
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน ้าส้าหรับนักศึกษา วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน  

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

 

                 มห าวิทย าลัย ราช ภัฏเชีย งใหม ่ มีความปร ะสงค์ ป ร ะกว ดราค าจ้ างก่อ สร้างห้ องน ้ าส้า หรับ

นักศึกษ า วทิ ยาลัยแม่ฮ่ องส อน ดว้ยว ิธีประกวดราค าอิเ ล็ก ท รอนิกส์ (e-bidding) ราคากลา งของ งานก ่อสรา้ ง

ในก ารประกวดร าคาครั งนี เ ป ็นเงินท ั งสิ น ๑,๐๙๖,๕๐๐. ๐๐ บ าท  (หนึ่ง ล้านเก ้ าหมื่น หกพันห้าร้ อยบ าท ถ้วน)   

                 ผูม้สีิทธ ิเสนอราคา จะต้อ งมคีุณส มบัติ ดัง ต่อไป นี  

                 ๑. มีความ สา มารถต ามกฎห มาย 

                 ๒. ไม่เป ็นบุค คลล้มละล าย 

                 ๓. ไม่อยู่ระ ห ว่างเลิกก ิจการ 

                 ๔. ไม่เป ็นบุค คลซ ึ่งอยู่ระหว่ างถูก ระ งับก ารยื่นขอ้เสนอ หรอืท ้าสัญญ ากับ หนว่ยงา นของรัฐไว้

ช่ัวคราวต ามที่ป ร ะกาศเ ผยแพรใ่นระบบ เครือข่ ายสารส นเท ศของกรมบ ัญชกีล าง 

                 ๕. ไม่เป ็นบุค คลซ ึ่งถูก ระบ ุชื่อไว้ในบ ัญชรี ายชื่อ ผูท้ ิ งง านแล ะได ้แจ้ งเวียนชื่อให้เป ็นผู้ทิ งงา นข อง

หนว่ยงาน ของรัฐในร ะบ บ เครือขา่ยสา รสนเท ศขอ งกรม บ ัญชกีล าง ซ ึ่ง รวมถึงนติิบุค คลท ี่ผู้ทิ งงานเป ็น หุน้ส่วน

ผูจ้ัดการ  กรรมก ารผู้ จัดกา ร ผู้บริห าร ผูม้ีอ้ าน าจในก า รด้าเนินง านในก ิจก ารของ นิ ติบุคคล นั นดว้ย 

                 ๖. มีคุณสมบั ติและไม่มีลักษ ณ ะต้อง หา้ ม ตามที่คณะก ร รมกา รนโย บ า ยก ารจัดซื อจัดจ้ าง และก าร

บ ริหารพัสดุ ภาครัฐก ้ าหนดใ นราชกิ จจา นุเบ กษ า 

                 ๗. เป ็นนิติบุคค ลผูม้ีอ าชีพรับจ้ าง งานที่ป ร ะกว ดราค าอิเล็กท รอนิกส์ดั งกล่าว 

                 ๘. ไม่เป ็นผู้มีผลป ระโย ชน์ ร่วมกันกับ ผูย้ื่น ข้อเสนอราค าร ายอื่นที่เข้ายื่ นข้อ เสนอใ หแ้ก่

มหาวิทย าลัยร า ชภัฏเ ชียงให ม่ ณ วันปร ะกา ศประกวดร าคาอเิล็ก ท รอนิกส์ หรอืไม่เ ป ็นผู้กระท ้าก ารอันเป ็นกา ร

ขัดขวางก ารแข่ งขันร าคาอย่ างเป็นธ รรม ในก ารประกว ดราคาอเิล็ก ท รอ นิกส์ครั งนี  

                 ๙. ไม่เป ็นผู้ได้รับเ อกส ิทธ ิ์หรอืความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธ ไม่ ยอมขึ นศ า ลไ ท ย เว้นแตร่ัฐบ าลของ ผู้

