
(ส ำเนำ) 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

เร่ือง ประกวดราคาจ้างจัดท าปกปริญญาบัตร จ านวน ๒๒,๐๐๐ ปก เพื่อใช้ส าหรับพธีิพระราชทาน
ปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐ แบบมีเงื่อนไข ด้วย

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 

                 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างจดัท าปกปริญญาบตัร จ านวน 
๒๒,๐๐๐ ปก เพ่ือใช้ส าหรับพิธีพระราชทานปริญญาบตัร มหาวิทยาลยัราชภฏัเขตภาคเหนือ ประจ าปีการศกึษา 
๒๕๕๙-๒๕๖๐ แบบมีเง่ือนไข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการ
ประกวดราคาครัง้นีเ้ป็นเงินทัง้สิน้ ๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึง่ล้านสามแสนสองหม่ืนบาทถ้วน) 
                 ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องมีคณุสมบตัิ ดงัตอ่ไปนี ้

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย 

                 ๓. ไมอ่ยูร่ะหว่างเลิกกิจการ 
                 ๔. ไมเ่ป็นบคุคลซึง่อยูร่ะหวา่งถกูระงบัการย่ืนข้อเสนอหรือท าสญัญากบัหนว่ยงานของรัฐไว้ชัว่คราว
เน่ืองจากเป็นผู้ ท่ีไมผ่า่นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตังิานของผู้ประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงการคลงัก าหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง 
                 ๕. ไมเ่ป็นบคุคลซึง่ถกูระบช่ืุอไว้ในบญัชีรายช่ือผู้ทิง้งานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ทิง้งานของ
หนว่ยงานของรัฐในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึง่รวมถึงนิติบคุคลท่ีผู้ทิง้งานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จดัการ กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร ผู้ มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิตบิคุคลนัน้ด้วย 

                 ๖. มีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจดัซือ้จดัจ้างและการ
บริหารพสัดภุาครัฐก าหนดในราชกิจจานเุบกษา 
                 ๗. เป็นนิตบิคุคลผู้ มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงักลา่ว 

                 ๘. ไมเ่ป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ย่ืนข้อเสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลยัราช
ภฏัเชียงใหม ่ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไมเ่ป็นผู้กระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนั
ราคาอยา่งเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้นี ้

                 ๙. ไมเ่ป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกนั ซึง่อาจปฏิเสธไมย่อมขึน้ศาลไทย เว้นแต ่รัฐบาลของผู้ ย่ืน
ข้อเสนอได้มีค าสัง่ให้สละเอกสิทธ์ิและความคุ้มกนัเชน่ว่านัน้ 

                 ๑๐. ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง 
                 ๑๑. ผู้ ย่ืนข้อเสนอซึง่ได้รับคดัเลือกเป็นคูส่ญัญาต้องลงทะเบียนในระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วย



อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง ตามท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 

                 ๑๒. ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องไมอ่ยูใ่นฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบญัชีรายรับรายจา่ยหรือแสดงบญัชีรายรับรายจา่ย
ไมถ่กูต้องครบถ้วนในสาระส าคญั ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

                 ๑๓. ผู้ ย่ืนข้อเสนอซึง่ได้รับคดัเลือกเป็นคูส่ญัญาต้องรับและจา่ยเงินผา่นบญัชีธนาคาร เว้นแตก่าร
จา่ยเงินแตล่ะครัง้ซึง่มีมลูคา่ไมเ่กินสามหม่ืนบาทคูส่ญัญาอาจจา่ยเป็นเงินสดก็ได้ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนด 

 

                ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวนัท่ี ๑ 
มิถนุายน ๒๕๖๑ ระหวา่งเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจดัซือ้
จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตัง้แตว่นัท่ีประกาศจนถึงก่อนวนัเสนอราคา  
                ผู้สนใจสามารถดรูายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ www.cmru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศพัท์หมายเลข ๐๕๓-๘๘๕๓๖๔ ในวนัและเวลาราชการ 
  
  

  ประกาศ ณ วนัท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
 

  

 
(ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี  มณีโกศล) 

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 



เลขที่  ๗๖/๒๕๖๑ 

การจ้างจัดท าปกปริญญาบัตร จ านวน ๒๒,๐๐๐ ปก เพื่อใช้ส าหรับพธีิพระราชทานปริญญาบัตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐ แบบมีเงื่อนไข 

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ลงวันท่ี  ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

 

                  มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่ซึง่ตอ่ไปนีเ้รียกวา่ "มหาวิทยาลยั" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้าง
จดัท าปกปริญญาบตัร จ านวน ๒๒,๐๐๐ ปก เพ่ือใช้ส าหรับพิธีพระราชทานปริญญาบตัร มหาวิทยาลยัราชภฏัเขต
ภาคเหนือ ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐ แบบมีเง่ือนไข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding)  โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดงัตอ่ไปนี ้

