
 

เอกสารประกวดราคาซือ้ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขท่ี ........................ 

การซือ้ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเลีย้งสัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ จ านวน ๑ ห้อง 
ตามประกาศ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ลงวันท่ี        กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

 

                  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งต่อไปนีเ้รียกว่า "มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี" มีความประสงค์จะประกวดราคาซือ้ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ 
ดงันี ้

  
 ครุภณัฑ์ห้องปฏิบตัิการเลีย้ง
สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

จ านวน ๑   ห้อง 

 

 

พสัดุที่จะซือ้นีต้้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทนัที
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซือ้ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับ
นี ้โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด ดงัต่อไปนี ้
                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

                          ๑.๑     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่ก าหนดไว้ในระบบการจดัซือ้จดัจ้างภาครฐัด้วยอิเล็กทรอนิกส์  

                          ๑.๓     สัญญาซือ้ขายทัว่ไป 

                          ๑.๔     แบบหนงัสือค า้ประกนั 

                                    (๑)   หลักประกนัการเสนอราคา 
                                    (๒)   หลักประกนัสัญญา 
   

                          ๑.๕     บทนิยาม 

                                    (๑)   ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกนั 

                                    (๒)   การขดัขวางการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม 

                          ๑.๖     แบบบญัชีเอกสารที่ก าหนดไว้ในระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครฐัด้วยอิเล็กทรอนิกส์  

                                    (๑)   บญัชีเอกสารส่วนที่ ๑ 

                                    (๒)   บญัชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
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                 ๒.    คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 

                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒    ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

                          ๒.๓    ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
                          ๒.๔    ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรฐัไว้
ช ัว่คราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง  

                          ๒.๕    ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบญัชีรายชื่อผู้ทิง้งานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิง้งาน
ของหน่วยงานของรฐัในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิง้งานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จดัการ กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนัน้ด้วย 

                          ๒.๖    มีคุณสมบตัิและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจดัซือ้จดัจ้างและ
การบริหารพสัดุภาครฐัก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                          ๒.๗    เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพสัดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าว 

                          ๒.๘    ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกนักับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้าย่ืนข้อเสนอ
ให้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการ
อนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้นี  ้
                          ๒.๙    ไม่เป็นผู้ได้รบัเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ศาลไทย เว้นแต่รฐับาล
ของผู้ย่ืนข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธ์ิและความคุ้มกนัเช่นว่านัน้ 

                          ๒.๑๐    ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครฐัด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบญัชีกลาง 
                          ๒.๑๑    ผู้ย่ืนข้อเสนอซึ่งได้รบัคดัเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครฐั
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 

                          ๒.๑๒    ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบญัชีรายรบัรายจ่าย หรือแสดงบญัชี
รายรบัรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคญั ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด  

                          ๒.๑๓    ผู้ย่ืนข้อเสนอซึ่งได้รบัคดัเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรบัและจ่ายเงินผ่านบญัชีธนาคาร เว้น
แต่การจ่ายเงินแต่ละครัง้ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 

                          ๒.๑๔     ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคล ต้องผ่านการรบัรองมาตรฐาน ISO๙๐๐๑ หรือดีกว่า 
ซึ่งมีหนงัสือรบัรองผลงานการสร้างห้องสะอาดส าหรบัปฏิบตัิการทางวิทยาศาสตร์ (CLEAN ROOMS) ที่เป็น



คู่สัญญาโดยตรงกบัส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานอ่ืน
ซึ่งกฎหมายบญัญัติให้มีฐานะเป็นราชการส่วนท้องถ่ิน รฐัวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนท่ีมหาวิทยาลัยฯ เชื่อถือ 
ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท 
                            ๒.๑๕  ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องด าเนินการขัน้ตอนต่างๆ และต้องดูแลรบัผิดชอบการติดต ัง้ครุภณัฑ์จน
สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ตามคุณลักษณะ และความสามารถของระบบที่ก าหนดไว้ ก่อนการส่งมอบและ
การตรวจรบัครุภณัฑ์ให้ทางมหาวิทยาลับฯ 
                 ๓.    หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 

                         ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้าง
ภาครฐัด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 

                          ๓.๑    ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้

                                   (๑)    ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 

                                           (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามญัหรือห้างหุ้นส่วนจ ากดั ให้ย่ืนส าเนาหนงัสือรบัรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บญัชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จดัการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทัง้รบัรองส าเนาถูกต้อง  

