




เอกสารสอบราคาจ้าง เลขท่ี  จม. 43/2560 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ลงวันที่  31  มีนาคม  2560 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
  ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่า “มหาวิทยาลัยฯ”           
มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการ ตามรายการ ดังน้ี 

  จ้างตรวจโรคและเอกซเรย์นักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2560 ของ กองพัฒนานักศึกษา 
ที่จะจ้างเหมาน้ีต้องมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับน้ี โดยมีข้อแนะนําและ
ข้อกําหนด ดังต่อไปน้ี 

 1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
 1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 1.2 แบบใบเสนอราคา 
 1.3 แบบสัญญาจ้าง 
 1.4 แบบหนังสือค้ําประกัน 
  -  หลักประกันสัญญา 
 1.5 บทนิยาม 
  (1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
  (2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
 1.6 แบบบัญชีเอกสาร 
  (1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 

(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 

 2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
  2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพให้บริการที่สอบราคาจ้าง 
  2.2 ผู้ เสนอราคาต้องไม่ เ ป็นผู้ที่ ถูกระบุ ช่ือไ ว้ ในบัญชีราย ช่ือผู้ทิ้ ง งานของทางราชการ               
และได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ 
  2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ      
สอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5  
  2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย    
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
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 3. หลักฐานการเสนอราคา 

  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง 
ใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน คือ 
  3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 
 (1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
  (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
  (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
 (2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ย่ืนสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้น้ัน สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 
 (3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ย่ืนสําเนาสัญญา 
ของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็น 
บุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ย่ืนเอกสาร
ตามท่ีระบุไว้ใน (1) 
 (4) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 

(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน ข้อ 1.6 (1) 
  3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 

(1) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 4.4 
 (2) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอํานาจให้
บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทนให้ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท (สิบบาทถ้วน) ในกรณีมอบอํานาจให้บุคคล
อ่ืนเป็นผู้แทนที่มีอํานาจเต็มโดยชอบด้วยกฎหมายให้ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (สามสิบบาทถ้วน) 
 (3) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ 1.6 (2) 

 4. การเสนอราคา 
  4.1 ผู้เสนอราคาต้องย่ืนเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ 
ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือช่ือของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จํานวนเงิน        
ที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข 
เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือช่ือผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง ใบเสนอราคา 
  4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม 
และหรือราคาต่อหน่วย  และหรือต่อรายการ  ตามเ ง่ือนไขที่ ระบุไ ว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูก ต้อง                
ทั้งน้ีราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือ
เป็นสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน       
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ  กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ราคาที่เสนอ จะต้อง
เสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า   120   วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา โดยภายในกําหนดยืนราคา       
ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
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  4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาการให้บริการ 
   - วันที่  14  มิถุนายน  2560  เวลา 08.30 – 16.30 น. 
   - วันที่  15  มิถุนายน  2560  เวลา 08.30 – 16.30 น. 
   - วันที่  16  มิถุนายน  2560  เวลา 08.30 – 16.30 น. 
  4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ     
ของการตรวจโรคและเอกซเรย์นักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2560 ไปพร้อมใบเสนอราคาเพ่ือประกอบการ
พิจารณา หลักฐานดังกล่าวน้ี มหาวิทยาลัยฯ จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
   สําหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนาถูกต้อง   
โดยผู้มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคามีความประสงค์        
จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา
ตรวจสอบภายใน  3  วัน  
  4.5 ก่อนย่ืนซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ 
ใ ห้ถี่ ถ้ วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้ งหมดเสีย ก่อนที่ จะตกลง ย่ืนซองสอบราคา  ตามเ ง่ือนไข                 
ในเอกสารสอบราคา 
  4.6 ผู้เสนอราคาจะต้องย่ืนซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซอง ถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขท่ี 
  จม. 43/2560  ” ย่ืนต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา ระหว่างวันที่  3  เมษายน  2560  ถึงวันที่ 
  18  เมษายน  2560  ในวันและเวลาราชการ ณ   ช้ัน  2  กองคลัง  สํานักงานอธิการบดี   . 
  เมื่อพ้นกําหนดเวลาย่ืนซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด ซองเสนอราคา       
ที่ย่ืนในกําหนดตามเวลาดังกล่าวข้างต้น และได้ลงทะเบียนรับซองไว้แล้วจะถอนคืนไม่ได้ 
  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละราย     
ว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนตามข้อ 1.5 (1) ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม่ และประกาศรายช่ือผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รบัการคัดเลือก ก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคา   
ว่ามีผู้เสนอราคากระทําการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5 (2) และ        
คณะกรรมการฯ เช่ือว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯจะตัด
รายช่ือผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา พร้อมกับแจ้งให้ผู้เสนอราคารายดังกล่าวทราบ และ
มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯจะวินิจฉัยได้ว่าผู้
เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ และมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้
มีการกระทําดังกล่าว 
  ผู้ เสนอราคาที่ถูกตัดรายช่ือออกจากการเป็นผู้ เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้ เสนอราคา             
ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการ    
อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด 
  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้ เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ          
การคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ  ช้ัน 2  กองคลัง  สํานักงานอธิการบดี  ในวันที่  20  เมษายน  2560  ต้ังแต่
เวลา .  10.00  น. เป็นต้นไป 
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  การย่ืนอุทธรณ์ตามวรรค 5 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา    
เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างย่ิง   
และในกรณีที่ปลัดกระทรวงเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาที่ ได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างย่ิงปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิก             
การเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 

