เอกสารประกวดราคาจ้างโดยการจ้างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ 2/2563
การจ้างเหมาบริการทาความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ วิทยาลัยเพาะช่าง จานวน 1 งาน
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
วิทยาลัยเพาะช่าง
ลงวันที่ 3 กันยายน 2562
--------------------------ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ า
“มหาวิทยาลัยฯ” มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาบริการ
ทาความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ วิทยาลัยเพาะช่าง จานวน 1 งาน
1.เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา
1.1 แบบรูปรายการละเอียด
1.2 แบบใบเสนอราคาที่กาหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
1.3 แบบสัญญาจ้าง
1.4 แบบหนังสือค้าประกัน
(1) หลักประกันการเสนอราคา
(2) หลักประกันสัญญา
1.5 บทนิยาม
(1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาดังกล่าว
2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและ
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ
2.3 ผู้ เ สนอราคาต้ อ งไม่ เ ป็ น ผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น กั บ ผู้ เ สนอราคารายอื่ น
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม ตามข้อ 1.5
2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอ
ราคาและห้ามทาสัญญาตามที่ กวพ. กาหนด
2.6 บุคคล...
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2.6 บุ คคลหรื อนิ ติบุ คคลที่จะเข้าเป็นคู่สั ญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ ไม่แสดงบัญชี
รายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อ
จั ดจ้ างด้ว ยระบบอิเล็ กทรอนิ กส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้อ งลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
2.8 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบั ญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมี
มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
3. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น 2 ส่วนคือ
3.1 บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้ า งหุ้ น ส่ ว นสามั ญ หรื อ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจ ากั ด ให้ ยื่ น ส าเนาหนั ง สื อ รั บ รองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่น
สาเนาบัตรประชาชนของผู้ นั้ น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้ นส่ ว น (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของ ผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารที่ระบุ
ไว้ใน (1)
(4) สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบ ในข้อ
1.6 (1)
3.2 บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณี ที่ผู้เสนอราคามอบ
อานาจให้บุคคลอื่น ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แทน
(2) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ 5
(3) สาเนาหนังสือรับรองผลงานพร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง (ให้ใช้ในกรณีที่มีการ
กาหนดผลงานตาม ข้อ 2.5 เท่านั้น)
(4) บัญชี...
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(4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ 1.6 (2)
4. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ เสนอราคาต้อ งยื่น ข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้ อจัด จ้างภาครั ฐ ด้ว ย
อิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มี
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐาน
แสดงตัวตนของผู้เสนอราคา โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุราคา ในใบเสนอราคาให้ครบถ้วน
ในการสเนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอ
ราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ ถูกต้อง โดยคิด
ราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่จะเสนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 120 วัน นับแต่วันเสนอ
ราคาโดยภายในกาหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน
365 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัยฯ ให้เริ่มทางาน
4.4 ก่อนเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา และรูป และรายละเอียด ฯลฯ
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไข
ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์
4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 11 กันยายน 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นข้อเสนอแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอใด ๆ โดยเด็ดขาด
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาทีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑)
ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม่
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือ ในขณะที่
มีการพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้เสนอราคารายใดกระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ตาม ข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณา
ลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่
ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ และมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทาดังกล่าว
ผู้ เ สนอราคา ที่ ถูก ตั ดรายชื่ อออกจากการเป็ นผู้ เสนอราคา เพราะเหตุ เป็ น ผู้ เ สนอราคาที่
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าว
ต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากส่วนราชการ การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้
ถือเป็นที่สุด
ในกรณี...
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ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคาคัดค้านของผู้อุทธรณ์และเห็นว่า การยกเลิก
การพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได้ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ปลัดกระทรวง
มีอานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวได้
๔.6 ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ ามี) รวม
ค่าใช้จ่าย ทั้งปวงด้วยแล้ว
(๓) ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเยียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
กาหนด
(๔) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา
(๕) ผู้เสนอราคาสามารถศึกษาและทาความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็ปไซต์ www.gprocurement.go.th
5. หลักประกันการเสนอราคา
(ใช้สาหรับกรณีที่มีวงเงินงบประมาณการจัดจ้าง เกินกว่า 5,000,000 บาท)
ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
บาท
(
)
5.1 หนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกัน
ดังระบุใน ข้อ 1.4 (1)
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัย โดยเป็นเช็คที่ลงวันที่ที่ยื่นการเสนอราคาทาง
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทาการของธนาคาร
5.3 พันธบัตรรัฐบาลไทย
กรณีที่ผู้เสนอราคานาเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเป็นหลักประกัน
การเสนอราคา ผู้เสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้อง
หลักประกัน การเสนอราคาตามข้อนี้ กรมจะคืนให้ ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้าประกันภายใน
15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ 3 ลาดับ
แรก จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทาสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
6.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ
จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา
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6.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือ
ผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาด้วยวิธียื่นข้อเสนอประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ตอ่ มหาวิทยาลัยฯ เท่านั้น
6.๓ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันใน
กรณีดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ ป รากฏชื่ อ ผู้ เ สนอราคารายนั้ น ในบั ญ ชี ผู้ รั บ เอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยฯ
(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่ง
อย่างใด หรือทั้งหมดการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอี ยดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
6.๔ ในการตัดสินการประกวดราคา หรือในการทาสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ข้อเท็จจริง อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทาสัญญา หาก
หลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
6.๕ มหาวิทยาลัยฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคา
ที่เสนอทั้งหมด ก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัด จ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์
ของทางราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่ าการตัดสินของ มหาวิทยาลัยฯ เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษ
ผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการยื่น
เสนอกระทาการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมา
เสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณี ที่ผู้ เ สนอราคารายที่เ สนอราคาต่ าสุ ด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ ว่า ไม่อ าจ
ดาเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัยจะให้ผู้
เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถดาเนินงานตามประกวดราคาจ้าง
อิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับ
ราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
6.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผู้เสนอราคาที่มี
สิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็ นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ ๑.๕ มหาวิทยาลัยฯ มีอานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกดังกล่าวออก และมหาวิทยาลัยฯ
จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
ในกรณี...
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ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได้
ดาเนิ นการไปแล้ว จะเป็ นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอานาจยกเลิกการพิจารณาผล
การเสนอราคาดังกล่าวได้
7. การทาสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ
1.3 กับมหาวิทยาลัย ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวน
เงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้มหาวิทยาลัยยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา
โดยใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
7.1 เงินสด
7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยฯ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญา หรือก่อน
หน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทาการของทางราชการ
7.3 หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุใน
ข้อ ๑.๔ (๒)
7.4 หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้า
ประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลม
ให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกัน ดังระบุในข้อ 1.4 (2)
7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ
ยื่นข้อเสนอ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
มหาวิทยาลัย จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาจ้างเหมารวม โดยแบ่งออกเป็น
12 งวด งวดละ 1 เดือน ตามเนื้องานที่ทาทาเสร็จจริง เมื่อมหาวิทยาลัยหรือเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยได้
ทาการตรวจรับงานตามงวดนั้นเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พอใจตรงตามข้อกาหนดแห่งสัญญาทุกประการ
9. อัตราค่าปรับ
9.1 กรณีที่ผู้รับจ้างนางานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทาอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาต
จากมหาวิทยาลัยฯ จะกาหนดค่าปรับสาหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจานวนร้อยละ 10 ของวงเงินของงานจ้าง
ช่วงนั้น
9.2 กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิ ดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ 9.1 จะกาหนดค่าปรับเป็น
รายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคาค่าจ้าง

