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   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ซึ่งต่อไปนี เรียกว่า “มหาวิทยาลัยฯ”  มีความประสงค์
จะสอบราคาจ้าง 
..................................................................โครงการปรบัปรงุระบบระบายน า้อาคาร  14....................................................... 
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ณ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ต. บ่อยาง  อ.  เมือง  จ. สงขลา  โดยมีข้อแนะน้าและข้อก้าหนด  
ดังต่อไปนี  

 1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา  
 1.1 แบบรูปรายการละเอียด 
 1.2 แบบใบเสนอราคา 
 1.3 แบบหนังสือค ้าประกัน 
 1.4   สูตรการปรับราคา  รายละเอียดอยู่ในเงื่อนไขหลักเกณฑ์ประเภทงานก่อสร้างสูตรและวิธีการ
ค้านวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้  แนบท้ายเอกสารสอบราคานี    

        จ้านวน…..-…..แผ่น 
 1.5 บทนิยาม 
  (1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
  (2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
 1.6 แบบบัญชีเอกสาร 
  (1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
  (2)   บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 

1.7    บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง 
1.8    เอกสารแบ่งงวดงานและระยะเวลาก่อสร้าง 
1.9    แบบบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ / กรรมการผู้จัดการ 

  1.10  แบบบัญชีรายชื่อผู้มีอ้านาจควบคุม 
  1.11   
  1.12   
 2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
  2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง 
  2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียน
ชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ งงานตามระเบียบของทางราชการ 
  2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา 
หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ 1.6  
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  2.4    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน   ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ นศาลไทย เว้น
แต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค้าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั น 

 3. หลักฐานการเสนอราคา 
  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกซองเป็น            
2  ส่วน  คือ 
  3.1 บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารแยกไว้นอกซอง  ดังต่อไปนี  
 (1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
  (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ   ผู้มีอ้านาจควบคุม   พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง 
  (ข) บริษัทจ้ากัด หรือบริษัทมหาชนจ้ากัด ให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน         
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ้านาจควบคุม  และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่   
พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง 
 (2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า  ให้ยื่นส้าเนาสัญญาของ   
การเข้าร่วมค้า ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  พร้อมให้ยื่นเอกสารแสดงเป็นนิติบุคคลของผู้ร่วมค้า 
ตามท่ีระบุไว้ใน (1) 
 (3)    ส้าเนาใบทะเบียนพาณิชย์   ส้าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 (4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1  ทั งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ ในข้อ 1.7 (1) 
  3.2 บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ใส่ซองปิดผนึก  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี  
 (1)  หนังสือมอบอ้านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ้านาจให้
บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน และต้องน้าส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้มอบอ้านาจและผู้รับมอบ
อ้านาจไปแสดงด้วย 
 (2)  บัญชีแสดงปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง  ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ   อุปกรณ์ 
ค่าแรงงาน   ภาษีประเภทต่าง ๆ  รวมทั งก้าไรไว้ด้วย พร้อมใบเสนอราคา ตามท่ีมหาวิทยาลัยออกให้ 
 (3)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 2  ทั งหมด  ที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบ  ในข้อ 1.6 (2) 

 4.   การเสนอราคา 
       4.1  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคา   โดยให้ใชใ้บเสนอราคาที่ไดร้บัจากมหาวิทยาลัยฯ ตามเอกสาร
สอบราคานี เท่านั น   โดยไม่มีเงื่อนไข  ใด ๆ  ทั งสิ น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อ
ของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จ้านวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบ หรือ
แก้ไข  หากมีการขูดลบ  ตก  เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  
ก้ากับไว้ทุกแห่ง ใบเสนอราคาที่เป็นรูปถ่ายจากต้นฉบับหรือใบเสนอราคาที่จัดพิมพ์ขึ นมาใหม่ซึ่งมิใช่ใบเสนอราคา
ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยฯ  ตามเอกสารการสอบราคานี จะไม่รับพิจารณา  

      4.2    ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีแสดงปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง 
ให้ครบถ้วน และเป็นเอกสารต้นฉบับเท่านั น 
   ในการเสนอราคาให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวมและ
หรือราคาต่อหน่วย   และหรือต่อรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  ทั งนี ราคารวมที่เสนอ
จะต้องตรงกันทั งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส้าคัญ โดยคิดราคา
รวมทั งสิ น   ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม   ภาษีอากรอ่ืน  และค่าใช้จ่ายทั งปวงไว้แล้ว 
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  ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอก้าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า…..120…..วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอ
ราคา โดยภายในก้าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

     4.3   ผู้ เสนอราคาจะต้องเสนอก้าหนดเวลาด้าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน   60  วัน            
(หกาสิบวัน)  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง 
     4.4 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วน 
และเข้าใจเอกสารสอบราคาทั งหมดเสียก่อน ที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 

