
 
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ 

เร่ือง ประกวดราคาซือ้ครุภณัฑ์กล้องจุลทรรศน์ชนิด ๓ กระบอกตา พร้อมชุดถ่ายภาพและจอแสดงผล จ านวน 
๒ ชุด พร้อมตดิตัง้ แบบมีเงื่อนไข ด้วยวธีิประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ (e-bidding) 

 

                 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่มคีวามประสงค์จะประกวดราคาซือ้ครุภณัฑ์กล้องจลุทรรศน์ชนิด ๓ กระบอกตา 
พร้อมชดุถา่ยภาพและจอแสดงผล จ านวน ๒ ชดุ พร้อมติดตัง้  เพือ่ใช้ส าหรับภาควชิาวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม  และศนูย์
วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวธีิประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์       

 

                 ผู้มีสทิธิเสนอราคาจะต้องมคีณุสมบตัิ ดงัตอ่ไปนี ้

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย 

                 ๓. ไมอ่ยูร่ะหวา่งเลกิกิจการ 
                 ๔. ไมเ่ป็นบคุคลซึง่อยูร่ะหวา่งถกูระงบัการยื่นข้อเสนอหรือท าสญัญากบัหนว่ยงานของรัฐไว้ชัว่คราวตามที่
ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง 
                 ๕. ไมเ่ป็นบคุคลซึง่ถกูระบช่ืุอไว้ในบญัชีรายช่ือผู้ทิง้งานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ทิง้งานของหนว่ยงานของรัฐ
ในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึง่รวมถึงนติิบคุคลท่ีผู้ทิง้งานเป็นหุ้นสว่นผู้จดัการ กรรมการผู้จดัการ 
ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบคุคลนัน้ด้วย 

                 ๖. มีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามทีค่ณะกรรมการนโยบายการจดัซือ้จดัจ้างและการบริหารพสัดุ
ภาครัฐก าหนดในราชกิจจานเุบกษา 

                 ๗. เป็นนิติบคุคลผู้มอีาชีพขายพสัดทุี่ประกวดราคาซือ้ดงักลา่ว 

                 ๘. ไมเ่ป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นท่ีเข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงใหม ่ณ วนัประกาศประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ หรือไมเ่ป็นผู้กระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่ง
เป็นธรรมในการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ครัง้นี ้
                 ๙. ไมเ่ป็นผู้ได้รับเอกสทิธ์ิหรือความคุ้มกนั ซึง่อาจปฏิเสธไมย่อมขึน้ศาลไทย เว้นแตรั่ฐบาลของผู้ เสนอราคาได้มี
ค าสัง่ให้สละเอกสทิธ์ิความคุ้มกนัเช่นวา่นัน้ 

                 ๑๐. ผู้ เสนอราคาต้องไมเ่ป็นผู้ที่ถกูประเมินสทิธิผู้ เสนอราคาในสถานะท่ีห้ามเข้าเสนอราคาหรือห้ามท าสญัญา
ตามที่ คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

                       ผู้ เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมคีณุสมบตัิ ดงันี ้
                       (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม ่กิจการร่วมค้าจะต้องมีคณุสมบตัิครบถ้วนตาม
เง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" สว่นคณุสมบตัด้ิาน
ผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดงักลา่วสามารถน าผลงานก่อสร้างของผู้ เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของ
กิจการร่วมค้าทีเ่ข้าประกวดราคาได้ 



                       (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไมไ่ด้จดทะเบียนเป็นนิตบิคุคลใหม ่นิติบคุคลแตล่ะนิติบคุคลที่เข้าร่วมค้าทกุราย
จะต้องมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต ่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลง
ระหวา่งผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรก าหนดให้ผู้ เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึง่เป็นผู้ รับผิดชอบหลกัในการเข้าเสนอราคา
กบัหนว่ยงานของรัฐ และแสดงหลกัฐานดงักลา่วมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วย
อิเลก็ทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านัน้สามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลกัรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการ
ร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้ 

                       ทัง้นี ้"กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม"่ หมายความวา่ กิจการร่วมค้าที่จดทะเบยีนเป็นนิติ
บคุคลตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

                 ๑๑.นิติบคุคลที่จะเข้าเป็นคูส่ญัญาต้องไมอ่ยูใ่นฐานะเป็นผู้ไมแ่สดงบญัชีรายรับรายจา่ย หรือแสดงบญัชี
รายรับรายจ่ายไมถ่กูต้องครบถ้วนในสาระส าคญั 

