
 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ 

เรื่อง    ประกวดราคาจา้งเหมาท าความสะอาดอาคารและสถานที่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  

แบบมีเงือ่นไข ด้วยวิธปีระกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

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

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างเหมาท าความสะอาดอาคาร

และสถานที่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ แบบมีเงื่อนไข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

๑. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

๒. ไมเ่ป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชรีายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 

๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่ เข้ายื่นข้อเสนอให้แก ่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรอืไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการ

ขัดขวางการแขง่ขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้นี้ 

๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ 

ผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเชน่ว่านั้น 

๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและ

ห้ามท าสัญญาตามที่ กวพ. ก าหนด 

๖. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ

แสดงบัญชรีายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถว้นในสาระส าคัญ 

๗.  นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคูส่ัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ

กรมบัญชกีลางที่เว็บไซต์ศูนย์ขอ้มูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า     

ไม่เกนิสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
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ก าหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ในวันท่ี ๘ 

สงิหาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทาง

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถงึกอ่นวันเสนอราคา 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cmru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th 

หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๘๘๕๓๖๔ ในวันและเวลาราชการ 

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือแบบรูปรายการละเอียด       

โปรดสอบถามมายัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผ่านทางอีเมล์ tender@cmru.ac.th  ภายในวันที่ ๒๗ 

กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ 

www.cmru.ac.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐   

 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๙  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพมิล   วงศ์สุข) 

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ 
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เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

เลขที่ ๓๕/๒๕๖๐ 

ประกวดราคาจ้างเหมาท าความสะอาดอาคารและสถานที ่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ แบบมีเงือ่นไข 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ลงวันที ่  ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๐ 

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

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัย" มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง

เหมาท าความสะอาดอาคารและสถานที่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ แบบมีเงื่อนไข ด้วยวิธีประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่ศูนย์เวียงบัว อ าเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม่ พืน้ที่ศูนย์แม่ริม อ าเภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม่ และพืน้ที่ศูนย์แม่ฮ่องสอน ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 

 

๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

๑.๑     แบบรูปรายการละเอียด 

๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

๑.๓     สัญญาจ้างท าความสะอาดอาคาร 

๑.๔     แบบหนังสือค้ าประกัน 

(๑)   หลักประกันการเสนอราคา 

(๒)   หลักประกันสัญญา 

๑.๕     บทนิยาม 

(๑)   ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

(๒)   การขัดขวางการแขง่ขันราคาอย่างเป็นธรรม 

๑.๖     แบบบัญชีเอกสารที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

(๑)   บัญชเีอกสารส่วนที่ ๑ 

(๒)   บัญชเีอกสารส่วนที่ ๒  

๑.๗    แบบแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการ(บช.๑) 

๑.๘    ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๑.๙     แบบหนังสือรับรองการให้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๑.๑๐  รายชื่อสารอันตรายที่ห้ามใช้ในสารท าความสะอาด 

๑.๑๑  ตัวอย่างแผนการด าเนินงานขัดล้างและการจัดพนักงานท าความสะอาดของแต่ละอาคาร  
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๒.    คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

๒.๑     ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง 

๒.๒     ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้ง

เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง

ราชการ 

๒.๓     ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   

ตามข้อ ๑.๕ 

๒.๔     ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย 

เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเชน่ว่านั้น 

๒.๕     ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและ

ห้ามท าสัญญาตามที่ กวพ. ก าหนด 

๒.๖     นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ

แสดงบัญชรีายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถว้นในสาระส าคัญ 

๒.๗    นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคูส่ัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ

กรมบัญชกีลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ขอ้มูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

๒.๘     คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า    

ไม่เกนิสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

 

๓.    หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คอื 

๓.๑    ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(๑)    ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นนิติบุคคล 

(ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล บัญชรีายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถา้มี) พรอ้มรับรองส าเนาถูกต้อง 

(ข)   บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน    

นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้น 

รายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

(๒)    ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นผู้เสนอราคารว่มกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญาของ

การเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล

ธรรมดา ที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสาร 

ตามที่ระบุไว้ใน (๑) 
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(๓)    เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ 

(๓.๑) ส าเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP  

(๓.๒) ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลคา่เพิ่ม (ภ.พ.20) 

(๔)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format) 

๓.๒    ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(๑)    หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจ ให้

บุคคลอื่นลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคาในการเสนอราคาทางระบบ

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แทน 

(๒)    หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕ 

(๓)    บัญชีรายการจ้าง ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ 

รวมทั้งก าไรไว้ด้วย 

(๔)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ 

(๔.๑)   รายละเอียดและเงื่อนไขการจ้างเหมาท าความสะอาดอาคารและสถานที่ 

(๔.๒)   บัญชคีรุภัณฑ์โดยระบุยี่ห้อ ขนาด และจ านวน ตามขอบเขตงาน(TOR) ข้อ ๒.๓ 

(๔.๓)   หนังสือรับรองการให้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพร้อมระบุไม่ใช้สาร

อันตรายที่ห้ามใช้ในสารท าความสะอาด ตามขอบเขตงาน(TOR) ข้อ ๓ และข้อ ๗.๖ 

(๔.๔)   แผนการด าเนินงานขัดล้างแต่ละอาคาร การจัดพนักงานท าความสะอาดของแต่

ละอาคาร ตามขอบเขตงาน(TOR) ข้อ ๗.๔ 

(๔.๕)   เอกสารแสดงส านักงานที่ตั้ง หรือ ส านักงานสาขา หรือ ศูนย์ประสานงานของ

บรษิัท ที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

(๕)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format) 

 

๔.    การเสนอราคา 

๔.๑     ผู้ เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และ

จะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอ

ราคา โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

๔.๒     ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา

รวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง โดยคิด

ราคารวมทั้งสิน้ ซึ่งรวมคา่ภาษีมูลคา่เพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคา่ใช้จา่ยทั้งปวงไว้แล้ว 
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ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา โดยภายใน

ก าหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผดิชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

๔.๓    ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการเป็นระยะเวลา ๑ ปี จ านวน ๑๒ งวด  

ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - เดือนกันยายน ๒๕๖๑ นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือ

แจ้งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ให้เริ่มท างาน 

๔.๔     ก่อนเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่

ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไข 

ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ 

๔.๕     ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ ในวันท่ี ๘ สงิหาคม ๒๕๖๐  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. 

เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอราคา

ใดๆ โดยเด็ดขาด 

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของ

ผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑)     

ณ วันประกาศประกวดราคาหรอืไม่ 

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือในขณะ ที่มี

การพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้เสนอราคารายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เช่ือว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และมหาวิทยาลัยจะพิจารณา

ลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

จะวินิจฉัยได้วา่ผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและ

มิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว 

๔.๖     ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

(๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

(๒)    ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย

ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

(๓)    ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

ก าหนด 

(๔)    ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา 

(๕)    ผู้เสนอราคาสามารถศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชกีลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 

 

 

 

http://www.gprocurement.go.th/
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๕.    หลักประกันการเสนอราคา 

ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพรอ้มกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  จ านวน ๖๒๔,๖๑๔.๐๐ บาท   

(หกแสนสองหมื่นสี่พันหกร้อยสิบสี่บาทถ้วน) 

๕.๑     หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกัน    

ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) 

๕.๒     เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัย โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นการเสนอราคาทาง

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรอืก่อนหน้านั้นไม่เกนิ ๓ วันท าการของทางราชการ 

๕.๓     พันธบัตรรัฐบาลไทย 

กรณีที่ผู้เสนอราคาน าเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเป็นหลักประกันการ

เสนอราคา จะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้อง ในวันท่ี ๑๖ 

สงิหาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 

ตามแบบตัวอย่างหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ (หลักประกันการ

เสนอราคา) ก าหนดให้ระบุชื่อผู้เสนอราคา เป็นผู้วางหลักประกันการเสนอราคา ดังนั้น กรณีที่ผู้เสนอราคาที่

เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารใน

ประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ด าเนินการดังนี ้ 

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เสนอราคา ซึ่งต้องวาง

หลักประกันการเสนอราคา ในนามกิจการร่วมคา้ เทา่นั้น 

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เสนอราคา ซึ่งต้องวาง

หลักประกันการเสนอราคา ในนามนิติบุคคลรายใดรายหนึง่ตามที่สัญญารว่มค้าก าหนดให้เป็นผู้เข้าเสนอราคา

กับทางราชการ 

ทั้งนี ้"กจิการรว่มค้าที่จดทะเบยีนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กจิการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็น

นิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)  

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ มหาวิทยาลัยจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ าประกันภายใน     

๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พจิารณาในเบื้องต้นเรียบรอ้ยแลว้ เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ ๓ ล าดับแรก 

จะคนืให้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พน้จากขอ้ผูกพันแล้ว  

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่วา่ในกรณีใด ๆ จะคนืให้โดยไม่มีดอกเบีย้ 
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๖.    หลักเกณฑ์และสิทธใินการพิจารณา 

๖.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  มหาวิทยาลัยจะ

พิจารณาตัดสนิโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา และจะพิจารณาจากราคารวม 