4.5    ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง       
“ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา”  โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า  “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา       
เลขที่   สอ. 9/2557  ”ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคาตั งแต่วันที่   5  มีนาคม  2557                          
เวลา 08.30-16.30 น.  ณ งานพัสดุ กองคลัง ส้านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย         
ถ. ราชด้าเนนินอก  ต. บ่อยาง  อ. เมือง  จ. สงขลา เมื่อพ้นก้าหนดเวลายืน่ซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดย
เด็ดขาด ซองเสนอราคาที่ยื่น ในก้าหนดตามเวลาดังกล่าวข้างต้น  และได้ลงทะเบียนรับซองไว้แล้วจะถอนคืนไม่ได้ 
 

   คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะด้าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละราย   
ว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ 1.6 (1) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่  
และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 

   หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อน หรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคา  
ว่ามีผู้เสนอราคากระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ1.6(2)และคณะกรรมการฯ 
เชื่อว่ามีการกระท้าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคา
รายนั นออกจากการเป็นผู้ เสนอราคา พร้อมกับแจ้งให้ผู้เสนอราคารายดังกล่าวทราบ และมหาวิทยาลัยฯ  จะ
พิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่า  ผู้เสนอราคารายนั นเป็น
ผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ และมิได้เป็นผู้ริเริ่ม ให้มีการกระท้าดังกล่าว 
          ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา  เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคา  ที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท้าการอันเป็น
การขัดขวาง   การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค้าสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด 
   คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ      
คัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ  งานพัสดุ กองคลัง ส้านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    
ในวันที่  6  มีนาคม   2557   ตั งแต่เวลา…13.30….น.  เป็นต้นไป  
   การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 4 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลา การเปิดซองใบเสนอราคา        
เว้นแต่ ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และ       
ในกรณีที่ปลัดกระทรวง พิจารณาเห็นด้วยกับค้าคัดค้านของผู้อุทธรณ์  และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซอง                   
ใบเสนอราคา  ที่ได้ด้าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ปลัดกระทรวงมีอ้านาจยกเลิกการ
เปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 

 5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
5.1 ในการสอบราคาครั งนี   มหาวิทยาลัยฯ  จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 

  5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3  หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการฯ จะไม่รับพิจารณาราคา
ของผู้เสนอราคารายนั น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไข ของเอกสาร
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สอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส้าคัญ ทั งนี  เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ ต่อมหาวิทยาลัยฯ   
เท่านั น 
  5.3 มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี ดังต่อไปนี  
  (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาของมหาวิทยาลัยฯ 
  (2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด  หรือทั งหมด ในใบเสนอ
ราคา 
  (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก้าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระส้าคัญ
หรือมีผลท้าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
  (4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา  (ถ้ามี)   ก้ากับไว้ 
  5.4 ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการท้าสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือ
มหาวิทยาลัยฯ  มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอ
ราคาได้ มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิที่จะไม่รับราคา หรือไม่ท้าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม   
หรือไม่ถูกต้อง 
  5.5 มหาวิทยาลัยฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่้าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดที่เสนอทั งหมดก็ได้    
และอาจพจิารณาเลือกจ้างในจ้านวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะยกเลิกการสอบ
ราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา  ทั งนี เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส้าคัญ  และให้ถือว่า
การตัดสินของมหาวิทยาลัยฯ เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ  มิได้  รวมทั งมหาวิทยาลัยฯ       
จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคา ที่ได้รับการคัดเลือก
หรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท้าการโดยไม่สุจริต  เช่น การเสนอราคาอันเป็นเท็จหรือใช้ชื่อ
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน  เป็นต้น 
   ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่้าสุด เสนอราคาต่้าจนคาดหมายได้ว่า ไม่อาจด้าเนินงานตามสัญญาได้                   
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือมหาวิทยาลัยฯ  จะให้ผู้เสนอราคานั นชี แจงและแสดงหลักฐานที่ท้าให้เชื่อได้
ว่าผู้ เสนอราคาสามารถด้าเนินงาน ตามสอบราคาจ้างให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ หากค้าชี แจงไม่เป็นที่รับฟังได้
มหาวิทยาลัยฯ  มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั น 
  5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้  ตามข้อ 4.5  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน     
ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   
ตามข้อ 1.6 มหาวิทยาลัยฯ มีอ้านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจาก
ประกาศรายชื่อ  ตามข้อ 4.5  และมหาวิทยาลัยฯ  จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั นเป็นผู้ทิ งงาน 
   ในกรณีนี หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ด้าเนินการ
ไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอ้านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา ดังกล่าวได้ 