                 ๑๒. นิติบคุคลที่จะเข้าเป็นคูส่ญัญากบัหนว่ยงานภาครัฐ ซึง่ได้ด าเนินการจดัซือ้จดัจ้าง ด้วยระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเลก็ทรอนิกสข์องกรมบญัชีกลางที่
เว็บไซต์ศนูย์ข้อมลูจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐ 

                 ๑๓. คูส่ญัญาต้องรับและจ่ายเงินผา่นบญัชีธนาคาร เว้นแตก่ารจ่ายเงินแตล่ะครัง้ซึง่มีมลูคา่ไมเ่กิน สามหมื่น
บาทคูส่ญัญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

 

                ก าหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอเิลก็ทรอนิกส์ ในวนัท่ี ๑๒ ตลุาคม 
๒๕๖๐ ระหวา่งเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผา่นทางระบบจดัซือ้จดัจ้าง
ภาครัฐด้วยอเิลก็ทรอนิกส์ตัง้แตว่นัท่ีประกาศจนถึงก่อนวนัเสนอราคา  
                ผู้สนใจสามารถดรูายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cmru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศพัท์หมายเลข ๐๕๓-๘๘๕๓๖๔ ในวนัและเวลาราชการ 
                ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิม่เตมิ โปรดสอบถามมายงั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่ผา่นทางอีเมล์ 
tender@cmru.ac.th ภายในวนัท่ี ๒ ตลุาคม ๒๕๖๐ โดยมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหมจ่ะชีแ้จงรายละเอียดดงักลา่ว
ผา่นทางเว็บไซต์ www.cmru.ac.th และ www.gprocurement.go.th ในวนัท่ี ๕ ตลุาคม ๒๕๖๐  
  
     ประกาศ ณ วนัท่ี ๒๗ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  
  
  
   

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชาตรี มณีโกศล) 
   รองอธิการบดี ปฏิบตัิราชการแทน 

อธิการบดมีหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่

 
 
 
 
 



เอกสารประกวดราคาซือ้ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

เลขที่  ๓๘/๒๕๖๐ 

ประกวดราคาซือ้ครุภณัฑ์กล้องจุลทรรศน์ชนิด ๓ กระบอกตา พร้อมชุดถ่ายภาพและจอแสดงผล จ านวน ๒ ชุด 
พร้อมติดตัง้ แบบมีเงื่อนไข  ด้วยวธีิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ตามประกาศ มหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ 

ลงวันที่  ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ 

 

                  มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่ซึง่ตอ่ไปนีเ้รียกวา่ "มหาวิทยาลยั" มีความประสงค์จะประกวดราคาซือ้ครุภณัฑ์
กล้องจลุทรรศน์ชนิด ๓ กระบอกตา พร้อมชดุถ่ายภาพและจอแสดงผล จ านวน ๒ ชดุ พร้อมตดิตัง้  เพื่อใช้ส าหรับภาควิชา
วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม  และศนูย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ ซึง่
พสัดทุี่จะซือ้นีต้้องเป็นของแท้ ของใหม ่ไมเ่คยใช้งานมาก่อน ไมเ่ป็นของเกา่เก็บ อยูใ่นสภาพท่ีจะใช้งานได้ทนัที และมี
คณุลกัษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซือ้ด้วยวิธีประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ฉบบันี ้โดยมี
ข้อแนะน า และข้อก าหนด ดงัตอ่ไปนี ้

 
  
                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

                          ๑.๑     รายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ 

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาทีก่ าหนดไว้ในระบบการจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ 

                          ๑.๓     สญัญาซือ้ขายทัว่ไป 

                          ๑.๔     แบบหนงัสอืค า้ประกนั 

                                    (๑)   หลกัประกนัสญัญา 

                          ๑.๕     บทนิยาม 

                                    (๑)   ผู้ เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกนั 

                                    (๒)   การขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 

                          ๑.๖     แบบบญัชีเอกสารท่ีก าหนดไว้ในระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ 
                                    (๑)   บญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑ 

                                    (๒)   บญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒ 

                          ๑.๗     แบบแสดงบญัชีรายรับรายจ่ายของโครงการ (บช.๑)                          
                          ๑.๘     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจดัสรร และราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
                                     
                 ๒.    คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒    ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย 

                          ๒.๓    ไมอ่ยูร่ะหวา่งเลกิกิจการ 
                          ๒.๔    ไมเ่ป็นบคุคลซึง่อยูร่ะหวา่งถกูระงบัการยื่นข้อเสนอหรือท าสญัญากบัหนว่ยงานของรัฐไว้ชัว่คราว
ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง 