เสนอราค าได ้มคี้าสั่ งให้สละ เอก สิทธ ิ์ความคุ้มกันเชน่ว่ า นั น 

                 ๑๐. ไม่เป ็นผู้ ท ี่ไม่ผ่านเก ณฑก์ ารประเมิ น ผลการป ฏิบัติง านต ามร ะเบ ี ยบ ท ี่รัฐมนตรีวา่การ

กระทรวงก ารคลั งก้าห นด 

                 ๑๑.  ผูเ้สนอ ร าคา ต้องลงท ะเบ ียนในระบ บ จัดซื อจัดจ้างภ าครัฐด้วย อิ เล็ก ท รอนิกส์ (Electronic 

Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญ ชีกล า ง 

                 ๑๒.  ผูเ้สนอ ร าคาตอ้ งไม่อยู่ในฐาน ะเป ็นผู้ ไม่แสดงบัญชีร ายรับ ราย จา่ ย หรอืแสด งบัญชีร ายรับ

รายจ่ายไ ม่ถูกต้อ งคร บ ถ้วน ในสาระส้ าคัญต ามที่คณะก รรมการ  ป.ป .ช. ก้ าหนด 



- ๒ - 

 

                 ๑๓ . ผูเ้ส นอร าคาซึ่งได้รับคัด เลือกเ ป ็นคู่สั ญญ าต้องรับแ ละจ่ ายเ งนิ ผา่ นบัญ ชีธนาคาร เว้นแ ต่ 

การจา่ยเ งิ นแตล่ ะครั งซ ึ่ง มีมู ลค่าไม่เก ิน สา มหมื่ นบาทค ู่ สัญญ าอา จจ่ ายเ ป ็นเงินสดก ็ ได ้ตามที่คณะกร รมการ  

ป .ป.ช. ก้าห นด 

                ก้าหนดยื่นข้ อเ สนอและเสน อราค าท า งระบ บ จัดซื อจัดจ้าง ภาครัฐด้วย อิเล็กท รอนิกส์ ในว ันที่ 

........... ....... ...... ระหว่างเวล า ........................ น. ถึง ........................ น. 

                ผูส้นใจส าม าร ถขอรับ เอก สารป ระกว ดร า คาอเิล็ก ท รอนิกส์ โด ยดาวน์ โหลดเ อกส ารผ่ านทา งระบ บ

จัดซื อจัดจ้างภ าครัฐด้วย อิเ ล็ก ท รอนิกส์ตั งแต่วันที่ปร ะ กาศจนถึงก่อน วันเสนอร าค า 

                ผูส้นใจส าม าร ถด ูรายละเอียดไ ด้ที่เว็บ ไซ ต์ www.cmru.ac.th หรอื www.gprocurement.go.th หรอื

สอบ ถามทางโท รศัพท์ห มา ยเ ลข ๐๕๓-๘๘ ๕๓๖๙, ๐๕๓-๘๘ ๕๓๖๖ ในว ัน และเ วลาราชการ 

                ผูส้นใจต้ องกา รทราบรายล ะเอียดเ พิ่มเติม เก ี่ยวก ับ สถ านที่หรอืแบบ รูปรายก ารล ะเอียด โป รด

สอบ ถามมายั ง ม หาวิทย าลั ยราชภัฏเชยีงใ หม ่ ผา่นท าง อีเมล์ building@cmru.ac.th ภายใ นวันท ี่ ... ....... ........ ......  

โด ยมหาวิทย าลัยร าช ภัฏเชีย งใหมจ่ ะชี แ จงร ายละเอียดดั งกล่าวผ่ านทา งเว็บ ไซ ต์ www.cmru.ac.th แล ะ 

www.gprocurement.go.th ในว ันที่ ......... ....... ........   

  

  ป ระกาศ ณ วันที่        พฤศจกิายน พ .ศ. ๒๕ ๖๐ 
 

  

  

  

  

  

  
 

 

(ผูช่้วยศา สตรา จารย ์ดร.ชา ตรี มณีโกศล) 

รองอธิการบดี ปฏิบัติร าชก ารแทน 

อธ ิการบ ดีมหาวิทย าลัยรา ช ภัฏเชียงให ม่ 
 

 