 6. การท้าสัญญาจ้าง 
  ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท้าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับมหาวิทยาลัยฯ  
ภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ้านวนเงินเท่ากับ   ร้อยละห้า   
ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้  ให้มหาวิทยาลัยฯ  ยึดถือไว้ในขณะท้าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด    
ดังต่อไปนี  
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  6.1 เงินสด 
  6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้มหาวิทยาลัยฯ  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท้าสัญญาหรือก่อนหน้านั น     
ไม่เกิน  3  วันท้าการของทางราชการ 
  6.3 หนังสือค ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค ้าประกันดังระบุใน ข้อ 1.4 (2) 
  6.4 หนังสือค ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือบริษัทเงินทุน หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค ้า ประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตาม
แบบหนังสือค ้าประกันดังระบุในข้อ 1.4 (2) 
  6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
            หลักประกันนี จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา  
(ผู้รับจ้าง)   พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
มหาวิทยาลัยฯ  จะจ่ายเงินค่าจ้างโดยแบ่งออกเป็น…1....งวด 
งวดที่  1 (สุดท้าย)  เมื่อผู้รับจ้างได้ท้างานทั งหมดแบบรูปรายการ เก็บที่เหลือให้สมบูรณ์ตามแบบรูป

และรายการ ท้าความสะอาดพร้อมใช้งาน ให้แล้วเสร็จภายใน  60  วันนับจากวันที่ลงนามในสัญญา 
 

  การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี  มหาวิทยาลัยฯ (ผู้ว่าจ้าง) จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ 
ผู้รับจ้าง  ชื่อธนาคาร     
สาขา       ชื่อบัญชีธนาคาร 
เลขที่บัญชี        ทั งนี   ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียม  
หรือค่าบริการอ่ืนใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ   และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจ้านวนเงินโอน
ในงวดนั นๆ  

 8. อัตราค่าปรับ 
  ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ  15  จะก้าหนดในอัตราร้อยละ 0.10  ของค่าจ้าง  ตามสัญญาต่อวัน     
แต่ไม่ต่้ากว่าวันละ  100  บาท 

 9. การรับประกันความช้ารุดบกพร่อง 
  ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท้าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท้าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 แล้วแต่
กรณี จะต้องรับประกันความช้ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า…2…ปี   นับถัดจาก
วันที่มหาวิทยาลัยฯ  ได้รับมอบงาน  โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน..30…วัน  
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช้ารุดบกพร่อง 
 10.   ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ 
        10.1  เงินค่าจ้างส้าหรับงานจ้างครั งนี  ได้มาจาก เงินรายได้  2557  ส่วนกลางสงขลา  และเงินช่วยเหลือ
จาก..........-.......... และการลงนามสัญญาจ้างจะกระท้าต่อเมื่อมหาวิทยาลัยฯ อนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว
เท่านั น 
           ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั งนี    เป็นเงินทั งสิ น  200,022.28 บาท     
(สองแสนยี่สิบสองบาทยี่สิบแปดสตางค์) 
     10.2 เมือ่มหาวิทยาลัยฯได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตามสอบราคาจ้าง
แล้ว   ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน้าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าว  เข้ามาจากต่างประเทศและของนั นต้องน้าเข้ามาโดย
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ทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ก้าหนด  ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม การพาณิชย์นาวี  ดังนี  
  (1) แจ้งการสั่งหรือน้าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การพาณิชย์นาวีภายใน 7 วัน  นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรี   
ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
  (2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ให้
บรรทุกสิ่งของนั น  โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน  หรือเป็น
ของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
  (3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม              
การพาณิชย์นาวี 
         10.3  ผู้เสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท้าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่
ทางราชการก้าหนด    ดังระบุไว้ในข้อ 6  มหาวิทยาลัยฯ  จะพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย  (ถ้ามี)  
รวมทั งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ งงานตามระเบียบของทางราชการ 
         10.4  มหาวิทยาลัยฯ  สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก้าหนดในแบบสัญญา       
ให้เป็นไปตามความเห็นของส้านักงานอัยการสูงสุด  (ถ้ามี) 
  11. การปฏบิตัิตามกฎหมายและระเบยีบ 

ในระหว่างระยะเวลาก่อสร้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย และระเบียบ ได้ก้าหนดไว้
โดยเคร่งครัด 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วันที่   18   เดือน   กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2557 

 
 
 
 

                      วิลาวัณย์  คชกาญจน์ 

           (นางสาววิลาวัณย์  คชกาญจน์) 
       รักษาราชการแทน  ผู้อ้านวยการกองคลัง 
 
 


