
 

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขที่  งปม.(E)๐๐๓/๒๕๖๒ 

การจ้างเหมาท าความสะอาด จ านวน ๑ งาน 

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ลงวันที่  ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

 

                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างเหมาท าความสะอาด จ านวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษาฯ และอาคารบัว, อาคารกองพัฒนา
นักศึกษา, อาคารยิมเนเซียม,โดยกีฬา, อาคารอัฒจันทร์สนามฟุตบอล , อาคารสระว่ายน้ า, อาคารสโมสร
ข้าราชการ,อาคารส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน,อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ, อาคาร I Work @ 
RT, อาคาร CKC @ Rangsit, อาคารวิทยบริการ และโรงอาหารกลาง  โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด
ดังต่อไปนี้ 
                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๑.๑     รายละเอียดและขอบเขตของงาน 

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีก าหนดไว้ในระบบจัดซ้้อจัดจ้างาาครัดด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๑.๓     สัญญาจ้างท าความสะอาดอาคาร 

                          ๑.๔     แบบหนังส้อค้ าประกัน 

                                    (๑)   หลักประกันการเสนอราคา 
                                    (๒)   หลักประกันสัญญา 

                          ๑.๕     บทนิยาม 

                                    (๑)   ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

                                    (๒)   การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซ้้อจัดจ้างาาครัดด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                                    (๑)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 

                                    (๒)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 

                  ๒.    คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 

                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒     ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

                          ๒.๓     ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
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https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6Q1TDT7oIXONfavNTPMViAs
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TvvQ5sS8Xq7ee1G0y%2Fi572
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https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TIv9Q9c6zpcP%2FJiWVnqpSC
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6T%2F6j8GBTzci6tY%2F740YFav


                          ๒.๔     ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการย้่นข้อเสนอหร้อท าสัญญากับหน่วยงาน
ของรัดไว้ชั่วคราว เน้่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ
ที่รัดมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเคร้อข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๕     ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุช้่อไว้ในบัญชีรายช้่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนช้่อให้เป็นผู้
ทิ้งงานของหน่วยงานของรัดในระบบเคร้อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

                          ๒.๖     มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซ้้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุาาครัดก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                          ๒.๗     เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

                          ๒.๘     ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย้่นข้อเสนอรายอ่้นที่เข้าย้่นข้อเสนอให้แก่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หร้อไม่เป็นผู้กระท าการ
อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                          ๒.๙     ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หร้อความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่
รัดบาลของผู้ย้่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

                          ๒.๑๐     ผู้ย้่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซ้้อจัดจ้างาาครัดด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๑๑     ผู้ย้่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเล้อกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซ้้อจัด
จ้างาาครัดด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

                          ๒.๑๒     ผู้ย้่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในดานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หร้อแสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

                          ๒.๑๓     ผู้ย้่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเล้อกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชี
ธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหม้่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด            
                          ๒.๑๔ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง 
                          ๒.๑๕ ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเล้อกผู้มีคุณสมบัติเบ้้องต้นในการจ้างของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
                          ๒.๑๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานท าความสะอาด ในวงเงิน
ไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว และเป็นผลงานที่
เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
รัดวิสาหกิจ หร้อหน่วยงานเอกสารชนที่สถาบันฯ เช้่อถ้อ โดยแนบส าเนาสัญญาและหนังส้อรับรองผลงานตาม
สัญญานั้นมาแสดงพร้อมกับเอกสารในวันย้ีีนซองเสนองาน 

 

 



                 ๓.    หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 

                         ผู้ย้่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักดานย้่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้้อ
จัดจ้างาาครัดด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน ค้อ 

                          ๓.๑    ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีผู้ย้่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 

