เอกสารประกวดราคาซื้อ เลขที่ KA 2 / 2560
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จานวน 6 รายการ
ตามประกาศ วิทยาเขตกาญจนบุรี
ลงวันที่ 13 มกราคม 2560
----------------------------------------ด้วย มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “มหาวิทยาลัย”
ประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จานวน 6 รายการ ดังนี้
1. เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงของสาร (Spectrophotometer) จานวน 5 ตัว
2. กล้องจุลทรรศน์แบบสองกระบอกตาพร้อมเทคนิค polarized จานวน 2 ชุด
3. อ่างน้าควบคุมอุณหภูมิ จานวน 1 เครื่อง
4. ตัวปรับระดับ จานวน 2 ตัว
5. เครื่องชั่งดิจิตอลทศนิยม 4 ตาแหน่ง พร้อมโต๊ะวางเครื่องชั่ง จานวน 5 เครื่อง
6. ตู้อบลมร้อนไฟฟ้า ขนาด 53 ลิตร จานวน 2 ตู้

มีความ

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ใน
สภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลั กษณะเฉพาะตรงตามที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อฉบับนี้ โดยมี
ข้อแนะนาและข้อกาหนดดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 ตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะ
1.4 แบบสัญญาซื้อขาย
1.5 แบบหนังสือค้าประกัน
(1) หลักประกันสัญญา
1.6 บทนิยาม
(1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ผู้เสนอราคา ต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุตามรายการพัสดุประกวดราคาซื้อดังกล่าว
2.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว และไม่
เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางมหาวิทยาลัยมหิดล
2.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.4 ผู้เสนอราคา ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement :
e-GP)ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th

-22.5 ผู้เสนอราคา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคา และหากมีการทาสัญญากับ
มหาวิทยาลัยมหิดล ต้องจัดทาบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากร และต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชี
ธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตาม
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทาและแสดง
บัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 ประกาศ ณ
วัน ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2554 และ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2554 และ ประกาศคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของ
โครงการที่ บุ ค คลหรื อ นิ ติบุ คคลเป็ น คู่ สั ญญากั บหน่ ว ยงานของรัฐ (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ.2555 ประกาศ ณ วัน ที่
8 ตุลาคม พ.ศ.2555
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
3.1 ส่วนที่ 1 (เอกสารหลักฐานผู้ประกอบการ) อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
กรณีเป็นนิติบุคคล
(ก) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
(ข) สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(ค) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอานาจ
ให้บุคคล อื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(ง) ส าเนาหลั ก ฐานการลงทะเบี ย นเป็ น ผู้ ค้ า ภาครั ฐ ในระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(gprocurement) ของกรมบัญชีกลาง
3.2 ส่วนที่ 2 (ข้อเสนอทางด้านเทคนิค) อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
(2) ตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะ
(3) เอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติตามที่กาหนด
3.3 ส่วนที่ 3 (ข้อเสนอทางด้านราคา) ใส่ซองปิดผนึก อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ใบเสนอราคา
4. การยื่นซองประกวดราคา
4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอเอกสารแยกเป็น 3 ซอง
1. ซองเอกสารหลักฐานผู้ประกอบการ
2. ซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค

-33. ซองข้อเสนอทางด้านราคา
ตามที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคานี้ โดยไม่ มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความ
ให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จานวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและ
ตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการ ขูดลบ ขีดออก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้
เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ด้วยทุกแห่ง
4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท โดยเสนอราคารวม และ หรือราคาต่อหน่วยและ
หรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอราคาจะต้องตรงกันทั้งตัว
เลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกั นให้ถือตัวหนังสือเป็นสาคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่า
ภาษีมูล ค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบพัสดุตาม
สถานที่ที่กาหนด ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน นับแต่วันยื่นซองประกวดราคา โดย
ภายในกาหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญา
4.4 ผู้เสนอราคา จะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือแบบรูป รายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่ประกวดราคา ไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ มหาวิทยาลัย จะยึด
ไว้เป็นเอกสารของทางมหาวิทยาลัย สาหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสาเนารูปถ่ายจะต้องรับรอง
สาเนาถูกต้อง โดยมีผู้มีอานาจทานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคามีความ
ประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องนาต้นฉบับมาให้คณะกรรมการจัดหาโดยวิธีประกวดราคา
ตรวจสอบภายใน 7 วัน
4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอจานวน - ชุด เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือ
ประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่
ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว มหาวิทยาลัยจะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา
4.6 ก่ อ นยื่ น ซองประกวดราคา ผู้ เ สนอราคาควรตรวจดู ร่ า งสั ญ ญา รายละเอี ย ดคุ ณ
ลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วน และเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองประกวดราคา
ตามเงื่อนไขในเอกสาร
4.7 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองประกวดราคา 3 ซองที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง
ประธานกรรมการจัดหาโดยวิธีประกวดราคา โดยระบุชื่อซองแต่ละซองให้ชัดเจน ยื่นต่อคณะกรรมการจัดหาโดย
วิธีประกวดราคา ในวันที่ 31 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 10.30 น. ณ ห้องประชุมมนต์ไทร
โยค ชั้น 2 อาคารอานวยการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
เมือ่ พ้นกาหนดเวลายื่นซองประกวดราคาแล้วมหาวิทยาลัยจะไม่รับซองประกวดราคาโดยเด็ดขาด
และคณะกรรมการจัดหาโดยวิธีประกวดราคา จะเปิดซองเอกสารหลักฐานผู้ ประกอบการและข้อเสนอทาง
เทคนิค วันที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 10.35 น. ณ ห้องประชุมมนต์ไทรโยค ชั้น 2 อาคารอานวยการ
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี และกาหนดวันเปิดซองเสนอราคา เฉพาะผู้ที่ผ่านข้อเสนอทางด้าน
เทคนิค ในวันที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมมนต์ไทรโยค ชั้น 2 อาคารอานวยการ
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี .

-45. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 การพิจารณาในการประกวดราคานี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณา ข้อเสนอทางด้านเทคนิค ที่ทาง
มหาวิทยาลัยได้รับประโยชน์สูงสุดเป็นอันดับแรก โดยผู้เสนอราคาจะต้องแยกซองเสนอราคาเป็น
1. ซอง เอกสารหลักฐานผู้ประกอบการ
2. ซองข้อเสนอทางเทคนิค
3. ซองข้อเสนอด้านราคา
5.2 คณะกรรมการจัดหาโดยวิธีประกวดราคา จะเปิดซองเสนอราคาเฉพาะผู้ที่ผ่านการพิจารณา
ข้อเสนอทางด้านเทคนิคและทาการต่อรองราคากับทุกราย โดยจะคืนซองเสนอราคาให้แก่ผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณา
ข้อเสนอทางด้านเทคนิค
5.3 ในการประกวดราคาครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสิน โดยยึดหลักความคุ้มค่าและ
ราคาแต่ละรายการ
5.4 มหาวิทยาลัย สงวนสิ ทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคา หรือใน
หลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาของมหาวิทยาลัย
(2) ผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2
(3) ผู้เสนอราคาที่ยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือ
ยื่นซองประกวดราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 คณะกรรมการจัดหาโดยวิธีประกวดราคา จะไม่เปิดซองข้อเสนอราคา
ของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสาร
ประกวดราคา ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่า จะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
เท่านั้น
5.5 ในการตัดสินการประกวดราคาหรือในการทาสัญญา คณะกรรมการจัดหาโดยวิธีประกวด
ราคา หรือมหาวิทยาลัยมีสิทธิให้ผู้เสนอราคา ชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้อง กับผู้
เสนอราคาได้ มหาวิทยาลั ย มีสิทธิที่ จะไม่รับราคาหรือไม่ทาสั ญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม
หรือไม่ถูกต้อง
5.6 มหาวิทยาลัยทรงไว้ซึ่งสิ ทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางมหาวิทยาลัยเป็น
สาคัญและให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้ง
มหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคา
ที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริต หรือมีการสมยอมกัน
ในการเสนอราคา
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คณะกรรมการประกวดราคาหรือมหาวิทยาลัยจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อได้ ว่า
ผู ้เ สนอราคาสามารถด าเนิ น งานตามการประกวดราคาซื้ อ ให้ เ สร็ จ สมบู ร ณ์ หากค าชี้ แ จงไม่ เ ป็ น ที่ รั บ ฟั ง ได้
มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
6. การทาสัญญาซื้อขาย
ผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้รับจัดหา จะต้องทาสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญา ดังระบุ
ในข้อ 1.4 กับมหาวิทยาลัยภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวน
เงินเท่ากับร้อยละห้า (5%) ของราคาซื้อขายตามสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ก่อนที่ใช้เช็คนั้นชาระต่อมหาวิทยาลัยหรือก่อน
วันนั้นไม่เกิน 7 วัน
(3) หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศตาม ข้อ 1.5 (1)
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพัน
ตามสัญญาแล้ว
7. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ให้คิดในอัตราร้อยละ .2 ( .2 %) ต่อวันของมูลค่าพัสดุที่ยัง
ไม่ได้รับมอบ
8. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจัดหา ซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสัญญา
ตามแบบดังระบุในข้อ 1.4 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของพัสดุแต่ละรายการ ตามที่
กาหนดไว้ในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ในข้อ 1.1 นับถัดจากวันทีม่ หาวิทยาลัยได้รับมอบพัสดุ โดยผู้รับจัดหาต้อง
รีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 7 วันทาการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
9. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
9.1 เงิน ค่าพัส ดุ สาหรั บการซื้อ ครั้งนี้ ได้มาจากเงิน รายได้มหาวิทยาลัยสนับสนุน ส่วนงาน
ปีงบประมาณ 2560 การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้รับ
อนุมัตเิ งินค่าพัสดุดังกล่าวเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
9.2 เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจัดหา และได้ตกลงซื้อตามการ
ประกวดราคาซื้อแล้ว ถ้าผู้รับจัดหาจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของมาเพื่อการซื้อขายดังกล่าวนาเข้ามาจากต่างประเทศ
และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่า
กรกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชยนาวี ดังนี้
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คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ
เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จัดการให้สิ่งของที่จ้างดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้
บร รทุ กสิ่ งข อ งนั้ น โ ด ยเ รื ออื่ นที่ มิ ใ ช่ เ รื อไ ทย ซึ่ งจ ะ ต้ อ งไ ด้ รั บอ นุ ญา ตเ ช่ น นั้ น ก่ อน บร รทุ กข อ ง
ลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี
9.3 ผู้เสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้คัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาแล้ว จะถอนการ
เสนอราคา หรือไม่ไปทาสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลา ที่ทางราชการกาหนดดังระบุไว้ในข้อ 6 มหาวิทยาลัยจะ
ริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความ
เสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ
9.4 มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกาหนดในแบบสัญญาให้เป็นไป
ตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด ที่ปรึกษาทางกฎหมาย หรือ นิติกรของมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
9.5 เงื่อนไขและคุณสมบัติของบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้อ งปฏิบัติตามประกาศ
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์และแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็น
คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
(1) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา (ผู้ประสงค์จะเสนอราคา) ต้องไม่อยู่ในฐานะ
เป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
(2) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับทางมหาวิทยาลัยฯ ต้องลงทะเบียนใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e–Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อ จัด
จ้างภาครัฐ
(3) คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนิติสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ ใน
บัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนใน
สาระสาคัญ เว้นแต่บุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศดังกล่าว หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้
ถูกต้อง และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว
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ประกาศ วิทยาเขตกาญจนบุรี
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จานวน 6 รายการ
------------------------------------------ด้ ว ย มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล วิ ท ยาเขตกาญจนบุ รี มี ค วามประสงค์ จ ะประกวดราคาซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ์
วิทยาศาสตร์ จานวน 6 รายการ ได้แก่
1. เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงของสาร (Spectrophotometer) จานวน 5 ตัว
2. กล้องจุลทรรศน์แบบสองกระบอกตาพร้อมเทคนิค polarized จานวน 2 ชุด
3. อ่างน้าควบคุมอุณหภูมิ จานวน 1 เครื่อง
4. ตัวปรับระดับ จานวน 2 ตัว
5. เครื่องชั่งดิจิตอลทศนิยม 4 ตาแหน่ง พร้อมโต๊ะวางเครื่องชั่ง จานวน 5 เครื่อง
6. ตู้อบลมร้อนไฟฟ้า ขนาด 53 ลิตร จานวน 2 ตู้
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. ผู้เสนอราคา ต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุตามรายการพัสดุประกวดราคาซื้อดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ ิ้งงานของทางราชการซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว และไม่เป็นผูท้ ี่
ถูกระบุชื่อเป็นผู้ทงิ้ งานของทางมหาวิทยาลัยมหิดล
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ผู้เสนอราคา ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th
5. ผู้เสนอราคา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระสาคัญ
ทั้ง นี้ ผู้เสนอราคาที่ ไ ด้รับการคัด เลื อกให้เป็น ผู้ช นะการประกวดราคา และหากมีการทาสัญ ญากับ
มหาวิทยาลัยมหิดล ต้องจัดทาบัญชีแสดงรายรั บรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากร และต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร
เว้ น แต่ ก ารรั บ จ่ า ยเงิ น แต่ ล ะครั้ ง ซึ่ ง มี มู ล ค่ า ไม่ เกิ น สามหมื่ น บาท คู่สั ญ ญาอาจรั บ จ่ า ยเป็ น เงิ น สดก็ไ ด้ ตามประกาศ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาและแสดงบัญชีรายการรับจ่าย
ของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2554
และ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาและแสดงบัญชี
รายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรื อนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ประกาศ ณ
วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2554 และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการจัดทาและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2555 ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2555