 5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 

  5.1 ในการสอบราคาคร้ังน้ี มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม   
  5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือย่ืนหลักฐานการเสนอราคา       
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือย่ืนซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการ           
เปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลง        
เพียงเล็กน้อยหรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ ทั้งน้ี เฉพาะในกรณี  
ที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯ เท่าน้ัน 
  5.3 มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปน้ี 
   (1)  ไม่ปรากฏช่ือผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการ   
รับเอกสารสอบราคาของมหาวิทยาลัยฯ 
   (2)  ไม่กรอกช่ือนิติบุคคล  (บุคคลธรรมดา)   หรือลงลายมือช่ือผู้เสนอราคาอย่างหน่ึงอย่างใด 
หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
   (3)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสําคัญ 
หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 
   (4)  ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือช่ือ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ 
  5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาช้ีแจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เก่ียวข้อง            
กับผู้ เสนอราคาได้ มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญา หากหลักฐานดังกล่าว                 
ไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
  5.5 มหาวิทยาลัยฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใดหรือราคา            
ที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างทําในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด       
หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างทําเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์ของ
ทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ มหาวิทยาลัยฯ เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้อง 
ค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคา        
เป็น ผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เช่ือได้ว่าการเสนอราคา
กระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืน             
มาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
  5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ     
ได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายช่ือไว้ตามข้อ 4.6 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน               
กับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวาง       
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5 มหาวิทยาลัยฯ มีอํานาจที่จะตัดรายช่ือผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ    
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ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายช่ือตามข้อ 4.6 และ มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาลงโทษ          
ผู้เสนอราคารายน้ัน ให้เป็นผู้ทิ้งงาน 
  ในกรณีน้ีหากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดําเนินการไป
แล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างย่ิง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา      
ดังกล่าวได้ 
 6. การทําสัญญาจ้าง 
  6.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถให้บริการได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทําการของ         
ทางราชการ นับแต่วันที่ทําข้อตกลงจ้าง มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทํา
สัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 ก็ได้ 
  6.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถให้บริการได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทําการของ      
ทางราชการ หรือมหาวิทยาลัยฯ เห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ 6.1 ผู้ชนะการสอบราคา
จะต้องทําสัญญาจ้างทําตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับมหาวิทยาลัยฯ ภายใน  7  วัน นับถัดจาก       
วันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ  5 (ห้า) . ของราคาจ้างตรวจโรค
และเอกซเรย์นักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2560 ที่สอบราคาได้ ให้มหาวิทยาลัยฯ ยึดถือไว้           
ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปน้ี 
  (1) เงินสด 
  (2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยฯ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือก่อนหน้าน้ัน   
ไม่เกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
  (3) หนังสือค้ํ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ํ าประกันดังระบุ                 
ในข้อ 1.4   
  (4) หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน      
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจ    
ค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งช่ือเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว        
โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ 1.4  
 (5) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันน้ีจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน  15  วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา        
(ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างทําแล้ว 

  7.การชําระเงิน 
  ผู้ว่าจ้างตกลงชําระเงินค่าจ้างตรวจโรคและเอกซเรย์นักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2560 
ตามข้อ 1 ของสัญญาจ้าง ให้แก่ผู้รับจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบตามข้อ 5 ของสัญญาจ้างทําไว้โดยครบถ้วนแล้ว 

   การจ่ายเงินตามเง่ือนไขแห่งสัญญาน้ี มหาวิทยาลัยฯ (ผู้ว่าจ้าง) จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารของผู้ว่าจ้าง ช่ือธนาคาร              .

สาขา       ช่ือบัญชีธนาคาร           .

เลขที่บัญชี       ทั้งน้ี ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการ
อ่ืนใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจํานวนเงินโอนในงวดนั้นๆ 
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  8. อัตราค่าปรับ 

  ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 10 ให้คิดในอัตราร้อยละ  0.1  ของอัตราค่าบริการต่อวัน           
แต่ไม่ตํ่ากว่าวันละ  100  บาท 

  9. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
  ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญาจ้างทําตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 
แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความบกพร่องของการบริการที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า  365  วัน  
นับถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างรับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการแก้ไขให้ภายใน  1  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
ความชํารุดบกพร่อง 

  10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
  10.1 เมื่อมหาวิทยาลัยฯ ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตาม         
สอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของเข้ามาจากต่างประเทศ และของน้ันต้องนําเข้ามาโดยทาง
เรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศ กําหนด  ผู้ เ สนอราคาซึ่ ง เ ป็นผู้ รั บจ้ า งจะ ต้องปฏิ บั ติตามกฎหมาย ว่า ด้วยการ ส่ง เส ริม                
การพาณิชยนาวี ดังน้ี 
  (1) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของที่จ้างทําดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสํานักงาน          
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน  นับต้ังแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือจ้างทําของจากต่างประเทศ     
เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
  (2) จัดการให้สิ่งของที่จ้างทําดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียว         
กับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม   
การพาณิชยนาวี ให้บรรทุกสิ่ งของ น้ันโดยเรือ อ่ืนที่ มิ ใ ช่ เ รื อ ไทย  ซึ่ งจะ ต้องไ ด้รับอนุญาตเ ช่น น้ัน                 
ก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
  (3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย           
การสง่เสริมการพาณิชยนาวี 
  10.3 ผู้เสนอราคาซึ่ง มหาวิทยาลัยฯ ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลา       
ที่ทางราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ 6 มหาวิทยาลัยฯ จะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือ
ค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็น      
ผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
  10.4 มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือข้อกําหนดในแบบสัญญาให้เป็นไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
               วันที่   31   เดือน   มีนาคม   พ.ศ.   2560 
ช่ือ......................................................... 
(.................................................................) 
.................................................................. 
าหน้าที 