                                           (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหร้อห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ย้่นส าเนาหนังส้อรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช้่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                           (ข)   บริษัทจ ากัดหร้อบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ย้่นส าเนาหนังส้อรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังส้อบริคณห์สนธิ บัญชีรายช้่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้
ถ้อหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                   (๒)    ในกรณีผู้ย้่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหร้อคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้
ย้่นส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หร้อส าเนาหนังส้อเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถ้อสัญชาติไทย พร้อม
ทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                   (๓)    ในกรณีผู้ย้่นข้อเสนอเป็นผู้ย้่นข้อเสนอร่วมกันในดานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ย้่น
ส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หร้อ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 
                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอ่้นๆ 
                                           (๔.๑)   ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ 
                                           (๔.๒)   ส าเนาใบทะเบียนาาษีมูลค่าเพ่ิม 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดท่ีได้ย้่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซ้้อจัดจ้างาาครัดด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 
                                           ทั้งนี้ เม้่อผู้ย้่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 
๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซ้้อจัดจ้างาาครัดด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบ
ในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ย้่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                          ๓.๒    ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีที่ผู้ย้่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอ่้นกระท าการแทนให้แนบ
หนังส้อมอบอ านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักดานแสดงตัวตนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบ
อ านาจ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติาาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 

                                   (๒)    หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕ 
                                   (๓)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ย้่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซ้้อจัดจ้างาาครัดด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ  ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 



                                           ทั้งนี้ เม้่อผู้ย้่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 
๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซ้้อจัดจ้างาาครัดด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบ
ในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ย้่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                 ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑     ผู้ย้่นข้อเสนอต้องย้่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้้อจัดจ้างาาครัดด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเง้่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้อง
กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักดานแสดงตัวตนและท าการย้นยันตัวตนของผู้ย้่นข้อเสนอโดย
ไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและ
ราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหร้อราคาต่อหน่วย และหร้อต่อรายการ ตามเง้่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอ
ราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังส้อ ถ้าตัวเลขและตัวหนังส้อไม่ตรงกัน 
ให้ถ้อตัวหนังส้อเป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าาาษีมูลค่าเพ่ิม าาษีอากรอ่้น และค่าใช้จ่ายอ่้นๆ 
ทั้งปวงไว้แล้ว 

                                   ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดย้นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอ
ราคาโดยาายในก าหนดย้นราคา ผู้ย้่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคา
มิได้ 
                          ๔.๓     ผู้ย้่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๓๖๕ วัน นับ
ถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหร้อจากวันที่ได้รับหนังส้อแจ้งจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้
เริ่มท างาน 

                          ๔.๔     ก่อนเสนอราคา ผู้ย้่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด 
ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงย้่นเสนอราคาตาม
เง้่อนไข ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๔.๕     ผู้ย้่นข้อเสนอจะต้องย้่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้้อจัดจ้างาาครัด
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการ
เสนอราคาให้ถ้อตามเวลาของระบบจัดซ้้อจัดจ้างาาครัดด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 
                          เม้่อพ้นก าหนดเวลาย้่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการย้่นข้อเสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

                          ๔.๖     ผู้ย้่นข้อเสนอต้องจัดท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์
เอกสารประเาท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ย้่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบ
ความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะย้นยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล 
(Upload) เพ่้อเป็นการเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีผ่านทางระบบจัดซ้้อจัดจ้าง
าาครัดด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 



                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะด าเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ย้่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ย้่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย้่นข้อเสนอ
รายอ้่นตามข้อ ๑.๕(๑) หร้อไม่ หากปรากฏว่าผู้ย้่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ย้่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้
ย้่นข้อเสนอรายอ่้น คณะกรรมการฯ จะตัดรายช้่อผู้ย้่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้
ย้่นขอ้เสนอ 

                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหร้อ
ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ย้่นข้อเสนอรายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เช้่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
คณะกรรมการฯ จะตัดรายช้่อผู้ย้่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ย้่นข้อเสนอ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรีจะพิจารณาลงโทษผู้ย้่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรีจะพิจารณาเห็นว่าผู้ย้่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าวและได้ให้ความร่วมม้อเป็น
ประโยชน์ต่อการพิจารณาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
                          ๔.๘     ผู้ย้่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเง้่อนไขท่ีระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมาาษีมูลค่าเพ่ิม และาาษีอ่้นๆ (ถ้ามี) 
รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

                                   (๓)    ผู้ย้่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่้อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน 
เวลา ที่ก าหนด 

                                   (๔)    ผู้ย้่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 
                                   (๕)    ผู้ย้่นข้อเสนอต้องศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 