                                           (ข)   บริษัทจ ากดัหรือบริษัทมหาชนจ ากดั ให้ย่ืนส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนงัสือบริคณห์สนธิ บญัชีรายชื่อกรรมการผู้จดัการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบญัชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทัง้รบัรองส าเนาถูกต้อง 
                                   (๒)    ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ย่ืนส าเนา
บตัรประจ าตวัประชาชนของผู้นัน้ ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส าเนาหนงัสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทัง้รบัรอง
ส าเนาถูกต้อง 
                                   (๓)    ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมกนัในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ย่ืนส าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 

                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) 
                                           (๔.๒)   ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) 
 
                                   (๕)    บญัชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทัง้หมดที่ได้ย่ืนพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดั
จ้างภาครฐัด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                           ทัง้นี ้เม่ือผู้ย่ืนข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบญัชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครฐัด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบญัชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ 



๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบญัชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดงักล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                          ๓.๒    ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้

                                   (๑)    ในกรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนกระท าการแทนให้แนบหนงัสือมอบ
อ านาจซ่ึงติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตวัตนของผู้มอบอ านาจและผู้รบัมอบอ านาจ ทัง้นี ้
หากผู้รบัมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านัน้ 

                                   (๒)    แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 

                                   (๓)    หลักประกนัการเสนอราคา ตามข้อ ๕ 
   

                                   (๔)    บญัชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทัง้หมดที่ได้ย่ืนพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดั
จ้างภาครฐัด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                           ทัง้นี ้เม่ือผู้ย่ืนข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบญัชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครฐัด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบญัชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ 
๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบญัชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดงักล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                 ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑     ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครฐัด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี ้ โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทัง้สิน้ และจะต้อง
กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทัง้หลักฐานแสดงตวัตนและท าการยืนยนัตวัตนของผู้ย่ืนข้อเสนอโดยไม่
ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครัง้เดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้
ถูกต้อง ทัง้นี ้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกนัทัง้ตวัเลขและตวัหนงัสือ ถ้าตวัเลขและตวัหนงัสือไม่ตรงกนั ให้ถือ
ตวัหนงัสือเป็นส าคญั โดยคิดราคารวมทัง้สิน้ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวงไว้แล้ว จนกระทัง่ส่งมอบพสัดุให้ ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี ศูนย์รงัสิต 

                                   ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วนั ต ัง้แต่วนัเสนอราคาโดย
ภายในก าหนดยืนราคา ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องรบัผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้  

                          ๔.๓     ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพสัดุไม่เกิน ๑๘๐ วนั นบัถดัจากวนัลงนาม
ในสัญญาซือ้ขาย หรือวนัที่ได้รบัหนงัสือแจ้งจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้ส่งมอบพสัดุ 



                          ๔.๔     ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของ ครุภณัฑ์ห้องปฏิบตัิการเลีย้งสัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดั
จ้างภาครฐัด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดงักล่าวนี  ้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรีจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
   

   

                          ๔.๕     ก่อนเสนอราคา ผู้ย่ืนข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ 
ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทัง้หมดเสียก่อนที่จะตกลงย่ืนข้อเสนอตามเง่ือนไขใน
เอกสารประกวดราคาซือ้อิเล็กทรอนิกส์ 

                          ๔.๖     ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจดัซือ้จดัจ้างภาครฐัด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวนัที่ ........................  ระหว่างเวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. และเวลาในการ
เสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจดัซือ้จดัจ้างภาครฐัด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์  

                          เม่ือพ้นก าหนดเวลาย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รบัเอกสารการย่ืนข้อเสนอและการ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

                          ๔.๘     ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องจดัท าเอกสารส าหรบัใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ย่ืนข้อเสนอต้องเป็นผู้รบัผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 
ถูกต้อง และชดัเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยนัการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการ
เสนอราคาให้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผ่านทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครฐัด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

                          ๔.๙     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบตัิของผู้ย่ืนข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ย่ืนข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน ตามข้อ 
๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดเป็นผู้ ย่ืนข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกนักับผู้ย่ืนข้อเสนอราย
อ่ืน คณะกรรมการฯ จะตดัรายชื่อผู้ย่ืนข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนัน้ออกจากการเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ 