                          ๒.๕    ไมเ่ป็นบคุคลซึง่ถกูระบช่ืุอไว้ในบญัชีรายช่ือผู้ทิง้งานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ทิง้งานของ
หนว่ยงานของรัฐในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลางซึง่รวมถึงนติิบคุคลที่ผู้ทิง้งานเป็นหุ้นสว่นผู้จดัการ 
กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบคุคลนัน้ด้วย 

                          ๒.๖    มีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจดัซือ้จดัจ้างและการ
บริหารพสัดภุาครัฐก าหนดในราชกิจจานเุบกษา 

                          ๒.๗    ผู้ เสนอราคาต้องเป็นนิติบคุคลผู้มีอาชีพขายพสัดทุี่ประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ดงักลา่ว 

                          ๒.๘    ผู้ เสนอราคาต้องไมเ่ป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ เสนอราคารายอื่นท่ีเข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ ณ 
วนัประกาศประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ หรือไมเ่ป็นผู้กระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตาม
ข้อ ๑.๕ 

                          ๒.๙    ผู้ เสนอราคาต้องไมเ่ป็นผู้ได้รับเอกสทิธ์ิหรือความคุ้มกนั ซึง่อาจปฏิเสธไมย่อมขึน้ศาลไทยเว้นแต่
รัฐบาลของผู้ เสนอราคาได้มีค าสัง่ให้สละเอกสทิธ์ิและความคุ้มกนัเช่นวา่นัน้ 

                          ๒.๑๐    ไมเ่ป็นผู้ที่ไมผ่า่นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตัิงานตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงการคลงัก าหนด 

                          ๒.๑๑    ผู้ เสนอราคาต้องไมอ่ยูใ่นฐานะเป็นผู้ไมแ่สดงบญัชีรายรับรายจา่ย หรือแสดงบญัชีรายรับ
รายจา่ยไมถ่กูต้องครบถ้วนในสาระส าคญัตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

                          ๒.๑๒    ผู้ เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์(e-Government 

Procurement: e-GP) ของกรมบญัชีกลาง 
                          ๒.๑๓    ผู้ เสนอราคาซึง่ได้รับคดัเลอืกเป็นคูส่ญัญาต้องรับและจ่ายเงินผา่นบญัชีธนาคารเว้นแตก่าร
จ่ายเงินแตล่ะครัง้ซึง่มมีลูคา่ไมเ่กินสามหมื่นบาทคูส่ญัญาอาจจา่ยเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

                          ๒.๑๔    ผู้ เสนอราคาต้องไมเ่ป็นผู้ที่ถกูประเมินสทิธิผู้ เสนอราคาในสถานะท่ีห้ามเข้าเสนอราคาและห้าม
ท าสญัญาตามที่ กวพ. ก าหนด 

                          ๒.๑๕    นิติบคุคลที่จะเข้าเป็นคูส่ญัญาต้องไมอ่ยูใ่นฐานะเป็นผู้ไมแ่สดงบญัชีรายรับรายจ่าย หรือแสดง
บญัชีรายรับรายจา่ยไมถ่กูต้องครบถ้วนในสาระส าคญั 

                          ๒.๑๖    นิติบคุคลที่จะเข้าเป็นคูส่ญัญากบัหนว่ยงานภาครัฐซึง่ได้ด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างด้วยระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเลก็ทรอนิกส ์ของกรมบญัชีกลาง ท่ี
เว็บไซต์ศนูย์ข้อมลูจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐ 

                          ๒.๑๗    คูส่ญัญาต้องรับและจ่ายเงินผา่นบญัชีธนาคาร เว้นแตก่ารจ่ายเงินแตล่ะครัง้ซึง่มีมลูคา่ ไมเ่กิน
สามหมื่นบาทคูส่ญัญาอาจจา่ยเป็นเงินสดก็ได้  
  
                 ๓.    หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 

                         ผู้ เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลกัฐานยื่นมาพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐ
ด้วยอเิลก็ทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ สว่น คือ 

                          ๓.๑    สว่นท่ี ๑ อยา่งน้อยต้องมีเอกสารดงัตอ่ไปนี ้

                                   (๑)    ในกรณีผู้ เสนอราคาเป็นนิติบคุคล 

                                           (ก)   ห้างหุ้นสว่นสามญัหรือห้างหุ้นสว่นจ ากดั ให้ยื่นส าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบยีนนิติ
บคุคล บญัชีรายช่ือหุ้นสว่นผู้จดัการ ผู้มีอ านาจควบคมุ (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 