                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา 
                          ผู้ย้่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการ
จัดซ้้อจัดจ้างาาครัดด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้จ านวน ๔๘๐,๐๐๐.๐๐  
บาท (สี่แสนแปดหม้่นบาทถ้วน) 
                          ๕.๑     เช็คหร้อดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหร้อดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหร้อ 
ดราฟท์นั้นช าระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ย้่นข้อเสนอ หร้อก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท าการ 
                          ๕.๒     หนังส้อค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาราายในประเทศตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
                          ๕.๓     พันธบัตรรัดบาลไทย 
                          ๕.๔     หนังส้อค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหร้อบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่้อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ตามรายช้่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่าง
หนังส้อค้ าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 



                          กรณีที่ผู้ย้่นข้อเสนอน าเช็คหร้อดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหร้อพันธบัตรรัดบาลไทยหร้อ
หนังส้อค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหร้อบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้อง
ส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีตรวจสอบความถูกต้องในวันที่๑๔ 
กันยายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
                          กรณีที่ผู้ย้่นข้อเสนอที่ย้่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังส้อ
ค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุช้่อผู้ย้่นข้อเสนอใน
หนังส้อค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้ 
                          (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุช้่อกิจกรรมร่วมค้า
ดังกล่าว เป็นผู้ย้่นข้อเสนอ 
                          (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุช้่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่
สัญญาร่วมค้าก าหนดให้เป็นผู้เข้าย้่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัดเป็นผู้ย้่นข้อเสนอ 
                          ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
                          หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจะค้นให้ผู้
ย้่นข้อเสนอหร้อผู้ค้ าประกันาายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้พิจารณา
เห็นชอบรายงานผลคัดเล้อกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ย้่นข้อเสนอรายที่คัดเล้อกไว้ซึ่ง
เสนอราคาต่ าสุดหร้อได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้ค้นได้ต่อเม้่อได้ท าสัญญาหร้อข้อตกลง หร้อผู้ย้่น
ข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว  
                          การค้นหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะค้นให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
                 ๖.    หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 

                          ๖.๑      ในการพิจารณาผลการย้่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้ ง
นี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา 

                          ๖.๒     การพิจารณาผู้ชนะการย้่นข้อเสนอ 
                                   กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการย้่นข้อเสนอ  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะพิจารณาจาก ราคารวม 
                          ๖.๓      หากผู้ย้่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หร้อย้่นหลักดานการ
ย้่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หร้อไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หร้อย้่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ย้่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ย้่นข้อเสนอ
รายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหร้อรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หร้อเสนอ
รายละเอียดแตกต่างไปจากเง้่อนไขที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีก าหนดไว้ในประกาศและเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบ
เสียเปรียบต่อผู้ย้่นข้อเสนอรายอ้่น หร้อเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการ
ตัดสิทธิผู้ย้่นข้อเสนอรายนั้น 



                          ๖.๔     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ย้่น
ข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ไม่ปรากฏช้่อผู้ย้่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซ้้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หร้อบัญชีรายช้่อผู้ซ้้อเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซ้้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
                                   (๒)    ไม่กรอกช้่อผู้ย้่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซ้้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง้่อนไขที่ก าหนดในเอกสารเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หร้อมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ย้่นข้อเสนอ
รายอ้่น 

                          ๖.๕      ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หร้อในการท าสัญญา 
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หร้อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีสิทธิ
ให้ผู้ย้่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ 
ไม่รับราคา หร้อไม่ท าสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหร้อไม่ถูกต้อง 
                          ๖.๖     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หร้อ
ราคาหนึ่งราคาใด หร้อราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเล้อกจ้างในจ านวน หร้อขนาด หร้อเฉพาะ
รายการหนึ่งรายการใด หร้ออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ 
สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่้อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถ้อว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นเด็ดขาด ผู้ย้่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หร้อค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ย้่น
ข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ย้่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเล้อกหร้อไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เช้่อถ้อได้ว่าการ
ย้่นข้อเสนอกระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หร้อใช้ช้่อบุคคลธรรมดา หร้อนิติบุคคล
อ่้นมาย้่นข้อเสนอแทน เป็นต้น 

                                ในกรณีที่ผู้ย้่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่
อาจด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์หร้อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะให้ผู้ย้่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักดานที่ท า
ให้เช้่อได้ว่า ผู้ย้่นข้อเสนอสามารถด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค า
ชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหร้อไม่รับราคาของผู้
ย้่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ย้่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหร้อค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 
 