๖.๒     หากผูเ้สนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่

ถูกต้อง หรือไม่ครบถว้นตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิด

หลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่

สาระส าคัญ ทั้งนี ้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยเทา่นั้น 

๖.๓     มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี

ดังต่อไปนี้ 

(๑)    ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทาง

ระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบ

การจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย 

(๒)    ไม่กรอกช่ือนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด 

หรือทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

(๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรอืมีผลท าให้เกดิความได้เปรยีบเสียเปรียบแกผู่้เสนอราคารายอื่น 

๖.๔     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ ในการท าสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัย มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ 

ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา 

หรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรอืไม่ถูกต้อง 

๖.๕     มหาวิทยาลัยทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ

ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจา้ง ในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ

ยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไมพ่ิจารณาจัดจ้างเลยก็ได ้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี ้เพื่อประโยชน์

ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้อง

ค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งมหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้

เสนอราคาเป็นผู้ทิง้งาน ไม่วา่จะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรอืไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถอืได้วา่การ

เสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล

อื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

ในกรณีที่ผู้เสนอราคารายที่เสนอราคาต่ าสดุ เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้วา่ไม่อาจด าเนินงานตาม

สัญญาได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัยจะให้ ผู้เสนอราคา

นั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามประกวดราคาจ้าง

อิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ ์หากค าชีแ้จงไม่เป็นที่รับฟังได้ มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับ

ราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 
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๖.๖     ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ 

ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคา ที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

ตามข้อ ๑.๕ มหาวิทยาลัยมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกรายดังกล่าวออก และ

มหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิง้งาน 

ในกรณีนี้หากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่พิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผล

การเสนอราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่มีอ านาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวได้ 

 

๗.     การท าสัญญาจ้าง 

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓    

กับมหาวิทยาลัย ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงิน

เทา่กับร้อยละ ๕ ของราคาคา่จ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้มหาวิทยาลัยยึดถอืไว้ในขณะท าสัญญา 

โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

๗.๑     เงินสด 

๗.๒     เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัย   โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญา  หรือก่อน

หน้านั้น ไม่เกนิ ๓ วัน ท าการของทางราชการ 

๗.๓     หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุ      

ในข้อ ๑.๔ (๒) 

๗.๔     หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน 

หรือ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ     

ค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว     

โดยอนุโลมให้ใช้ ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 

๗.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย 

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจา้ง) พ้นจากขอ้ผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

 

๘.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

มหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๑๒ งวด งวดละ ๑ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 

๒๕๖๐ - เดือนกันยายน ๒๕๖๑ โดยจะช าระคา่จ้างให้หลังจากผู้รับจ้างได้ท างานแล้วเสร็จ และมหาวิทยาลัย

ได้ตรวจรับมอบงานที่ส่งมอบในแต่ละงวดเรียบร้อยแล้ว 
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๙.    อัตราค่าปรับ 

คา่ปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๘ จะก าหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของคา่จ้างตามสัญญาต่อวัน 

  

๑๐.    การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้างตามแบบ   

ดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณ ีจะต้องรับประกันความรับผดิในการปฏิบัติตามสัญญาโดยมีอายุการรับประกัน

ตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างจะหลุดพ้นจากหน้าที่และความรับผิดชอบตามสัญญานี้ และหากจ านวนเงินใน

หลักประกันถูกหักลดน้อยลงเพราะผู้รับจ้างต้องรับผิดช าระค่าปรับหรือค่าเสียหาย เนื่องจากการปฏิบัติผิด

สัญญานีไ้ม่วา่กรณีใด ๆ ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะน ามาเพิ่มให้ครบจ านวน ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง

เป็นหนังสือจากผูว้่าจ้าง 

 

๑๑.    ข้อสงวนสิทธใินการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ 

๑๑.๑   การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว

เท่านั้น 

๑๑.๒   เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตาม

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่ งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจาก

ต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม

กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 

(๑)    แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน 

นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ 

(๒)    จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จาก

ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่

เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น 

(๓)    ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ

ส่งเสรมิการพาณิชยนาวี 

๑๑.๓   ผู้เสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่

ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ มหาวิทยาลัยจะรบิหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรยีกร้องจากผูอ้อก

หนังสือค้ าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะ

พิจารณาให้เป็นผู้ทิง้งาน ตามระเบยีบของทางราชการ 

๑๑.๔   มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไป

ตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถา้มี) 
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๑๒.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

ในระหว่างระยะเวลาการจ้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้

โดยเครง่ครัด 

  

มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม ่

๑๙   กรกฎาคม  ๒๕๖๐ 