                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

                          ๑.๑     รายละเอียดและขอบเขตของงาน 

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีก าหนดไว้ในระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

                          ๑.๓     สญัญาจ้างทัว่ไป 

                          ๑.๔     แบบหนงัสือค า้ประกนั 

                                    (๑)   หลกัประกนัสญัญา 
                          ๑.๕     บทนิยาม 

                                    (๑)   ผู้ ท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั 

                                    (๒)   การขดัขวางการแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม 

                          ๑.๖     แบบบญัชีเอกสารท่ีก าหนดไว้ในระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

                                    (๑)   บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 

                                    (๒)   บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๒ 

                          ๑.๗     แบบแสดงบญัชีรายรับรายจา่ยของโครงการ (บช.๑) 
                          ๑.๘     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจดัสรร และราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
                          ๑.๙     หนงัสือรับรองการเป็นผู้ มีคณุสมบตัิตามประกาศประกวดราคา 
                 ๒.    คุณสมบัตขิองผู้ย่ืนข้อเสนอ 

                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒     ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย 

                          ๒.๓     ไมอ่ยูร่ะหว่างเลิกกิจการ 
                          ๒.๔     ไมเ่ป็นบคุคลซึง่อยูร่ะหว่างถกูระงบัการย่ืนข้อเสนอหรือท าสญัญากบัหนว่ยงานของรัฐไว้
ชัว่คราว เน่ืองจากเป็นผู้ ท่ีไม่ผา่นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตังิานของผู้ประกอบการตามระเบียบท่ี
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัก าหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง 

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/jsp/control.proc160
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6RGicL%2BqHeslt2FhjsrY3Oa
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRaO30h6sV3hJa%0ATC%2BxYSS8pANWWdUCwiINakd8s%2FlDcKIJbqCvf4I6PJnYO9RP%2B1W%2FSjpIJMMABJ24nTBSG895%2Bg%3D%3D
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6Q1TDT7oIXONfavNTPMViAs
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TvvQ5sS8Xq7ee1G0y%2Fi572
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SNf1tmGS30J3SSLlkQmi6z
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TIv9Q9c6zpcP%2FJiWVnqpSC
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6T%2F6j8GBTzci6tY%2F740YFav


                          ๒.๕     ไมเ่ป็นบคุคลซึง่ถกูระบช่ืุอไว้ในบญัชีรายช่ือผู้ทิง้งานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ทิง้งาน
ของหนว่ยงานของรัฐในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึง่รวมถึงนิตบิคุคลท่ีผู้ทิง้งานเป็นหุ้นสว่น
ผู้จดัการ กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร ผู้ มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิตบิคุคลนัน้ด้วย 

                          ๒.๖     มีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจดัซือ้จดัจ้าง
และการบริหารพสัดภุาครัฐก าหนดในราชกิจจานเุบกษา 
                          ๒.๗     เป็นนิตบิคุคลผู้ มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงักลา่ว 

                          ๒.๘     ไมเ่ป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่
มหาวิทยาลยั ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไมเ่ป็นผู้กระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนั
อยา่งเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้นี ้

                          ๒.๙     ไมเ่ป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกนั ซึง่อาจปฏิเสธไมย่อมขึน้ศาลไทยเว้นแตรั่ฐบาล
ของผู้ ย่ืนข้อเสนอได้มีค าสัง่ให้สละเอกสิทธ์ิและความคุ้มกนัเชน่วา่นัน้ 

                          ๒.๑๐     ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบญัชีกลาง 
                          ๒.๑๑     ผู้ ย่ืนข้อเสนอซึง่ได้รับคดัเลือกเป็นคูส่ญัญาต้องลงทะเบียนในระบบจดัซือ้จดัจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง ตามท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

                          ๒.๑๒     ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องไมอ่ยูใ่นฐานะเป็นผู้ไมแ่สดงบญัชีรายรับรายจา่ย หรือแสดงบญัชี
รายรับรายจา่ยไมถ่กูต้องครบถ้วนในสาระส าคญั ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

                          ๒.๑๓     ผู้ ย่ืนข้อเสนอซึง่ได้รับคดัเลือกเป็นคูส่ญัญาต้องรับและจา่ยเงินผา่นบญัชีธนาคาร เว้น
แตก่ารจ่ายเงินแตล่ะครัง้ซึง่มีมลูคา่ไมเ่กินสามหม่ืนบาทคูส่ญัญาอาจจา่ยเป็นเงินสดก็ได้ ตามท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 