 
 
 
 



                          ๖.๗     ก่อนลงนามในสัญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อาจประกาศ
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ย้่นข้อเสนอที่ชนะการ
ประกวดราคาหร้อที่ได้รับการคัดเล้อกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หร้อมีส่วนได้เสียกับผู้ย้่นข้อเสนอรายอ่้น หร้อ
ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หร้อสมยอมกันกับผู้ย้่นข้อเสนอรายอ่้น หร้อเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา 
หรอ้ส่อว่ากระท าการทุจริตอ้่นใดในการเสนอราคา 

                 ๗.     การท าสัญญาจ้าง 

                               ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุ
ในข้อ ๑.๓ หร้อท าข้อตกลงเป็นหนังส้อกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี าายใน ๗ วัน นับถัดจาก
วันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรียึดถ้อไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกัน
อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
                          ๗.๑     เงินสด 

                          ๗.๒     เช็คหร้อดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญา หร้อก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วัน ท าการของทางราชการ 

                          ๗.๓     หนังส้อค้ าประกันของธนาคาราายในประเทศ ตามแบบหนังส้อค้ าประกัน ดัง
ระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หร้อจะเป็นหนังส้อค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

                          ๗.๔     หนังส้อค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หร้อบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่้อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ตามรายช้่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่าง
หนังส้อค้ าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
                          ๗.๕     พันธบัตรรัดบาลไทย 

                          หลักประกันนี้จะค้นให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยาายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

                          หลักประกันนี้จะค้นให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของงานจ้างซึ่งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับมอบไว้แล้ว 

                 ๘.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมาาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจน
าาษีอ่้น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยถ้อราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และก าหนดการจ่ายเงินเป็น 
จ านวน ๑๒ งวด ดังนี้ 
                          งวดที่  ๑ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ  ๘.๓๓  ของค่าจ้ าง  เม้่ อผู้ รับจ้ างได้
ปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ให้แล้วเสร็จาายใน ๓๑ วัน 
                          งวดที่  ๒ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ  ๘.๓๓  ของค่าจ้ าง  เม้่ อผู้ รับจ้ างได้
ปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ให้แล้วเสร็จาายใน ๓๐ วัน 



                          งวดที่  ๓ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ  ๘.๓๓  ของค่าจ้ าง  เม้่ อผู้ รับจ้ างได้
ปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ให้แล้วเสร็จาายใน ๓๑ วัน 
                          งวดที่  ๔ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ  ๘.๓๓  ของค่าจ้ าง  เม้่ อผู้ รับจ้ างได้
ปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ให้แล้วเสร็จาายใน ๓๑ วัน 
                          งวดที่  ๕ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ  ๘.๓๓  ของค่าจ้ าง  เม้่ อผู้ รับจ้ างได้
ปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมาาพันธ์ ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๘ กุมาาพันธ์ ๒๕๖๒ ให้แล้วเสร็จาายใน ๒๘ วัน 
                          งวดที่  ๖ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ  ๘.๓๓  ของค่าจ้ าง  เม้่ อผู้ รับจ้ างได้
ปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ให้แล้วเสร็จาายใน ๓๑ วัน 
                          งวดที่  ๗ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ  ๘.๓๓  ของค่าจ้ าง  เม้่ อผู้ รับจ้ างได้
ปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ให้แล้วเสร็จาายใน ๓๐ วัน 
                          งวดที่  ๘ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ  ๘.๓๓  ของค่าจ้ าง  เม้่ อผู้ รับจ้ างได้
ปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษาาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษาาคม ๒๕๖๒ ให้แล้วเสร็จาายใน ๓๑ วัน 
                          งวดที่  ๙ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ  ๘.๓๓  ของค่าจ้ าง  เม้่ อผู้ รับจ้ างได้
ปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ให้แล้วเสร็จาายใน ๓๐ วัน 
                          งวดที่  ๑๐ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ  ๘.๓๓  ของค่าจ้าง เม้่อผู้ รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ให้แล้วเสร็จาายใน ๓๑ วัน 
                          งวดที่  ๑๑ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ  ๘.๓๓  ของค่าจ้าง เม้่อผู้ รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ให้แล้วเสร็จาายใน ๓๑ วัน 
                          งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๗ ของค่าจ้าง เม้่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา หร้อข้อตกลงจ้างเป็นหนังส้อ หร้อข้อตกลงจ้างเป็นหนังส้อ และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ตรวจรับมอบงานจ้าง 
                 ๙.    อัตราค่าปรับ 