                                           (ข)   บริษัทจ ากดัหรือบริษัทมหาชนจ ากดั ให้ยื่นส าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติ
บคุคล หนงัสอืบริคณห์สนธิ บญัชีรายช่ือกรรมการผู้จดัการ ผู้มีอ านาจควบคมุ (ถ้ามี) และบญัชีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) 
พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 
                                  (๒)    ในกรณีผู้ เสนอราคาเป็นผู้ เสนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผู้ ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสญัญาของ
การเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบไุว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ ร่วมค้า แล้วแตก่รณี 

                                  (๓)  เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ 

                                             (๓.๑)  ส าเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP พร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้อง 
                                             (๓.๒)  ส าเนาใบทะเบยีนภาษีมลูคา่เพิม่ พร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้อง (ถ้าม)ี 
                                 (๔)  บญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑ ทัง้หมดที่ได้ยื่นพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐ
ด้วยอเิลก็ทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไมต้่องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                          ๓.๒    สว่นท่ี ๒ อยา่งน้อยต้องมีเอกสารดงัตอ่ไปนี ้

                                   (๑)    ในกรณีที่ผู้ เสนอราคามอบอ านาจให้บคุคลอื่นกระท าการแทนให้แนบหนงัสอืมอบอ านาจซึง่
ติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลกัฐานแสดงตวัตนของผู้มอบอ านาจและผู้ รับมอบอ านาจ ทัง้นีห้ากผู้ รับมอบอ านาจ
เป็นบคุคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลนุิติภาวะตามกฎหมายแล้วเทา่นัน้ 

                                   (๒)    แคตตาลอ็กและหรือแบบรูปรายการละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 

                                   (๓)    บญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒ ทัง้หมดที่ได้ยื่นพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐ
ด้วยอเิลก็ทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไมต้่องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

  
                 ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑     ผู้ เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์
ตามทีก่ าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์นี ้โดยไมม่เีง่ือนไขใดๆ ทัง้สิน้ และจะต้องกรอกข้อความให้ถกูต้อง
ครบถ้วน พร้อมทัง้หลกัฐานแสดงตวัตนและท าการยืนยนัตวัตอนของผู้ เสนอราคา โดยไมต้่องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ 
PDF File (Portable Document Format) 

                                   (๑)    ผู้ เสนอราคาต้องจดัท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท 
PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ เสนอราคาต้องเป็นผู้ รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถกูต้อง และ
ชดัเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยนัการเสนอรคา แล้วจงึสง่ข้อมลู (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่
หนว่ยงานของรัฐผา่นทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์

                                   (๒)    ให้ผู้ เสนอราคาน าข้อมลู PDF File ที่ได้จดัเตรียมไว้ตาม 4.1 มาด าเนินการบนัทกึและสง่
ข้อมลู (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่หนว่ยงานของรัฐผา่นทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอเิลก็ทรอนิกส์ 
ภายในวนั และเวลาที่ประกาศก าหนด โดยผู้ เสนอราคาต้องเป็นผู้ รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถกูต้อง ในการบนัทกึ
และสง่ข้อมลู (Upload) ของตนก่อนที่จะยืนยนัการเสนอราคา 

                          ๔.๒     ผู้ เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม
และหรือราคาตอ่หนว่ย และหรือตอ่รายการ ตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถกูต้อง โดยคิดราคารวมทัง้สิน้ซึง่รวม
คา่ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอากรอื่น คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จา่ยอื่นๆ ทัง้ปวง จนกระทัง่สง่มอบพสัดใุห้ ณ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่



                                   ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไมน้่อยกวา่ ๓๐ วนั นบัแตว่นัเสนอราคา โดยภายใน
ก าหนดยืนราคา ผู้ เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

                          ๔.๓     ผู้ เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาสง่มอบพสัด ุไมเ่กิน ๙๐ วนั นบัถดัจากวนัลงนาม ใน
สญัญาซือ้ขาย 

                          ๔.๔     ผู้ เสนอราคาจะต้องสง่แคตตาลอ็กและหรือแบบรูปรายการละเอียด คณุลกัษณะเฉพาะของ 
ครุภณัฑ์กล้องจลุทรรศน์ชนดิ ๓ กระบอกตา พร้อมชดุถ่ายภาพและจอแสดงผล จ านวน ๒ ชดุ พร้อมติดตัง้ ไปพร้อมการ
เสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลกัฐานดงักลา่วนีม้หาวิทยาลยั
จะยดึไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
                                   ส าหรับแคตตาลอ็กที่แนบให้พจิารณา หากเป็นส าเนารูปถา่ยจะต้องรับรองส าเนาถกูต้อง โดยผู้มี
อ านาจท านิตกิรรมแทนนิติบคุคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอดู
ต้นฉบบัแคตตาลอ็ก ผู้ เสนอราคาจะต้องน าต้นฉบบัมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์
ตรวจสอบภายใน ๓ วนั 