                 ๓.    หลักฐานการย่ืนข้อเสนอ 

                         ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลกัฐานย่ืนมาพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ สว่น คือ 

                          ๓.๑    ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้

                                   (๑)    ในกรณีผู้ ย่ืนข้อเสนอเป็นนิตบิคุคล 

                                           (ก)   ห้างหุ้นสว่นสามญัหรือห้างหุ้นสว่นจ ากดั ให้ย่ืนส าเนาหนงัสือรับรองการจด
ทะเบียนนิตบิคุคล บญัชีรายช่ือหุ้นสว่นผู้จดัการ ผู้ มีอ านาจควบคมุ (ถ้ามี) พร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้อง 
                                           (ข)   บริษัทจ ากดัหรือบริษัทมหาชนจ ากดั ให้ย่ืนส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียน
นิตบิคุคล หนงัสือบริคณห์สนธิ บญัชีรายช่ือกรรมการผู้จดัการ ผู้ มีอ านาจควบคมุ (ถ้ามี) และบญัชีผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้อง 



                                   (๒)    ในกรณีผู้ ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ ย่ืนข้อเสนอร่วมกนัในฐานะเป็นผู้ ร่วมค้า ให้ย่ืนส าเนา
สญัญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามท่ีระบไุว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ ร่วมค้า แล้วแตก่รณี 

                                        (๓)    เอกสารเพิ่มเตมิอ่ืนๆ 
                                           (๓.๑)   สาเนาใบทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่ม พร้อมรับรองสาเนาถกูต้อง 
                                           (๓.๒)   หลกัฐานแสดงตวัตนของผู้ มีอานาจลงนาม 

(๕)    บญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑ ทัง้หมดท่ีได้ย่ืนพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                                           ทัง้นี ้เม่ือผู้ ย่ืนข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑ 
ครบถ้วน ถกูต้องแล้ว ระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑ ตามแบบใน
ข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ ย่ืนข้อเสนอไมต้่องแนบบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑ ดงักลา่วในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                          ๓.๒    ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้

                                   (๑)    ในกรณีท่ีผู้ ย่ืนข้อเสนอมอบอ านาจให้บคุคลอ่ืนกระท าการแทนให้แนบหนงัสือมอบ
อ านาจซึง่ติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลกัฐานแสดงตวัตนของผู้มอบอ านาจและผู้ รับมอบอ านาจ ทัง้นี ้
หากผู้ รับมอบอ านาจเป็นบคุคลธรรมดาต้องเป็นผู้ ท่ีบรรลนุิตภิาวะตามกฎหมายแล้วเทา่นัน้ 

                                        (๒)    เอกสารเพิ่มเตมิอ่ืนๆ 
                                           (๒.๑)   รายละเอียดคณุลกัษณะปกปริญญาบตัร 
                                           (๒.๒)   หนงัสือรับรองการเป็นผู้ มีคณุสมบตัิตามประกาศประกวดราคา 
                                           (๒.๓)   จดัสง่ตวัอยา่งปกปริญญาบตัรตามคณุลกัษณะท่ีก าหนด อยา่งน้อย ๑ ปก 
ภายใน ๕ วนัท าการ นบัถดัจากวนัท่ีเสนอราคา 
                                  (๓)    บญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒ ทัง้หมดท่ีได้ย่ืนพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไมต้่องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                           ทัง้นี ้เม่ือผู้ ย่ืนข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒ 
ครบถ้วน ถกูต้องแล้ว ระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒ ตามแบบใน
ข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ ย่ืนข้อเสนอไมต้่องแนบบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒ ดงักลา่วในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                 ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑     ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี ้โดยไมมี่เง่ือนไขใดๆ ทัง้สิน้ และจะต้อง
กรอกข้อความให้ถกูต้องครบถ้วน พร้อมทัง้หลกัฐานแสดงตวัตนและท าการยืนยนัตวัตนของผู้ ย่ืนข้อเสนอโดยไม่



ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครัง้เดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอ่หน่วย และหรือตอ่รายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ท้ายใบเสนอราคาให้
ถกูต้อง ทัง้นี ้ราคารวมท่ีเสนอจะต้องตรงกนัทัง้ตวัเลขและตวัหนงัสือ ถ้าตวัเลขและตวัหนงัสือไมต่รงกนั ให้ถือ
ตวัหนงัสือเป็นส าคญั โดยคิดราคารวมทัง้สิน้ซึง่รวมคา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีอากรอ่ืน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวงไว้
แล้ว 
                                   ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไมน้่อยกวา่ ๖๐ วนั ตัง้แตว่นัเสนอราคาโดย
ภายในก าหนดยืนราคา ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

