
 เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
 เลขที ่1/2558 

การจ้างเหมางานท าความสะอาดอาคารที่ท าการ 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ลงวันที่ 5 กันยายน 2557 

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

 ด้วย   คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี”   มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมางานท าความสะอาดอาคารที่ท าการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์   จ านวน 26 อาคาร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 53,901 ตารางเมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 1.1 แบบรูปรายการละเอียด 
 1.2  แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
             1.3  แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา 
             1.4   หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 1.5 แบบสัญญาจ้าง 
 1.6  แบบหนังสือค้ าประกัน 
      (1) หลักประกันซอง 
       (2) หลักประกันสัญญา 
                     (3) หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า    
 1.7  บทนิยาม 
  (1) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
  (2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
 1.8 แบบบัญชีเอกสาร 
  (1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 

(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 
ฯลฯ 

2. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
 2.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 2.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
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 2.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน และ/หรือ
ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์     หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  
 2.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
**    2.5 ผู้เสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหนวยงานเอกชนที่เชื่อถือ โดยผู้ เสนอราคาตองแสดงหลักฐานผลงานในวงเงินรวมไม นอยกวา 
2,000,000. – บาท  (สองล้านบาทถ้วน) ในวันยื่นขอเสนอการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
        2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคสูัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดง
บัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระส าคัญ 
        2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดด าเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ e-Government Procurement :e-GP)  ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐและผู เสนอราคาตองแนบส าเนา “แบบแสดงการ
ลงทะเบียน” ผูคากับภาครัฐ และน าไปยื่นพรอมกับการเสนอราคา เพ่ือเปนการแสดงวาผูคาไดปฏิบัติตามประกาศ
ของ ส านักงาน ป.ป.ช. แลว 
      2.8 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน 

3. หลักฐานการเสนอราคา 
 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น 2 ส่วน คือ 
 3.1 บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                    (1)  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
      (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
      (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม  (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                   (2) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
       (3) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่น
ส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสาร
ตามท่ีระบุไว้ใน (1) 
       (4)   ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                   (5)   บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดท่ีได้ยื่นตามแบบใน ข้อ 1.8 (1) 
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3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(1)  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(2)  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้ประสงค์จะเสนอราคามอบ

อ านาจให้บุคคลอ่ืนท าการแทน 
(3)  หลักประกันซอง ตามข้อ 5 
(4)  ใบแจ้งปริมาณงาน 
(5)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.8 (2) 

 
4. การเสนอราคา 
 4.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ 
ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาพร้อมประทับตรา 
(ถ้ามี) ให้ชัดเจน  
 4.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณงานในบัญชีรายการใหครบถวน 
 4.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะตองเสนอก าหนดยืนราคา ไมนอยกวา 120 วัน นับแตวันยื่นซองประกวด
ราคาสุดทาย โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้ประสงค์จะเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไวและจะถอนการ
เสนอราคามิได      
        4.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะตองเสนอก าหนดเวลาด าเนินการตามสัญญาที่จะจางใหเปนระยะเวลา 12 
เดือน โดยเริ่มตั้งแต่ ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558 นับถัดจากวันลงนามสัญญาจ้าง       หรือวันที่ไดรับหนังสือ
แจงจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้เริ่มท างาน 
               ส าหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา  หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มี
อ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล  หากคณะกรรมการประกวดราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก  ผู้
ประสงค์จะเสนอราคาต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการประกวดราคาตรวจสอบภายใน  3  วัน 
         4.5  ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคา  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ  จ านวน  
................  (หน่วย)  เพ่ือใช้ในการตรวจสอบทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา  ทั้งนี้  
คณะวิศวกรรมศาสตร์  มทร.ธัญบุรี สงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนตัวอย่างดังกล่าวที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว  ให้แก่ผู้ประสงค์จะ
เสนอราคา 
 4.6 ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควรตรวจดูร่าง
สัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลง
ยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 4.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  จ่าหน้าซอง
ถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ  โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า  “เอกสารประกวดราคา ตาม
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เลขที่  1/2558” พร้อมเอกสารส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ยื่น
ต่อคณะกรรมการประกวดราคา ในวันที่ 17 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.30 น.  ถึงเวลา  11.00 น.  ณ   
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งานพัสดุ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษาฯ  ชั้น  2  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี 
          เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  จะไม่รับเอกสาร
เพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด 
              หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิคส์ว่า  
มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 
1.5 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มี
สิทธิเสนอราคา และมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้
ทิ้งงาน 
         ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะ
เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน 3 
วัน  (สามวัน) นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่ วยงานที่
จัดหาพัสดุให้ถือเป็นที่สุด 
               หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ประสบ
ข้อขัดข้องจนไม่อาจด าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้ คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพัก
กระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืน และเมื่อแก้ไข
ข้อขัดข้องแล้ว จะให้ด าเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป  จากข้ันตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยัง
เหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน  เว้นแต่
คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ 
ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และก าหนดวันเวลาและสถานที่ เพ่ือ
เริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ 
        คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจด าเนินการใด ๆ ระหว่างการประกวดราคาฯ 
เพ่ือให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
        4.8  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ  ดังนี้ 