-8กาหนดยื่นซองประกวดราคา ตามเอกสารประกวดราคาซื้อ ในวันที่ 31 มกราคม 2560 ระหว่าง เวลา
09.00 ถึง 10.30 น. ณ ห้องประชุมมนต์ไทรโยค ชั้น 2 อาคารอานวยการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี และ
เปิดซองเอกสารหลักฐานผู้ประกอบการและข้อเสนอทางเทคนิค ในวันที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 10.35 น. เป็นต้น
ไป ณ ห้องประชุมมนต์ไทรโยค ชั้น 2 อาคารอานวยการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี และจะเปิดซองข้อเสนอ
ด้านราคาเฉพาะที่ผ่านข้อเสนอทางด้านเทคนิค ในวันที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมมนต์ไทร
โยค ชั้น 2 อาคารอานวยการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคา ในราคาชุดละ 2 . บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ ห้อง
ศูนย์ประสานงานวิทยาเขตกาญจนบุรี ห้อง 311 ชั้น 3 อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) ระหว่าง
วันที่ 13 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 23 มกราคม 2560 ดู รายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์
ka.mahidol.ac.th และ
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 34 - 585 6 – 77 ต่อ 1216 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่

13

มกราคม พ.ศ. 256

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิญโชค ศรขวัญ)
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงานแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
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