                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดกระท าการอันเป็นการขดัขวางการแข่งขนัอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ 
(๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตดั
รายชื่อผู้ย่ืนข้อเสนอรายนัน้ออกจากการเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะ
พิจารณาลงโทษผู้ย่ืนข้อเสนอดงักล่าวเป็นผู้ทิง้งาน เว้นแต่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะพิจารณา
เห็นว่าผู้ย่ืนข้อเสนอรายนัน้มิใช่เป็นผู้ริเร่ิมให้มีการกระท าดงักล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการ
พิจารณาของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
                          ๔.๑๐     ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องปฏิบตัิ ดงันี ้
                                   (๑)    ปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  



                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายทัง้ปวงไว้ด้วยแล้ว 
                                   (๓)    ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวนั เวลา ที่
ก าหนด 

                                   (๔)    ผู้ย่ืนข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 

                                   (๕)    ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบญัชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 

                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา 
                          ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องวางหลักประกนัการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจดัซือ้จดั
จ้างภาครฐัด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกนัอย่างหนึ่งอย่างใดดงัต่อไปนี  ้ จ านวน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้า
แสนบาทถ้วน) 
                          ๕.๑     เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวนัที่ท่ีใช้เช็คหรือดราฟท์
นัน้ช าระต่อเจ้าหน้าที่ในวนัที่ย่ืนข้อเสนอ หรือก่อนวนันัน้ไม่เกิน ๓ วนัท าการ 
                          ๕.๒     หนงัสือค า้ประกนัอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
                          ๕.๓     พนัธบตัรรฐับาลไทย 
                          ๕.๔     หนงัสือค า้ประกนัของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรพัย์ที่ได้รบัอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค า้ประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตวัอย่างหนงัสือค า้
ประกนัของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
                          กรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอน าเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพนัธบตัรรฐับาลไทยหรือหนงัสือค า้ป
ระกนัของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรพัย์ มาวางเป็นหลักประกนัการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบบั
เอกสารดงักล่าวมาให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีตรวจสอบความถูกต้องในวนัที่
........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 
                          กรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอที่ย่ืนข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนงัสือค า้ประกนั
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกนัการเสนอราคา ให้ระบุชื่อผู้ย่ืนข้อเสนอในหนงัสือค า้ประกนั
อิเล็กทรอนิกส์ฯ ดงันี ้
                          (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อกิจกรรมร่วมค้าดงักล่าว เป็น
ผู้ย่ืนข้อเสนอ 
                          (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญา
ร่วมค้าก าหนดให้เป็นผู้เข้าย่ืนข้อเสนอกับหน่วยงานของรฐัเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ 



                          ทัง้นี ้"กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
                          หลักประกนัการเสนอราคาตามข้อนี ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจะคืนให้ผู้ย่ืน
ข้อเสนอหรือผู้ค า้ประกนัภายใน ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้พิจารณา
เห็นชอบรายงานผลคดัเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายที่คดัเลือกไว้ซึ่งเสนอ
ราคาต ่าสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเม่ือได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ย่ืนข้อเสนอได้
พ้นจากข้อผูกพนัแล้ว  
                          การคืนหลักประกนัการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบีย้ 
                 ๖.    หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา 
                          ๖.๑     ในการพิจารณาผลการย่ืนข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้นี  ้ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจะพิจารณาตดัสินโดยใช้หลักเกณฑ์  ราคา 
                          ๖.๒     การพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ 
                                   กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี จะพิจารณาจาก ราคารวม 
                          ๖.๓     หากผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดมีคุณสมบตัิไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการย่ืน
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือย่ืนข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รบัพิจารณาข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอรายนัน้ เว้นแต่ ผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพสัดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียด
แตกต่างไปจากเง่ือนไขที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระส าคญัและความแตกต่างนัน้ไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ย่ืน
ข้อเสนอรายอ่ืน หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตดัสิทธิผู้ย่ืนข้อเสนอ
รายนัน้ 

                          ๖.๔     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสงวนสิทธ์ิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอ
โดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดงัต่อไปนี ้
                                   (๑)    ไม่ปรากฏชื่อผู้ย่ืนข้อเสนอรายนัน้ในบญัชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจดัซือ้จดัจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบญัชีรายชื่อผู้ซือ้เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจดัซือ้จดัจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
                                   (๒)    ไม่กรอกชื่อผู้ย่ืนข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์  

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคญั หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน  



