
 

 
 
 

  

 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันโภชนาการ) 

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน 
 ------------------------------------------- 

 
 ด้วย มหาวิทยาลัยมหิดล  (สถาบันโภชนาการ)  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื ้อครุภัณฑ์
ส านักงาน    ตามรายการ ดังนี้ 
 

 1. ตู้สาขาโทรศัพท์ จ านวน 1 ตู้       

 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
1.   เป็นนิติบุคคลที่มีอาชีพขายพัสดุประกวดราคาซ้ือดังกล่าว 

  2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  
และไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางมหาวิทยาลัยมหิดล  
  3.   ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                     4.   ต้องมีผลงาน ดังนี้ 
                                4.1 ........................................-...................................................... 

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิในการพิจารณาผลงานที่ระบุข้างต้นนี้ว่าเป็นผลงานที่ดีและมีคุณภาพหรือไม่ 
5.   ผู้เสนอราคา ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : 

e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th 

6  ผู้เสนอราคา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

 ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคา และหากมีการท าสัญญากับ
มหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันโภชนาการ) ต้องจัดท าบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากร และ
ต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่น 
บาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล
เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554  ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2554 และ ประกาศ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชี 
รายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554   
ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม  พ.ศ.2554 

http://www.gprocurement.go.th/
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 ก าหนดรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่……………-……….……….ระหว่างเวลา…………..น. 
ถึง………….น. ณ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑล 4  ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม 73170  และดูสถานที่ติดตั้งระหว่างเวลา…........…..น. ถึง…………….น. ณ สถาบัน
โภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑล 4  ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
73170 

 ก าหนดยื่นซองประกวดราคาตามเอกสารประกวดราคาซื้อในวันที่  31  สิงหาคม 2558  ระหว่าง
เวลา 10.00 น. ถึง 10.30 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 1 สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนนพุทธ
มณฑล 4  ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170  และเปิดซองเอกสารหลักฐาน
ผู้ประกอบการและข้อเสนอทางเทคนิค ในวันที่  31  สิงหาคม 2558   เวลา  11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1  
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑล 4  ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม 73170 โดยก าหนดวันเปิดซองเสนอราคา  ในวันที่   31  สิงหาคม 2558      เวลา  13.30 น.     
ณ ห้องประชุมชั้น 1 สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 999  ถนนพุทธมณฑล 4  ต าบลศาลายา อ าเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 

 ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคา ในราคาชุดละ... ..-....... บาทได้ทีห่น่วยพัสดุ ชั้น 1   
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 999  ถนนพุทธมณฑล 4  ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม 73170 ระหว่างวันที่  6  สิงหาคม 2558  ถึงวันที่  18  สิงหาคม 2558  หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข 0 02800 2380 ต่อ 101,102  ในวันและเวลาราชการ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทาง 
www.gprocurement.go.th, www.mahidol.ac.th , www.inmu.mahidol.ac.th 

   

  ประกาศ  ณ วันที่   23  กรกฎาคม พ.ศ. 2558      

 
 
    
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิพรรณ  บุตรยี่) 
                       รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทน 
                       ผู้อ านวยการสถาบันโภชนาการ 
 

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


เอกสารประกวดราคาซ้ือ  เลขท่ี 007/2558 (NU) 

การซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน   
    ตามประกาศ มหาวิทยาลัย (สถาบันโภชนาการ) ลงวันที ่23  กรกฎาคม 2558 

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

 ด้วย มหาวิทยาลัยมหิดล  (สถาบันโภชนาการ)  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “มหาวิทยาลัย”  มีความ
ประสงค์จะประกวดราคาซื้อ  ครุภัณฑ์ส านักงาน  ตามรายการ  ดังนี้ 
 
 1. ตู้สาขาโทรศัพท์ จ านวน 1 ตู้   
 
ซ่ึงพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของ (แท้  ของใหม่  ไม่เคยใช้งานมาก่อน  ไม่เป็นของเก่าเก็บ)  อยู่ในสภาพที่จะใช้
งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อฉบับนี้  โดยมีข้อแนะน า
และข้อก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