                          ๔.๕     ก่อนการเสนอราคา ผู้ เสนอราคาควรตรวจดรู่างสญัญา รายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้
ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ทัง้หมดเสยีกอ่นท่ีจะตกลงยื่นข้อเสนอตามเง่ือนไขในเอกสารประกวด
ราคาอเิลก็ทรอนิกส ์

                          ๔.๖     ผู้ เสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบการจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วย
อิเลก็ทรอนิกส์ ในวนัท่ี ๑๒ ตลุาคม ๒๕๖๐  ระหวา่งเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. 
                          เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไมรั่บเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคา
ใดๆ โดยเด็ดขาด 

                          ๔.๘     ผู้ เสนอราคาต้องจดัท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF 

File (Portable Document Format) โดยผู้ เสนอราคาต้องเป็นผู้ รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถกูต้อง และชดัเจน
ของเอกสาร PDF File ก่อนทีจ่ะยืนยนัการเสนอรคา แล้วจึงสง่ข้อมลู (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่หนว่ยงาน
ของรัฐผา่นทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ 
                          คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ จะด าเนินการตรวจสอบคณุสมบตัิของผู้
เสนอราคาแตล่ะรายวา่ เป็นผู้ เสนอราคาทีม่ีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ เสนอราคารายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หากปรากฏวา่ผู้
เสนอราคารายใดเป็นผู้ เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ เสนอราคารายอื่น คณะกรรมการฯ จะตดัรายช่ือผู้ยื่น
ข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกนันัน้ออกจากการเป็นผู้เสนอราคา 

                          หากปรากฏตอ่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ก่อนหรือ ในขณะท่ีมีการ
พิจารณาข้อเสนอวา่ มีผู้ เสนอราคารายใดกระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) 
และคณะกรรมการฯ เช่ือวา่มีการกระท าอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตดัรายช่ือ
ผู้ เสนอราคารายนัน้ออกจากการเป็นผู้ เสนอราคา และมหาวิทยาลยัจะพิจารณาลงโทษผู้ เสนอราคาดงักลา่วเป็นผู้ทิง้งาน 
เว้นแตค่ณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์จะวินิจฉยัได้วา่ผู้เสนอราคารายนัน้เป็นผู้ที่ให้ความ
ร่วมมือเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ ริเร่ิมให้มีการกระท าดงักลา่ว 

 
 



                          หากภายหลงัจากการพิจารณาผลการเสนอราคาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์ หนว่ยงานของรัฐตรวจสอบพบวา่ผู้ เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาหรือผู้ เสนอราคารายใดรายหนึง่กระท า
การอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรมตามข้อ 1.6 (2) หนว่ยงานของรัฐสามารถตดัสทิธิการเป็นผู้ชนะการ
เสนอราคาโดยไมเ่รียกผู้ เสนอราคาเข้ามาท าสญัญา และสามารถลงโทษผู้ เสนอราคาที่กระท าการอนัเป็นการขดัขวางการ
แขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรมเป็นผู้ทิง้งานได้ 

                          ๔.๗     ผู้ เสนอราคาจะต้องปฏิบตัิ ดงันี ้
                                   (๑)    ปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ 
                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมลูคา่เพิม่ และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมคา่ใช้จา่ยทัง้
ปวงไว้ด้วยแล้ว 

                                   (๓)    ผู้ เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสูก่ระบวนการเสนอราคา ตามวนั เวลา ท่ีก าหนด 

                                   (๔)    ผู้ เสนอราคาจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไมไ่ด้ 

                                   (๕)    ผู้ เสนอราคาต้องศกึษาและท าความเข้าใจในระบบและวธีิการเสนอราคาด้วยวิธีประกวด
ราคาอเิลก็ทรอนิกส์ ของกรมบญัชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 

  
                 ๕.    หลักเกณฑ์และสิทธ์ิในการพิจารณา 

                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ครัง้นี ้มหาวิทยาลยัจะพจิารณา
ตดัสนิโดยใช้หลกัเกณฑ์ ราคา และจะพิจารณาจาก ราคารวม 

                          ๕.๒     หากผู้ เสนอราคารายใดมีคณุสมบตัิไมถ่กูต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลกัฐานการยื่นข้อเสนอไม่
ถกูต้อง หรือไมค่รบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไมถ่กูต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์จะไมรั่บพิจารณาราคาของผู้ เสนอราคารายนัน้ เว้นแตเ่ป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเลก็น้อย หรือผิด
แผกไปจากเง่ือนไขของเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสใ์นสว่นท่ีมใิช่สาระส าคญั ทัง้นี ้เฉพาะใน
กรณีที่พิจารณาเห็นวา่จะเป็นประโยชน์ตอ่มหาวิทยาลยัเทา่นัน้ 

