
เอกสารสอบราคาจาง เลขที่ งปม.๑๐/๒๕๕๙ 
ประกวดสอบราคาจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ภายในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลานนา นาน

โดยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)  
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 

ลงวันที่  ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน มีความประสงคจะประกวดราคาจางเหมาบริการ
รักษาความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน โดยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส 
(e-bidding) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้ 

๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา 
๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด 
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
๑.๓ สัญญาจางใหบริการรักษาความปลอดภัย 
๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน 

(๑) หลักประกันสัญญา 
๑.๕ บทนิยาม 
  (๑) ผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน 
  (๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร 
  (๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ 
  (๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒  
๑.๗ พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๘ 

 ๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
๑. ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจาง  

        ๒. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิง้งานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไม 
เปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                 ๓. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันที่ประกาศประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕                     
                  ๔. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น                  

        ๕. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะท่ีหามเขาเสนอราคาและหาม
ทําสัญญาตามที่ กวพ.กําหนด 

๖. ผูเสนอราคาตองและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจาง ในวงเงินไมนอยกวา 
๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงาน ตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน เชื่อถือ 

        ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 



                  ๘. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
                  ๗. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครัง้ซึ่งมีมูลคาไมเกินสาม
หมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได  

๓. หลักฐานการยื่นขอเสนอ 
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ  
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

  (๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
    (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ

บุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม(ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
    (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ

บุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม(ถามี) และบัญชีผูถือหุนรายใหญพรอม
รับรองสําเนาถูกตอง 

   (๒) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

   (๓) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของ
การเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผู เขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดา 
ที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) 

   (๔)  เอกสารเพิม่เติมอ่ืนๆ  
                                (๔.๑)  หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน 
                                (๔.๒)  สําเนาใบทะเบียนพาณิชย 
                                (๔.๓)  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม 
                         (๕)  บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) 
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้

   (๑) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจให
บุคคลอื่น ลงลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส หรือหลักบานแสดงตัวตนของผูเสนอราคาในการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส แทน 

   (๒) สําเนาหนังสือรับรองผลงาน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง  
   (๓) บัญชีรายการจาง ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุอุปกรณ คาแรงงาน ภาษีประเภทตางๆ 

รวมทั้งกําไรไวดวย 
   (๔)  บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) 

๔. การเสนอราคา 



๔.๑ ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
ตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาจางนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตอง
ครบถวน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสหรือหลักฐานแสดงตัวตนของผูเสนอราคา โดยไมตองแนบใบเสนอราคาใน
รูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

๔.๒ ในการเสนอราคาใหเสนอเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม 
และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง โดยคิดราคารวม
ทั้งสิ้น ซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอ่ืน และคาใชจายทั้งปวงไวแลว 

ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๓๖๕ วัน นับแตวันเสนอราคา โดยภายใน
กําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 

๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการจางแลวเสร็จไมเกิน ๓๖๕ วัน นับถัดจาก 
วันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน ใหเริ่มทํางาน  

๔.๔ กอนเสนอราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวน
และ เขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส ทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไขในเอกสาร 
ประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส 

๔.๕ ผู เสนอราคาจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ๔  ตุลาคม ๒๕๕๙ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  

  เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอ แลวจะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอใดๆ โดยเด็ดขาด 
  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของ

ผูเสนอราคาแตละรายวา เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ตามขอ ๑.๕ (๑) ณ วัน
ประกาศประกวดหรือไม  

หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส กอนหรือในขณะที่มีการ
พิจารณาขอเสนอวา มีผูเสนอราคารายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 
๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา  และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา นาน จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอ
ราคารายนั้นเปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการ
กระทําดงักลาว 

ผู เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผู เสนอราคาเพราะเหตุเปนผู เสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอราคาที่
กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอปลัดกระทรวงภายใน 
๓ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากสวนราชการ การวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงใหถือเปนที่สุด 

ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการ
พิจารณาผลการเสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งใหปลัดกระทรวงมีอํานาจ
ยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได 

๔.๖  ผูเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้ 
       (๑)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
       (๒)  ราคาทีเ่สนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมลูคาเพิ่ม และภาษีอ่ืนๆ (ถามี) รวมคาใชจายทั้ง

ปวงไวดวยแลว 
       (๓)  ผูเสนอราคาจะตองลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กําหนด 



       (๔)  หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา 
       (๕)  ผูเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th 

๕. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา นาน จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคาต่ําสุด และจะพิจารณาจาก ราคารวม 
๕.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอไม

ถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลง
เพียงเล็กนอย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ 
เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน เทานั้น  

๕.๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน สงวนสิทธิ์ไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา 
โดยไมมีการผอนผันในกรณีดังตอไปนี้ 

  (๑) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบการ
จัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน  

  (๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่ง
อยางใด หรือท้ังหมดในใบเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส 

  (๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 

๕.๔ ในการตัดสินการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณา
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน มีสิทธิ์ใหผูเสนอราคาชี้แจง
ขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา นาน มีสิทธิที่จะไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

๕.๕ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคา
หนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการ
หนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะ
พิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลลานนา นาน เปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลลานนา นาน จะพิจารณายกเลิกการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวา
จะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต 
เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทนเปนตน  

ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได 
คณะกรรมการพิจารณาผลการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน จะ
ใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตาม ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน มีสิทธิ์
ที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น  

๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาขอเสนอวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับ
การคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไว ตามขอ ๔.๕ เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคาราย



อื่น ณ วันประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๕ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอ
ราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจากประกาศรายชื่อตามขอ ๔.๕ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา นาน จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน 

ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาที่ไดดําเนินการไป
แลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได 

๖. การทําสัญญาจาง 
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ กับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกัน
สัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได ใหมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี ้

๖.๑ เงินสด 
๖.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน โดยเปนเช็คลงวันที่ที่

ทําสัญญาหรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วัน ทําการ 
๖.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๔ 

(๑) 
๖.๔ หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือ

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน
ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตาม
แบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในขอ ๑ .๔ (๑) 

๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู
ชนะการ สอบราคา (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 

๗. คาจางและการจายเงิน 
               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน จะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน ๑๒ งวด ดังนี้ 
               งวดที่ ๑ เปนจํานวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย ภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน ประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙  ใหแลวเสร็จภายใน ๓๑ วัน 
               งวดที่ ๒ เปนจํานวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย ภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน ประจําเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน 
               งวดที่ ๓ เปนจํานวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย ภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน ประจําเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ ใหแลวเสร็จภายใน ๓๑ วัน 
               งวดที่ ๔ เปนจํานวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย ภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน ประจําเดือน มกราคม ๒๕๖๐ ใหแลวเสร็จภายใน ๓๑วัน 
               งวดที่ ๕ เปนจํานวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย ภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน ประจําเดือน กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ใหแลวเสร็จภายใน ๒๘ วัน 
               งวดที่ ๖ เปนจํานวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย ภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๐  ใหแลวเสร็จภายใน ๓๑ วัน 
               งวดที่ ๗ เปนจํานวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย ภายใน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๐  ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน 



               งวดที่ ๘ เปนจํานวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย ภายใน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ ใหแลวเสร็จภายใน ๓๑ วัน 
               งวดที่ ๙ เปนจํานวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย ภายใน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐ ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน 
               งวดที่ ๑๐ เปนจํานวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย 
ภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน ประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐ ใหแลวเสร็จภายใน ๓๑ วัน              
               งวดที่ ๑๑ เปนจํานวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย 
ภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน ประจําเดอืน สิงหาคม ๒๕๖๐ ใหแลวเสร็จภายใน ๓๑ วัน 
               งวดสุดทาย เปนจํานวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย 
ภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน ประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๐ ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน 

          ๘. อัตราคาปรับ 

คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ ๑๗ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๑ ของคาจางตามสัญญาตอวัน 

          ๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
 ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดัง

ระบุในขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอย
กวา ๑ ป นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน ไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการ
ซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

๑๐. ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
๑๐.๑ เงินคาจางสําหรับงานจาง ครั้งนี้  ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ 

การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน ไดรับอนุมัติเงินคาจางจาก 
เงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ แลวเทานั้น 

๑๐.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับ
จาง และไดตกลงจางตามที่ไดประกวดราคาโดยการยื่นขอเสนอทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่ง  หรือ
นําสิ่งของมาเพ่ืองานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทย
เดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปน
ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้  

 (๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทาภายใน ๗ วัน นับ
ถัดจากวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 

 (๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่ง
จะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 

 (๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาว ี

๑๐.๓ ผูเสนอราคาซ่ึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน ไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญา
หรือขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไว ในขอ 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 



จะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจ
พิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

๑๐.๔ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน สงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือ
ขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงาน อัยการสูงสุด (ถามี) 

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหวางระยะเวลาการดําเนินงานผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบได

กําหนดไวโดยเครงครัด 
 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 
๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ 