(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค 

(2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่   
5,200,000.-  บาท (ห้าล้านสองแสนบาทถ้วน) 

(3) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถ้ามี)   รวมค่าใช้จ่ายทั้ง
ปวงไว้ด้วยแล้ว 

(4) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนจะต้องมาลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา  ตามวัน  
เวลา  และสถานที่ที่ก าหนด 



 5 
(5) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้ว  ต้อง  LOG  IN  เข้าสู่ระบบ 
(6) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่  LOG  IN  แล้วจะต้องด าเนินการเสนอราคา  โดยราคาที่

เสนอในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  จะต้องต่ ากว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯและ
จะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ า  (Minimum  Bid)  ไม่น้อยกว่าครั้งละ  10,000  บาท  จากราคาสูงสุดในการประกวด
ราคาฯ  และในการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป  ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า  10,000  บาท  จากราคาครั้ง
สุดท้ายที่เสนอลดแล้ว 

(7) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเม่ือการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล้วจะต้อง
ยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาท่ีเสนอหลังสุด 

(8) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา  ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
การให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 
ทั้งนีจ้ะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา 

(9) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคาในวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา  
13.00  น.  เป็นต้นไป  ทั้งนี้  จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้งวัน  เวลา  และสถานที่เสนอราคา  (บก.005)  ให้ทราบ
ต่อไป      

(10) ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของผู้
ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์  www.gprocurement.go.th  และผู้มีสิทธิเสนอราคา
ต้องท าการทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนถึงก าหนดวันเสนอราคาที่ เว็บไซต์ของผู้ ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์  ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2555  เป็นต้นไป 
 
5. หลักประกันซอง 
 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค  จ านวน  (5% 
ของวงเงินงบประมาณ) 260,000. -  บาท (สองแสนหกหม่ืนบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลา
ค้ าประกันตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันให้ใช้
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
 5.1 เงินสด 
 5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซอง
ข้อเสนอทางด้านเทคนิค หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันท าการของทางราชการ 
 5.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.5 (1) 
 5.4 หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ
เงินทุนเพ่ือการพาณิชย์ประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้
ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.5 (1) 
 5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 หลักประกันซองตามข้อนี้ มหาวิทยาลัยฯ จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้ าประกันภายใน 15 วัน    
นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุด  
จะคืนให้ต่อเม่ือได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว  

http://www.gprocurement.go.th/
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        การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 

6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
 6.1 ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี จะพิจารณา
ตัดสินด้วย   ราคารวม/ราคาต่อรายการ/ราคาต่อหน่วย ตามดวยเงื่อนไขที่ระบุไวในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
        6.2 หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่
ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นเอกสารจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว 
คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด 
หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.
ธัญบุรี เท่านั้น 
        6.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคาโดยไม่มีการ
ผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
   (1)  ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี 
   (2)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น 
 6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการ
ประกวดราคาหรือคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ 
ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี มีสิทธิที่จะ
ไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 
 6.5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ
ราคาที่เสนอท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะ
พิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.
ธัญบุรี เป็นเด็ดขาด     ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆมิได้  รวมทั้งคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มี
สิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน  ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า
การเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืน
มาเสนอราคาแทน เป็นต้น    
 ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตาม
สัญญาได้ คณะกรรมการประกวดราคาหรือคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี  จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและ
แสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามการประกวดราคาจ้างด้วยวีการ ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี มีสิทธิที่จะไม่รับ
ราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 
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 6.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าผู้
ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา  ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคาราย
อ่ืน หรือเป็นมีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วัน
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี มีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้มี
สิทธิเสนอราคาดังกล่าว  และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี  จะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็น
ผู้ทิ้งงาน 
 