                          ๖.๕     ในการตดัสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมีสิทธิให้ผู้ย่ืนข้อเสนอ
ชีแ้จงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีสิทธิที่จะไม่รบัข้อเสนอ ไม่รบัราคา หรือไม่
ท าสัญญา หากข้อเท็จจริงดงักล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
                          ๖.๖     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รบัราคาต ่าสุด หรือราคา
หนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทัง้หมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซือ้ในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง
รายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจดัซือ้เลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา 
ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคญั และให้ถือว่าการตดัสินของ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรีเป็นเด็ดขาด ผู้ย่ืนข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทัง้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ทิง้งาน ไม่ว่าจะ
เป็นผู้ย่ืนข้อเสนอที่ได้รบัการคดัเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการย่ืนข้อเสนอกระท าการโดยไม่สุจริต 
เช่น การเสนอเอกสารอนัเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

                               ในกรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายที่เสนอราคาต ่าสุด เสนอราคาต ่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะให้ผู้ย่ืนข้อเสนอนัน้ชีแ้จงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่า ผู้ย่ืน
ข้อเสนอสามารถด าเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชีแ้จงไม่เป็นที่รบัฟัง
ได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีสิทธิที่จะไม่รบัข้อเสนอหรือไม่รบัราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอรายนัน้ ทัง้นี ้
ผู้ย่ืนข้อเสนอดงักล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
                          ๖.๗     ก่อนลงนามในสัญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอาจประกาศยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ย่ืนข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่
ได้รบัการคดัเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกนั หรือมีส่วนได้เสียกบัผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือขดัขวางการแข่งขนัอย่างเป็น
ธรรม หรือสมยอมกนักบัผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใดใน
การเสนอราคา 
                 ๗.     การท าสัญญาซือ้ขาย 

                          ๗.๑     ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบส่ิงของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วนัท าการ นบัแต่วนัที่ท าข้อตกลงซือ้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจะพิจารณาจดัท าข้อตกลง
เป็นหนงัสือแทนการท าสัญญาตามแบบสัญญาดงัระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 

                          ๗.๒     ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบส่ิงของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วนัท าการ หรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเห็นว่าไม่สมควรจดัท าข้อตกลงเป็นหนงัสือ ตาม
ข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาซือ้ขายตามแบบสัญญาดงัระบุในข้อ ๑.๓ หรือท า
ข้อตกลงเป็นหนงัสือ กบัมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีภายใน ๗ วนั นบัถดัจากวนัที่ได้รบัแจ้ง และ



จะต้องวางหลักประกนัสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากบัร้อยละ  ๕ ของราคาค่าส่ิงของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรียึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกนัอย่างหนึ่งอย่างใด
ดงัต่อไปนี ้
                          (๑)     เงินสด 

                          (๒)     เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวนัที่ท่ีใช้เช็คหรือดราฟท์นัน้
ช าระต่อเจ้าหน้าที่ในวนัท าสัญญา หรือก่อนวนันัน้ไม่เกิน ๓ วนัท าการ 
                          (๓)     หนงัสือค า้ประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามตวัอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
ก าหนด ดงัระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนงัสือค า้ประกนัอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบญัชีกลางก าหนด  

                          (๔)     หนงัสือค า้ประกนัของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรพัย์ที่ได้รบัอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค า้ประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตวัอย่างหนงัสือค า้
ประกนัของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดงัระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
                          (๕)     พนัธบตัรรฐับาลไทย 

                          หลักประกนันีจ้ะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบีย้ภายใน ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัที่ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพนัตามสัญญาซือ้ขายแล้ว 

                          หลักประกนันีจ้ะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบีย้ ตามอตัราส่วนของพสัดุที่ซือ้ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ได้รบัมอบไว้แล้ว 
                 ๘.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะจ่ายค่าส่ิงของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน
ภาษีอากรอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายทัง้ปวงแล้วให้แก่ผู้ย่ืนข้อเสนอที่ได้รบัการคดัเลือกให้เป็นผู้ขาย เม่ือผู้ขายได้ส่งมอบ
ส่ิงของได้ครบถ้วนตามสัญญาซือ้ขายหรือข้อตกลงเป็นหนงัสือ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ได้
ตรวจรบัมอบส่ิงของไว้เรียบร้อยแล้ว 
                 ๙.    อัตราค่าปรับ 

                          ค่าปรบัตามแบบสัญญาซือ้ขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี ้ หรือข้อตกลงซือ้
ขายเป็นหนงัสือ ให้คิดในอตัราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าส่ิงของที่ยงัไม่ได้รบัมอบต่อวนั 

