนหน่ึงส่วนใดไปแลว้จะไม่สามารถใชก้ารได้
โดยสมบูรณ์  แมผู้รั้บจดัหาจะส่งมอบพสัดุภายในกาํหนดตามสัญญาหรือขอ้ตกลงแต่ยงัขาดส่วนประกอบบางส่วน  
ต่อมาไดส่้งมอบส่วนประกอบท่ียงัขาดนั้นเกินกาํหนดสัญญาหรือขอ้ตกลง  ให้ถือว่าไม่ไดส่้งมอบพสัดุนั้นเลยให้ปรับ
เตม็ราคาของทั้งชุด 

 (2)  การจา้งบริการบาํรุงรักษา   กรณีผูรั้บจา้งเขา้มาซ่อมแซมล่าชา้ เกินกว่าเวลาท่ีกาํหนดตามสัญญาหรือ
ขอ้ตกลง  กาํหนดค่าปรับเป็นรายชัว่โมง  ในอตัราไม่ต ํ่ากว่าร้อยละ  ศูนยจ์ุดหน่ึง (0.1%) ของวงเงินตามสัญญา
หรือขอ้ตกลง  เศษของชัว่โมงให้คิดเป็น 1 ชัว่โมง 
 (3)  การจา้งบริการบาํรุงรักษา  กรณีผูรั้บจา้งละเลย หรือซ่อมแซมแกไ้ขใหใ้ชก้ารไดล่้าชา้ ทาํใหมี้ระยะเวลา
ท่ีชาํรุดขดัขอ้งรวมกนัเกินกว่าระยะเวลาท่ีกาํหนดตามสัญญาหรือขอ้ตกลง  กาํหนดค่าปรับเวลาท่ีไม่สามารถใช ้พสัดุ
ได ้ในส่วนท่ีเกินกวา่เวลาท่ีกาํหนด เป็นรายวนัในอตัราไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 0.5  ของวงเงินตามสญัญาหรือขอ้ตกลง 
 (4)  การจา้งทัว่ไป  ท่ีมีกาํหนดระยะเวลาท่ีตอ้งซ่อมแซมให้ใชง้านได ้กรณีผูรั้บจา้ง   ใชร้ะยะเวลาซ่อมแซม
เกินกว่าเวลาท่ีกาํหนดตามสัญญาหรือขอ้ตกลง   กาํหนดค่าปรับเป็นรายชัว่โมงในอตัราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 0.01 ของ
วงเงินตามสญัญาหรือขอ้ตกลง เศษของชัว่โมงให ้คิดเป็น 1 ชัว่โมง 

10. การรับประกนัความชํารุดบกพร่อง 

  ผูเ้สนอราคาท่ีไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นผูรั้บจดัหา ซ่ึงไดท้าํขอ้ตกลงเป็นหนังสือ หรือทาํสัญญาตาม
แบบดงัระบุในขอ้ 1.4 แลว้แต่กรณี จะตอ้งรับประกนัความชาํรุดบกพร่องของงานจา้งท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่นอ้ย
กว่า......-........ปี.....-.......เดือน นับถดัจากวนัท่ีมหาวิทยาลยัไดรั้บมอบงาน  โดยผูรั้บจดัหา ตอ้งรีบจดัการซ่อมแซม
แกไ้ขใหใ้ชก้ารไดดี้ดงัเดิมภายใน  ...-..  วนั  นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้ความชาํรุดบกพร่อง 

11. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอืน่ ๆ 
                      11.1  เงินค่าจา้งสาํหรับงานจา้งคร้ังน้ี ไดม้าจากเงินงบประมาณ ประจาํปี 2558 
                                 การลงนามในสัญญาจะกระทาํไดต่้อเม่ือ สถาบนัโภชนาการไดรั้บอนุมติัเงินงบประมาณ 
2558  แลว้เท่านั้น 
            11.2   เม่ือมหาวิทยาลยัไดค้ดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดให้เป็นผูรั้บจดัหา และไดต้กลงจา้งตามประกวด
ราคาจา้งแลว้  ถา้ผูรั้บจดัหาจะตอ้งสั่งหรือนาํส่ิงของมาเพ่ืองานจา้งดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศ และของนั้นตอ้ง
นาํเขา้มาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขนไดต้ามท่ี         รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกาํหนด  ผูเ้สนอราคาซ่ึงเป็นผูรั้บจดัหา จะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย   ว่าดว้ยการส่งเสริม
การพาณิชยนาวี  ดงัน้ี 



  

                                 (1) แจง้การสัง่หรือนาํส่ิงของดงักล่าว เขา้มาจากต่างประเทศต่อสาํนกังานคณะกรรมการ           ส่งเสริม
การพาณิชยนาวี ภายใน 7 วนั นบัถดัจากวนัท่ีผูรั้บจดัหาสัง่หรือซ้ือของจากต่างประเทศ เวน้แต่เป็นของท่ี
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืนได ้
 (2) จดัการใหส่ิ้งของดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกบัเรือไทยจากต่างประเทศ
มายงัประเทศไทย เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาว ีใหบ้รรทุกส่ิงของนั้น
โดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือไทย ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืน 
  (3)  ในกรณีท่ีไม่ปฏิบติัตาม (1) หรือ (2)  ผูรั้บจดัหาจะตอ้งรับผดิตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริม
การพาณิชยนาวี 

11.3 ผูเ้สนอราคาซ่ึงมหาวิทยาลยัไดค้ดัเลือกให้เป็นผูช้นะการประกวดราคาแลว้ ถอนการเสนอ
ราคา หรือ ไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดและมหาวิทยาลัยได้มีการแจ้งเตือนแล้ว 
มหาวิทยาลยัจะริบหลกัประกนัการเสนอราคา หรือเรียกร้องจากผูอ้อกหนงัสือคํ้าประกนัซองทนัที และอาจพิจารณา
เรียกร้องใหช้ดใชค้วามเสียหายอ่ืน (ถา้มี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเ้ป็นผูท้ิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ 
  11.4 มหาวิทยาลยัสงวนสิทธ์ิท่ีจะแกไ้ขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือขอ้กาํหนดในแบบสญัญาใหเ้ป็นไป
ตามความเห็นของสาํนกังานอยัการสูงสุด ท่ีปรีกษาทางกฎหมาย หรือ นิติกรของมหาวิทยาลยั(ถา้มี) 

12. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
 ในระหวา่งระยะเวลาการทาํงาน ผูรั้บจา้งพึงปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายและระเบียบไดก้าํหนดไว้
โดยเคร่งครัด 
            
 
             มหาวทิยาลยัมหิดล 

           

 

 

 

 

 

 

 

 