                          ๕.๓     มหาวทิยาลยัสงวนสทิธิไมพ่ิจารณาข้อเสนอของผู้ เสนอราคาโดยไมม่ีการผอ่นผนั ในกรณี
ดงัตอ่ไปนี ้

                                   (๑)    ไม่ปรากฏช่ือผู้ เสนอราคารายนัน้ในบญัชีผู้ รับเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ทางระบบ
การจดัซือ้จดัจ้างด้วยอเิลก็ทรอนิกส์ หรือบญัชีรายช่ือผู้ซือ้เอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ทางระบบการจดัซือ้จดัจ้าง
ด้วยอเิลก็ทรอนิกส์ของมหาวิทยาลยั 

                                   (๒)    ไมก่รอกช่ือนิติบคุคล หรือลงลายมอืช่ืออิเลก็ทรอนิกส์อยา่งหนึง่อยา่งใด หรือทัง้หมดในการ
เสนอราคาทางระบบการจดัซือ้จดัจ้างด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ 
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตา่งไปจากเง่ือนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ท่ี
เป็นสาระส าคญั หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสยีเปรียบแกผู่้ เสนอราคารายอื่น 

                          ๕.๔     ในการตดัสนิการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ หรือในการท าสญัญา คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสห์รือมหาวิทยาลยัมีสทิธิให้ผู้ เสนอราคาชีแ้จงข้อเทจ็จริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใด
ที่เก่ียวข้องกบัผู้ เสนอราคาได้ มหาวิทยาลยัมีสทิธิที่จะไมรั่บข้อเสนอ ไมรั่บราคาหรือไมท่ าสญัญา หากข้อเทจ็จริงดงักลา่ว
ไมม่ีความเหมาะสม หรือไมถ่กูต้อง 



                          ๕.๕     มหาวทิยาลยัทรงไว้ซึง่สทิธิที่จะไมรั่บราคาต ่าสดุ หรือราคาหนึง่ราคาใด หรือราคาที่เสนอทัง้หมด 
ก็ได้ และอาจพิจารณาเลอืกซือ้ในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึง่รายการใด หรืออาจจะยกเลกิ การประกวด
ราคาอเิลก็ทรอนิกส์ โดยไมพ่ิจารณาจดัซือ้เลยก็ได้ สดุแตจ่ะพิจารณา ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคญั และ
ให้ถือวา่การตดัสนิของ มหาวิทยาลยัเป็นเด็ดขาด ผู้ เสนอราคาจะเรียกร้อง คา่เสยีหายใดๆ มิได้ รวมทัง้มหาวิทยาลยั จะ
พิจารณายกเลกิการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิง้งาน ไมว่า่จะเป็นผู้ เสนอราคาที่ได้รับการ
คดัเลอืกหรือไมก็่ตาม หากมีเหตทุี่เช่ือได้วา่การเสนอราคากระท าการโดยไมส่จุริต เช่น การเสนอเอกสารอนัเป็นเทจ็ หรือใช้
ช่ือบคุคลธรรมดา หรือนิติบคุคลอื่นมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น 

                               ในกรณีที่ผู้ เสนอราคารายที่เสนอราคาต า่สดุ เสนอราคาต ่าจนคาดหมายได้วา่ไมอ่าจด าเนินงานตาม
เอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์หรือหนว่ยงานของรัฐ
จะให้ผู้ เสนอราคานัน้ชีแ้จงและแสดงหลกัฐานท่ีท าให้เช่ือได้วา่ ผู้ เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคา
ซือ้อิเลก็ทรอนิกส์ให้เสร็จสมบรูณ์ หากค าชีแ้จงไมเ่ป็นท่ีรับฟังได้ หนว่ยงานของรัฐมีสทิธิที่จะไมรั่บข้อเสนอหรือไมรั่บราคา
ของผู้ เสนอราคารายนัน้ ทัง้นี ้ผู้ เสนอราคาดงักลา่วไมม่ีสทิธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือคา่เสยีหายใดๆ จากหนว่ยงานของรัฐ 