1.   เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา 
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
1.2 แบบใบเสนอราคา 
1.3 ตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะ 
1.4 แบบสัญญาซื้อขาย 
1.5 แบบหนังสือค้ าประกัน 

   1.6   หลักประกันสัญญา 

  2.  คุณสมบัตขิองผู้เสนอราคา 
 2.1    เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุประกวดราคาซ้ือดังกล่าว 
 2.2   ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว   และ

ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางมหาวิทยาลัยมหิดล 
 2.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้

เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
       2.4  ต้องมีผลงาน ดังนี้ 
                 2.4.1 ............................................ -.................................................. 

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผลงานที่ระบุข้างต้นนี้ว่าเป็นผลงานที่ดีและมีคุณภาพหรือไม่ 
  2.5   ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-

GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th 
  2.6 ผู้เสนอราคา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ

รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
 ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคา และหากมีการท าสัญญากับ
มหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันโภชนาการ) ต้องจัดท าบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากร และ
ต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท 

http://www.gprocurement.go.th/
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คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็น
คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554  ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2554 และ ประกาศ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชี
รายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554   
ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม  พ.ศ.2554 

3.  หลักฐานการเสนอราคา 

 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 
 3.1 ส่วนที่  1  (เอกสารหลักฐานผู้ประกอบการ) อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
          (ก) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล     
    (ข) ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม    
    (ค) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจให้
บุคคล อ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน  
  3.2 ส่วนที่  2  (ข้อเสนอทางด้านเทคนิค)  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
   (1)    แคตตาล็อกและหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ   

        (2)    ตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะ 
 3.3 ส่วนที่  3  (ข้อเสนอทางด้านราคา)  ใส่ซองปิดผนึก อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
   (1)    ใบเสนอราคา   

        (2)    บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา    

4.  การยื่นซองประกวดราคา 
4.1  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอเอกสารแยกเป็น 3 ซอง 

1. ซองเอกสารหลักฐานผู้ประกอบการ 
  2. ซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค 
  3. ซองข้อเสนอทางด้านราคา 
ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคานี้  โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน   จ านวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร 
โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการ  ขูดลบ  ขีดออก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอ
ราคาพร้อมประทับตรา  (ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง     

4.2  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท (และเสนอราคาเพียงราคาเดียว) โดยเสนอราคา
รวม และ หรือราคาต่อหน่วยและหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง   ทั้งนี้ 
ราคารวมที่เสนอราคาจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกั นให้ถือ
ตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง   ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายทั้งปวง จนกระท่ังส่งมอบพัสดุตามสถานทีท่ี่ก าหนด   

 ราคาที่เสนอ  จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  90  วัน  นับแต่วันยื่นซองประกวด
ราคา โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคา
มิได ้
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4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน  45 วัน  นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญา   

4.4 ผู้เสนอราคา  จะต้องส่งแคตตาล็อก  และหรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ   ตู้สาขา
โทรศัพท์ จ านวน 1 ตู้     จ านวน 2 ชุด  ไปในซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคเพ่ือประกอบการพิจารณา 
หลักฐานดังกล่าวนี้ มหาวิทยาลัย จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางมหาวิทยาลัย 

 ส าหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกต้อง โดยผู้มี
อ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล  หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคามีความประสงค์จะขอดู
ต้นฉบับแคตตาล็อก  ผู้เสนอราคาจะต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการจัดหาโดยวิธีประกวดราคาตรวจสอบ
ภายใน  3  วัน  

4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอจ านวน   …-….  ชุด     เพ่ือใช้ในการตรวจ
ทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา   ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบความเสียหาย
ใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว มหาวิทยาลัยจะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา 

4.6 ก่อนยื่นซองประกวดราคา ผู้ เสนอราคาควรตรวจดู ร่างสัญญา รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ ฯลฯ  ให้ถี่ถ้วน และเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองประกวด
ราคาตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคา 