                 ๑๐.    การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท าสัญญาซือ้ขายตามแบบดงัระบุในข้อ ๑.๓ หรือ
ท าข้อตกลงซือ้เป็นหนงัสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรบัประกนัความช ารุดบกพร่องของส่ิงของที่ซือ้ขายที่เกิดขึน้ภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี      นบัถดัจากวนัที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รบัมอบส่ิงของ โดยต้อง
รีบจดัการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดงัเดิมภายใน ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัที่ได้รบัแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
   

                 ๑๑.    ข้อสงวนสิทธิ์ในการย่ืนข้อเสนอและอ่ืนๆ 



                          ๑๑.๑   เงินค่าพสัดุส าหรบัการซือ้ครัง้นี ้ ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

                                    การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ ต่อเม่ือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้รบั
อนุมตัิเงินค่าพสัดุจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วเท่านัน้ 

                          ๑๑.๒   เม่ือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้คดัเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย 
และได้ตกลงซือ้ส่ิงของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าส่ิงของดงักล่าวเข้ามา
จากต่างประเทศและของนัน้ต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรบัขนได้
ตามที่รฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้ย่ืนข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดงันี ้
                                   (๑)    แจ้งการสั่งหรือน าส่ิงของที่ซือ้ขายดงักล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า 
ภายใน ๗ วนั นบัต ัง้แต่วนัที่ผู้ขายสั่ง หรือซือ้ของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่ร ัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

                                   (๒)    จดัการให้ส่ิงของที่ซือ้ขายดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกบั
เรือไทย จากต่างประเทศมายงัประเทศไทย เว้นแต่จะได้รบัอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกส่ิงของนัน้โดยเรืออ่ืน
ที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รบัอนุญาตเช่นนัน้ก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รฐัมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

                                   (๓)    ในกรณีที่ไม่ปฏิบตัิตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรบัผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
                          ๑๑.๓   ผู้ย่ืนข้อเสนอซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้คดัเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญา
หรือข้อตกลงซือ้เป็นหนงัสือภายในเวลาที่ก าหนด ดงัระบุไว้ในข้อ ๗ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจะริบ
หลักประกนัการย่ืนข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนงัสือค า้ประกันการย่ืนข้อเสนอทนัที และอาจพิจารณา
เรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทัง้จะพิจารณาให้เป็นผู้ทิง้งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจดัซือ้จดัจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ 

                          ๑๑.๔   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสงวนสิทธ์ิท่ีจะแก้ไขเพิ่มเติมเง่ือนไข หรือ
ข้อก าหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซือ้เป็นหนงัสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)  
                          ๑๑.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี ้ มีความขดัหรือแย้งกนั 
ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องปฏิบตัิตามค าวินิจฉัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ค าวินิจฉัยดงักล่าวให้ถือ
เป็นที่สุด และผู้ย่ืนข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม 

                          ๑๑.๖   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอาจประกาศยกเลิกการจดัซือ้ในกรณีต่อไปนีไ้ด้ 
โดยที่ผู้ย่ืนข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีไม่ได้  



                                   (๑)    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีไม่ได้รับการจดัสรรเงินที่จะใช้ในการจดัซือ้
หรือที่ได้รบัจดัสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะท าการจดัซือ้ครัง้นีต้่อไป 

                                   (๒)    มีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ย่ืนข้อเสนอที่ชนะการจดัซือ้หรือที่ได้รับการคดัเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกนั หรือมีส่วนได้เสียกบัผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือขดัขวางการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม หรือสมยอม
กนักบัผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

                                   (๓)    การท าการจดัซือ้ครัง้นีต้่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 

                                   (๔)    กรณีอ่ืนในท านองเดียวกบั (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจดัซือ้จดัจ้างและการบริหารพสัดุภาครฐั 

                 ๑๒.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

                             ในระหว่างระยะเวลาการซือ้ ผู้ย่ืนข้อเสนอที่ได้รบัการคดัเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบตัิตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครดั 

                 ๑๓.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

                             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สามารถน าผลการปฏิบตัิงานแล้วเสร็จตามสัญญา
ของผู้ย่ืนข้อเสนอที่ได้รบัการคดัเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อน ามาประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้ประกอบการ 
                             ทัง้นี ้หากผู้ย่ืนข้อเสนอที่ได้รบัการคดัเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดจะถูกระงับการย่ืนข้อเสนอ
หรือท าสัญญากบัมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไว้ช ัว่คราว 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
       กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๑ 

 