                          ๕.๖     ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลงัจากการพิจารณาข้อเสนอวา่ ผู้ เสนอราคาทีม่ีสทิธิ ได้รับการ
คดัเลอืกเป็นผู้ เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ เสนอราคารายอื่น ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ หรือ
เป็นผู้ เสนอราคาที่กระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ มหาวิทยาลยัมีอ านาจที่จะ
ตดัรายช่ือผู้ เสนอราคาที่ได้รับคดัเลอืกรายดงักลา่วออก และมหาวทิยาลยัจะพจิารณาลงโทษผู้ เสนอราคารายนัน้เป็นผู้ทิง้
งาน 

                          ในกรณีนีห้ากอธิการบดมีหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหมพ่จิารณาเห็นวา่การยกเลกิการพิจารณาผลการ
เสนอราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอยา่งยิ่ง อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหมม่ีอ านาจ
ยกเลกิการพิจารณาผลการเสนอราคาดงักลา่วได้ 

  
                 ๖.     การท าสัญญาซือ้ขาย 

                          ๖.๑     ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ สามารถสง่มอบสิง่ของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วนั
ท าการของทางราชการ นบัแตว่นัที่ท าข้อตกลงซือ้ มหาวิทยาลยัจะพิจารณาจดัท าข้อตกลงเป็นหนงัสอื แทนการท าสญัญา
ตามแบบสญัญาดงัระบ ุในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 

                          ๖.๒     ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ไมส่ามารถสง่มอบสิง่ของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ 
วนัท าการของทางราชการ หรือมหาวิทยาลยัเห็นวา่ไมส่มควรจดัท าข้อตกลงเป็นหนงัสอื ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวด
ราคาอเิลก็ทรอนิกส์จะต้องท าสญัญาซือ้ขายตามแบบสญัญาดงัระบใุนข้อ ๑.๓ กบัมหาวิทยาลยัภายใน ๗ วนั นบัถดัจาก
วนัท่ีได้รับแจ้งและจะต้องวางหลกัประกนัสญัญาเป็นจ านวนเงินเทา่กบัร้อยละ ๕ ของราคาสิง่ของที่ประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์ได้ให้มหาวิทยาลยัยดึถือไว้ในขณะท าสญัญา โดยใช้หลกัประกนัอยา่งหนึง่อยา่งใดดงัตอ่ไปนี ้

                          (๑)     เงินสด 

                          (๒)     เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสัง่จา่ยให้แก่มหาวิทยาลยั โดยเป็นเช็คลงวนัที่ท่ีท าสญัญาหรือก่อน
หน้านัน้ ไมเ่กิน ๓ วนัท าการ 
                          (๓)     (๓) หนงัสอืค า้ประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
หนงัสอืค า้ประกนั ดงัระบใุนข้อ ๑.๔ (๒) 



                          (๔)     หนงัสอืค า้ประกนัของบรรษัทเงินทนุอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย หรือบริษัทเงินทนุ หรือบริษัท
เงินทนุหลกัทรัพย์ที่ได้รับอนญุาตให้ประกอบกิจการเงินทนุเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค า้ประกนั ตามประกาศของ
ธนาคารแหง่ประเทศไทย ดงัระบใุนข้อ ๑.๔ (๒) 
                          (๕)     พนัธบตัรรัฐบาลไทย 

                          หลกัประกนันีจ้ะคืนให้ โดยไมม่ดีอกเบีย้ภายใน ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัท่ีผู้ชนะการประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผกูพนัตามสญัญาซือ้ขายแล้ว 

  
                 ๗.    อัตราค่าปรับ 

                          คา่ปรับตามแบบสญัญาซือ้ขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์นี ้ให้คิดในอตัราร้อยละ 
๐.๒๐ ตอ่วนั 

  
                 ๘.    การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ ซึง่ได้ท าข้อตกลงเป็นหนงัสอื หรือท าสญัญาซือ้ขาย ตามแบบดงั
ระบใุนข้อ ๑.๓ แล้วแตก่รณี จะต้องรับประกนัความช ารุดบกพร่องของสิง่ของที่ซือ้ขายที่เกิดขึน้ภายในระยะเวลาไมน้่อย
กวา่     ๑ ปี  นบัถดัจากวนัท่ีผู้ซือ้รับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจดัการซอ่มแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดงัเดมิภายใน ๓ วนั นบัถดั
จากวนัท่ีได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
  
                 ๙.    ข้อสงวนสทิธิในการเสนอราคาและอื่นๆ 

                          ๙.๑   มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหมจ่ะท าสญัญาตอ่เมื่อได้รับอนมุตังิบประมาณแล้วเทา่นัน้ 