  4.7  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองประกวดราคา 3 ซองที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง 
ประธานกรรมการจัดหาโดยวิธีประกวดราคา  โดยระบุชื่อซองแต่ละซองให้ชัดเจน   ยื่นต่อคณะกรรมการ
จัดหาโดยวิธีประกวดราคา  ในวันที่  31  สิงหาคม 2558    ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง10.30 น. ณ ห้อง
ประชุมชั้น 1  สถาบันโภชนาการ 999 ถนนพุทธมณฑล4 ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม 73170  เมือ่พ้นก าหนดเวลายื่นซองประกวดราคาแล้วมหาวิทยาลัยจะไม่รับซองประกวดราคาโดย
เด็ดขาด และคณะกรรมการจัดหาโดยวิธีประกวดราคา  จะเปิดซองเอกสารหลักฐานผู้ประกอบการและ
ข้อเสนอทางเทคนิค ในวันที่  31  สิงหาคม 2558     เวลา  11.00  น. ณ ห้องประชุมชั้น 1  สถาบัน
โภชนาการ 999 ถนนพุทธมณฑล4 ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โดย
ก าหนดวันเปิดซองเสนอราคา ในวันที่ 31  สิงหาคม 2558     เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1  
สถาบันโภชนาการ 999 ถนนพุทธมณฑล4 ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 

 5. หลักประกันการเสนอราคา (จะก าหนดกรณีวงเงินจัดหาเกิน 2,000,000 บาท) 
  ผู ้เสนอราคาต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการยื ่นซองประกวดราคา  
จ านวน  ……-……..  บาท  (…………………………….)โดยหลักประกันการเสนอราคาจะต้องมีระยะเวลาการค้ า
ประกันไม่น้อยกว่า.....-...วัน นับตั้งแต่วันยื่นซองประกวดราคา  โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้ 
  (1) เงินสด 
  (2) เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ใช้เช็คนั้นช าระต่อมหาวิทยาลัยหรือก่อน
วันนั้นไม่เกิน 7 วัน 
  (3) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตาม ข้อ 1.5 (1)  
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    หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ มหาวิทยาลัยจะคืนให้ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการ
พิจารณาเป็นผู้รับจัดหาโดยเร็วตั้งแต่พ้นภาระผูกพัน เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับ
จัดหา จะคืนให้ต่อเม่ือได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้รับจัดหา ได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 
               การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 

6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
6.1   การพิจารณาในการประกวดราคานี้ จะค านึงถึงคุณลักษณะของพัสดุที่เสนอ  และ

พิจารณา ข้อเสนอทางด้านเทคนิค ที่ทางมหาวิทยาลัยจะได้รับประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าเป็นส าคัญ โดยผู้
เสนอราคาจะต้องแยกซองเสนอเป็น 
   1. ซองเอกสารหลักฐานผู้ประกอบการ 
   2. ซองเสนอทางด้านเทคนิค 
   3. ซองข้อเสนอด้านราคา 
       6.2  คณะกรรมการจัดหาโดยวิธีประกวดราคา จะเปิดซองเสนอราคาเฉพาะผู้ที่ผ่านการพิจารณา
ข้อเสนอทางด้านเทคนิค  และจะคืนซองเสนอราคาให้แก่ผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิค 

6.3  ในการประกวดราคาครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินโดยยึดหลักความคุ้มค่า และ   
……........ (ราคารวม) …………………….. 