10. การรับ...
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10. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสัญญาจ้าง
ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี ผู้รับจ้างต้องนาหลักประกันสัญญา เป็นจานวนร้อยละ 5 ของ
ราคาค่าจ้าง มามอบไว้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นประกันความรับผิดในการปฏิบัติตามสัญญาโดย มีอายุการประกัน
ตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างจะหลุดพ้นจากหน้าที่ และความรับผิดตามสัญญานี้ และหากจานวนเงินในหลักประกัน
ถูกหักลดน้อยลงเพราะผู้รับจ้างต้องรับผิดชาระค่าปรับ หรือค่าเสียหาย เนื่องจากการปฏิบัติผิดสัญญานี้ไม่ว่า
กรณีใด ๆ ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะนามาเพิ่มเติมให้ครบจานวนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ
จากผู้ว่าจ้าง
11. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ
11.1 เงิ น ค่ า จ้ า งส าหรับ งานจ้ างครั้ง นี้ ได้ม าจากเงิ น งบประมาณปี พ.ศ. 2563
การจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 จากสานักงบประมาณแล้ว สาหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดหาใน
ครั้งดังกล่าว ส่วนราชการสามารถยกเลิกการจัดหาได้
งบประมาณของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,964,477 บาท
(หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นสี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน)
11.2 เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง
ตามที่ได้ประกวดราคาโดยการยื่นข้อเสนอทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของมาเพื่องาน
จ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และ
สามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็น ผู้รับจ้าง
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้
(1) แจ้งการสั่ งหรื อนาสิ่ งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อ กรมเจ้าท่า
ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้น
แต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุก
โดยเรืออื่นได้
(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทยจากต่างประเทศ มายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้า
ท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาต
เช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี
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11.3 ผู้เสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทาสัญญา หรือข้อตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการกาหนดดังระบุในข้อ 7 มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้
ออกหนังสือค้าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้ง
จะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
11.4 มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกาหนดในแบบสัญญา
ให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

มหา

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
3 กันยายน 2562

หมายเหตุ ** การจัดซื้อหรือการจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลบังคับใช้ และ
ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากสานักงบประมาณ
แล้ว สาหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดหาในครั้งดังกล่าว
ส่วนราชการสามารถยกเลิกการจัดหาได้

