ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันโภชนาการ)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงห้องสมุดชั้น 2 อาคารสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 1 งาน
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
------------------------------------------ด้วย มหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันโภชนาการ) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง งานปรับปรุง
ห้องสมุดชั้น 2 อาคารสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 1 งาน โดยด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี
ราคากลางงานก่อสร้างเป็นเงิน 3,000,223.50 บาท (สามล้านสองร้อยยี่สิบสามบาทห้าสิบสตางค์)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์
2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและ
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น
และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริก ารตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคา
จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการ
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้
4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาไม่มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
5. ผู้ป ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงาน
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,000,000.00 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) และ
เป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยมหิดลเชื่อถือ
6.
ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคา ต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Government
Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th
7. ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
8. ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องเป็นผู้มาดูสถานที่และรับฟังคาชี้แจงกับทางสถาบันโภชนาการ
ทั้งนี้ ผู้ เสนอราคาที่ ได้รั บ การคัดเลื อกให้ เป็ นผู้ ช นะการประกวดราคา และหากมี การท าสั ญ ญากั บ
มหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันโภชนาการ) ต้องจัดทาบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากร และต้องรับ
จ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงิน
สดก็ได้ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ

จัดทาและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554
ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2554 และ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2554 และ ประกาศคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของ
โครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม
พ.ศ.2555
8. .................................(คุณสมบัติอื่น).................................
กาหนดรับฟังคาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 .ระหว่างเวลา 14.00 น.
ถึง 14.30 .น. ณ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑล 4 ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม และ
ดูสถานที่ ระหว่างเวลา 14.30 น.ถึง 15.00 น. ณ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑล 4
ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม
กาหนดยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค ตามเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ใน
วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ ณ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 999
ถ.พุทธมณฑล 4 ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม และแจ้งผลการพิจารณาต่อผู้เสนอราคาแต่ล ะราย ภายในวันที่
11 สิงหาคม 2558 และกาหนดวันเสนอราคา ในวันที่ 26 สิงหาคม 2558
ผู้ ส นใจติ ด ต่ อ ขอรั บ /ซื้ อ เอกสารประกวดราคา ในราคาชุ ด ละ . . . . . . . . . . . . . บาท
(.................................) ได้ที่ ณ หน่วยพัสดุ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑล 4 ศาลายา
พุทธมณฑล นครปฐม ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ดูรายละเอียดได้ที่
เว็บไซต์ WWW.mahidol.ac.th, www.inmu.mahidol.ac.th และ WWW.gprocurement.go.th หรือสอบถามทาง
โทรศัพท์หมายเลข 02-8002380 ต่อ 010,102 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

(รองศาสตราจารย์วิสิฐ จะวะสิต)
ผู้อานวยการสถาบันโภชนาการ