                          ๙.๒   เมื่อมหาวิทยาลยัได้คดัเลอืกผู้ เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซือ้สิง่ของตามประกวด
ราคาอเิลก็ทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสัง่หรือน าสิง่ของดงักลา่วเข้ามาจากตา่งประเทศและของนัน้ต้องน าเข้ามาโดยทาง
เรือในเส้นทางที่มเีรือไทยเดินอยู ่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้
เสนอราคาซึง่เป็นผู้ขาย จะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยการสง่เสริมการพาณิชยนาวี ดงันี ้
                                   (๑)    แจ้งการสัง่หรือน าสิง่ของที่ซือ้ขายดงักลา่วเข้ามาจากตา่งประเทศ ตอ่กรมเจ้าทา่ ภายใน ๗ 
วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีผู้ขายสัง่ หรือซือ้ของจากตา่งประเทศ เว้นแตเ่ป็นของที่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้น
ให้บรรทกุโดยเรืออื่นได้ 

                                   (๒)    จดัการให้สิง่ของทีซ่ือ้ขายดงักลา่วบรรทกุโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสทิธิเช่นเดียวกบัเรือไทย 
จากตา่งประเทศมายงัประเทศไทย เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากกรมเจ้าทา่ ให้บรรทกุสิง่ของนัน้ โดยเรืออื่นที่มใิช่เรือไทย ซึง่
จะต้องได้รับอนญุาตเช่นนัน้ก่อนบรรทกุของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้
บรรทกุโดยเรืออื่น 

                                   (๓)    ในกรณีที่ไมป่ฏิบตัิตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายวา่ด้วย การสง่เสริม
การพาณิชยนาว ี

                          ๙.๓   ผู้ เสนอราคาซึง่มหาวิทยาลยัได้คดัเลอืกแล้ว ไมไ่ปท าสญัญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ ทาง
ราชการก าหนด ดงัระบไุว้ในข้อ ๗ มหาวิทยาลยัจะริบหลกัประกนัการยื่นข้อเสนอหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนงัสอืค า้ประกนั
การยื่นข้อเสนอทนัทีและอาจพจิารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสยีหายอื่น (ถ้าม)ี รวมทัง้จะพจิารณา ให้เป็นผู้ทิง้งานตาม
ระเบียบของทางราชการ 



                          ๙.๔   มหาวิทยาลยัสงวนสทิธ์ิท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเตมิเง่ือนไข หรือข้อก าหนดในแบบสญัญาให้เป็นไปตาม
ความเห็นของส านกังานอยัการสงูสดุ (ถ้าม)ี   
                          ๙.๕   หนว่ยงานของรัฐอาจประกาศยกเลกิการจดัซือ้จดัจ้างในกรณีตอ่ไปนีไ้ด้ โดยที่ผู้ เสนอราคาจะ
เรียกร้องคา่เสยีหายใดๆ จากหนว่ยงานของรัฐไมไ่ด้ 

  
                                   (๑)    หนว่ยงานของรัฐไมไ่ด้รับการจดัสรรเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจดัซือ้จดัจ้างหรือเงิน
งบประมาณที่ได้รับจดัสรรไมเ่พียงพอท่ีจะท าการจดัซือ้จดัจ้างนัน้ตอ่ไป 

                                   (๒)    มีการกระท าที่เข้าลกัษณะผู้ยื่นข้อเสนอท่ีชนะการจดัซือ้จดัจ้างหรือที่ได้รับการคดัเลอืกมี
ผลประโยชน์ร่วมกนั หรือมีสว่นได้เสยีกบัผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมหรือสมยอมกนักบัผู้
ยื่นข้อเสนอรายอื่นหรือเจ้าหน้าทีใ่นการเสนอราคา หรือสอ่วา่กระท าการทจุริตอื่นใดในการเสนอราคา 

                                   (๓)    การท าการจดัซือ้จดัจ้างตอ่ไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่หนว่ยงานของรัฐหรือกระทบ
ตอ่ประโยชน์สาธารณะ 

                                   (๔)    กรณีอื่นในท านองเดยีวกบั (1) (2) หรือ (3) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
  
                 ๑๐.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

                             หนว่ยงานของรัฐสามารถน าผลการปฏิบตัิงานแล้วเสร็จตามสญัญาของผู้ เสนอราคาที่ได้รับการ
คดัเลอืกให้เป็นผู้ รับจ้างเพื่อน ามาประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้ประกอบการทัง้นี ้หากผู้ เสนอราคาที่ได้รับการคดัเลอืกไม่
ผา่นเกณฑ์ทีก่ าหนดจะถกูระงบัการยื่นข้อเสนอหรือท าสญัญากบัหนว่ยงานของรัฐไว้ชัว่คราว 

 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่

๒๗ กนัยายน ๒๕๖๐ 