7. การท าสัญญาจ้าง 
 7.1 ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (ผู้รับจ้าง) จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบ
สัญญา ดังระบุในข้อ 1.5 กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ภายใน 7 วันท าการของทางราชการนับแต่วันที่ท า
ข้อตกลงจ้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี อาจจะพิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ แทนการท าสัญญาตาม
แบบสัญญา ดังระบุในข้อ 1.4 ก็ได้ 
       7.2  ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน  
7  วันท าการของทางราชการ  หรือคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี    เห็นว่าสมควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ
ตามข้อ  7.1  ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาจ้าง  ตามแบบสัญญาดังระบุ
ในข้อ  1.4  หรือในกรณีที่หน่วยงานระดับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี   ที่รวมกันประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ให้ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ท าสัญญากับคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี  เจ้าของงบประมาณ  โดยตรงภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้อง
วางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ  5  ของราคาจ้างที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่ง
อย่างใดดังต่อไปนี้ 

(1)   เงินสด 
(2)   เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยฯ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่ เกิน      

3 วันท าการของทางราชการ  
(3)   หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุ ในข้อ 1.6 (2) 
(4)   หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินลงทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ       

กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย  ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ า
ประกัน  ดังระบุในข้อ 1.5 (2) 

(5)   พันธบัตรรัฐบาลไทย 
        หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วนันับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญา
จ้างแล้ว 
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8.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
             ผู้ว่าจ้าง  จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามเนื้องานที่ท าเสร็จจริง  เมื่อผู้ว่าจ้างได้ท าการ
ตรวจสอบผลงานที่ท าเสร็จแล้ว  และปรากฏว่าเป็นที่พอใจตรงตามข้อก าหนดแห่งสัญญาทุกประการ  ผู้ว่าจ้างจะ
ออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้นให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง   โดยค่าจ้างจะแบงเปนงวดๆ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชี
เงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง  ทั้งนี้ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอ่ืนใดเกี่ยวกับการ
โอนที่ธนาคารเรียกเก็บ  และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจ านวนเงินโอนในงวดนั้นๆ 
 
9.      อัตราค่าปรับ 
    ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 7 ให้คิดในอัตรา ร้อยละ 0.1 ของค่าจ้างตามสัญญาจ้างต่อวัน  
 

10.     การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
      ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้าง
ตามสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ  1.5 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างและ
ความเสียหายของสิ่งของของทางราชการที่เกิดขึ้น โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม
ภายใน  7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
 
11.      ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
           11.1 เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากงบประมาณประจ าปี 2558  
                 การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ได้รับอนุมัติเงินจาก
ส านักงบประมาณแล้วเท่านั้น 
                 ราคากลางของงานจ้างเหมางานท าความสะอาดอาคารที่ท าการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 26 
อาคาร พื้นทีไ่ม่น้อยกว่า 53,901 ตารางเมตร ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 5,200,000 บาท (ห้าล้านสองแสนบาทถ้วน)   
    11.2 เมื่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลง
จ้างตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้าง
ดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 

(1) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่
ผู้รับจ้างสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  ประกาศยกเว้นให้
บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

(2) จดัการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศ
มายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้อง
ได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้
บรรทุกของลงเรืออ่ืน 
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(3) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ

พาณิชยนาวี   
    11.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี แล้วจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เข้า
เสนอราคาแล้วต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่ก าหนดใน ข้อ 4.8 (4) (5) (6) 
และ (7) มิฉะนั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี จะริบหลักประกันซองจ านวนร้อยละ  2.5  ของวงเงินที่จัดหา
ทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี ) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมี
พฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
    11.4  ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการก าหนด  ดังระบุไว้ในข้อ 7 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี จะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้
ออกหนังสือค้ าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้
เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ    
    11.5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี   มีสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญา
ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 
12.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                ในระหว่างระยะเวลาจ้างเหมางานท าความสะอาดฯ ผู้รับจ้างและบริวารพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่
กฎหมาย  ค าสั่ง  ระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  และ/หรือ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้
ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 
 
 
   

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

วันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