                          ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หร้อข้อตกลง
จ้างเป็นหนังส้อจะก าหนด ดังนี้ 
                          ๙.๑     กรณีที่ผู้รับจ้างน างานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้ อ่้นท าอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะก าหนดค่าปรับส าหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจ านวน
ร้อยละ๑๐.๐๐ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น 

                          ๙.๒     กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหน้อจากข้อ ๙.๑ จะก าหนดค่าปรับ
เป็นรายวันในอัตราร้อยละ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 ๑๐.    การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังส้อ หร้อท าสัญญาจ้าง 
ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นาายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า     ๑ วัน  นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้รับมอบงาน โดย
ผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมาายใน  ๑ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุด
บกพร่อง 
                 ๑๑.    ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอ่ืน ๆ 

                          ๑๑.๑   เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                    การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเม้่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรีได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วเท่านั้น 

                          ๑๑.๒   เม้่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้คัดเล้อกผู้ย้่นข้อเสนอรายใด ให้
เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหร้อน าสิ่งของมาเพ่้อ
งานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเร้อในเส้นทางที่มีเร้อไทยเดินอยู่ และ
สามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัดมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้ย้่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้
รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
                                   (๑)    แจ้งการสั่งหร้อน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า 
าายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหร้อซ้้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัดมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเร้ออ่้นได้ 
                                   (๒)    จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเร้อไทย หร้อเร้อที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เร้อไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดย
เร้ออ่้นที่มิใช่เร้อไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเร้ออ่้น หร้อเป็นของที่รัดมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเร้ออ่้น 

                                   (๓)    ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หร้อ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
                          ๑๑.๓   ผู้ย้่นข้อเสนอซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้คัดเล้อกแล้ว ไม่ไปท า
สัญญา หร้อข้อตกลงาายในเวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรีจะริบหลักประกันการย้่นข้อเสนอ หร้อเรียกร้องจากผู้ออกหนังส้อค้ าประกันการย้่นข้อเสนอทันที และ
อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่้น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุาาครัด 

                          ๑๑.๔   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเง้่อนไข 
หร้อข้อก าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
                          ๑๑.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหร้อ
แย้งกัน ผู้ย้่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ค าวินิจฉัย
ดังกล่าวให้ถ้อเป็นที่สุด และผู้ย้่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม 



                          ๑๑.๖   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณี
ต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ย้่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีไม่ได ้

                                   (๑)    ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหร้อได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียง
พอที่จะท าการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป 

                                   (๒)    มีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ย้่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหร้อที่ได้รับการ
คัดเล้อกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หร้อมีส่วนได้เสียกับผู้ย้่นข้อเสนอรายอ่้น หร้อขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรม หร้อสมยอมกันกับผู้ย้่นข้อเสนอรายอ่้น หร้อเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หร้อส่อว่ากระท าการทุจริตอ่้น
ใดในการเสนอราคา 

                                   (๓)    การท าการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หร้อกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 

                                   (๔)    กรณีอ่้นในท านองเดียวกับ (๑) (๒) หร้อ (๓) ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซ้้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุาาครัด 

                 ๑๒.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

                          ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้ย้่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเล้อกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

                 ๑๓.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สามารถน าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตาม
สัญญาของผู้ย้่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเล้อกให้เป็นผู้รับจ้างเพ่้อน ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ประกอบการ 

                          ทั้งนี้ หากผู้ย้่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเล้อกไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดจะถูกระงับการย้่น
ข้อเสนอหร้อท าสัญญากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไว้ชั่วคราว 

 
 
 
  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
  

หมายเหตุ - การจัดซ้้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหร้อข้อตกลงเป็นหนังส้อได้ต่อเม้่อพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรร งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จากส านักงบประมาณแล้ว และกรณีที่หน่วยงานของรัดไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณเพ่้อการจัดหาในครั้งดังกล่าวหน่วยงานของรัดสามารถยกเลิกการจัดหาได้ 
 