6.4 มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปนี้ 

(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น    ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคา หรือ    
ในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาของมหาวิทยาลัย 

(2) ผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2  
(3) ผู้เสนอราคาที่ ยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 

หรือยื่นซองประกวดราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4  คณะกรรมการจัดหาโดยวิธีประกวดราคา  จะไม่เปิดซอง
ข้อเสนอด้านราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไข
ของเอกสารประกวดราคา ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณี
ที่พิจารณาเห็นว่า จะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยเท่านั้น  

6.5 ในการตัดสินการประกวดราคาหรือในการท าสัญญา คณะกรรมการจัดหาโดยวิธีประกวด
ราคาหรือมหาวิทยาลัยมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อ ง
กับผู้เสนอราคาได้ มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความ
เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

6.6 มหาวิทยาลัยทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่พิจารณา ทั้งนี้ เ พ่ือประโยชน์ของทาง
มหาวิทยาลัยเป็นส าคัญและให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งมหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาและลงโทษ   ผู้เสนอราคา
เสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการ
เสนอราคา 
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7. การท าสัญญาซื้อขาย 
     ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจัดหา จะต้องท าสัญญาตามแบบสัญญา ดังระบุใน
ข้อ 1.4 กับมหาวิทยาลัยมหิดลภายใน  7   วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญา
เป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ 10   (สิบ %) ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาได้ ให้มหาวิทยาลัยยึดถือไว้
ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
  (1)  เงินสด 
  (2)  เช็คท่ีธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ก่อนที่ใช้เช็คนั้นช าระต่อมหาวิทยาลัยหรือก่อน
วันนั้นไม่เกิน 7 วัน 
  (3)  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตาม ข้อ 1.5 (2)  

   หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  15 วัน  นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพัน
ตามสัญญาแล้ว 

8. อัตราค่าปรับ 
     ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย  ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.20  ต่อวัน 
9. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

  ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจัดหา ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาตามแบบดัง
ระบุในข้อ 1.4 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า  1   ปี….-….เดือน นับถัดจากวันที่ผู้จัดหารับมอบ โดยผู้รับจัดหาต้องรีบจัดการ
ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน…...7…….วัน นับถัดจากวันที่ ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง  
10.  การจ่ายเงินล่วงหน้า 
          ผู้ เสนอราคามีสิทธิ เสนอขอรับเงินล่ วงหน้า ในอัตราไม่ เกินร้อยละ….-.….ของราคาสิ่ งของ 
ที่เสนอขาย แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นหนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศ ตาม
แบบดังระบุในข้อ 1.5 (3) ให้แก่มหาวิทยาลัยก่อนการรับช าระเงินล่วงหน้านั้น 
11. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
  11.1    เงินค่าพัสดุส าหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจาก เงินรายได้ ปี 2558   การลงนามในสัญญา
จะกระท าได้ต่อเมื่อ มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติเงินจากมหาวิทยาลัยแล้วเท่านั้น 
  11.2  เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจัดหา และได้ตกลงซื้อสิ่งของ
ตามการประกวดราคาซื้อแล้ว ถ้าผู้รับจัดหา จะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และ
ของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้ บริการรับขนได้ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจัดหา จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
 (1) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจัดหาสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ 
เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนใด 
 (2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
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พาณิชยนาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลง
เรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออ่ืน 
  (3) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจัดหา จะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

11.3 ผู้เสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกให้เป็นผู้รับจัดหาแล้ว ถอนการเสนอราคา หรือ 
ไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลง ภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดและมหาวิทยาลัยได้มีการแจ้งเตือนแล้ว 
มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันการเสนอราคา หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกันการเสนอราคาทันที 
และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบ
ของทางราชการ 
 11.4 มหาวิทยาลัย สงวนสิทธิ์ที่จะแกไ้ขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไป
ตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด ที่ปรีกษาทางกฎหมาย หรือ นิติกรของมหาวิทยาลัย(ถ้ามี) 

11.5  เงื่อนไขและคุณสมบัติของบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องปฏิบัติตาม
ประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์และแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือ
นิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

 (1)  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา (ผู้ประสงค์จะเสนอราคา) ต้องไม่อยู่ใน
ฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

 (2)  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับทางมหาวิทยาลัยฯ ต้องลงทะเบียน
ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e–Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูล
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

 (3)  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่
ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนิติสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้มีการระบุ
ชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระส าคัญ เว้นแต่บุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศดังกล่าว หรือได้มีการ
ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว 
  
                        

   มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

  
       