                          ๔.๓     ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการแล้วเสร็จไมเ่กิน ๓๐ วนั นบัถดัจากวนั
ลงนามในสญัญาจ้างหรือจากวนัท่ีได้รับหนงัสือแจ้งจาก มหาวิทยาลยั ให้เร่ิมท างาน 

                          ๔.๔     ก่อนเสนอราคา ผู้ ย่ืนข้อเสนอควรตรวจดรู่างสญัญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถ่ี
ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทัง้หมดเสียก่อนท่ีจะตกลงย่ืนเสนอราคาตามเง่ือนไข ใน
เอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ 

                          ๔.๕     ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวนัท่ี ๑ มิถนุายน ๒๕๖๑  ระหวา่งเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้
ถือตามเวลาของระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 

                          เม่ือพ้นก าหนดเวลาย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไมรั่บเอกสารการย่ืนข้อเสนอและเสนอ
ราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

                          ๔.๖     ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องจดัท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องเป็นผู้ รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 
ถกูต้อง และชดัเจนของเอกสาร PDF File ก่อนท่ีจะยืนยนัการเสนอราคา แล้วจงึสง่ข้อมลู (Upload) เพ่ือเป็นการ
เสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลยัผา่นทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะด าเนินการตรวจสอบ
คณุสมบตัขิองผู้ ย่ืนข้อเสนอแตล่ะรายว่า เป็นผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนตาม
ข้อ ๑.๕(๑) หรือไม ่หากปรากฏวา่ผู้ ย่ืนข้อเสนอรายใดเป็นผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ย่ืนข้อเสนอราย
อ่ืน คณะกรรมการฯ จะตดัรายช่ือผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนันัน้ออกจากการเป็นผู้ ย่ืนข้อเสนอ 

                          หากปรากฏตอ่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะท่ี
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ ย่ืนข้อเสนอรายใดกระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมตาม
ข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เช่ือว่ามีการกระท าอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม คณะ
กรรมการฯ จะตดัรายช่ือผู้ ย่ืนข้อเสนอรายนัน้ออกจากการเป็นผู้ ย่ืนข้อเสนอ และมหาวิทยาลยัจะพิจารณาลงโทษผู้
ย่ืนข้อเสนอดงักลา่วเป็นผู้ทิง้งาน เว้นแต่มหาวิทยาลยัจะพิจารณาเห็นวา่ผู้ ย่ืนข้อเสนอรายนัน้มิใชเ่ป็นผู้ ริเร่ิมให้มี



การกระท าดงักลา่วและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของมหาวิทยาลยั 

                          ๔.๘     ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องปฏิบตัิ ดงันี ้

                                   (๑)    ปฏิบตัติามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะต้องเป็นราคาท่ีรวมภาษีมลูคา่เพิ่ม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวม
คา่ใช้จา่ยทัง้ปวงไว้ด้วยแล้ว 
                                   (๓)    ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสูก่ระบวนการเสนอราคา ตามวนั เวลา ท่ี
ก าหนด 

                                   (๔)    ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแล้วไมไ่ด้ 

                                   (๕)    ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องศกึษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบญัชีกลางท่ีแสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 

                 ๕.    หลักเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณา 

                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการย่ืนข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้นี ้มหาวิทยาลยัจะ
พิจารณาตดัสินโดยใช้หลกัเกณฑ์ ราคา 
                          ๕.๒     การพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ 
                                   กรณีใช้หลกัเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ มหาวิทยาลยั จะพิจารณา
จาก ราคารวม 
                          ๕.๓      หากผู้ ย่ืนข้อเสนอรายใดมีคณุสมบตัไิมถ่กูต้องตามข้อ ๒ หรือย่ืนหลกัฐานการย่ืน
ข้อเสนอไมถ่กูต้อง หรือไมค่รบถ้วนตามข้อ ๓ หรือย่ืนข้อเสนอไมถ่กูต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไมรั่บพิจารณาข้อเสนอของผู้ ย่ืนข้อเสนอรายนัน้ เว้นแต ่ผู้ ย่ืนข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดท่ีุจะจ้างไมค่รบถ้วน หรือเสนอรายละเอียด
แตกตา่งไปจากเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลยัก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในสว่นท่ีมิใช่
สาระส าคญัและความแตกตา่งนัน้ไมมี่ผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบตอ่ผู้ ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือเป็นการ
ผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอ่นปรนการตดัสิทธิผู้ ย่ืนข้อเสนอรายนัน้ 

                          ๕.๔     มหาวิทยาลยัสงวนสิทธิไมพ่ิจารณาข้อเสนอของผู้ ย่ืนข้อเสนอโดยไมมี่การผ่อนผนั ใน
กรณีดงัตอ่ไปนี ้

                                   (๑)    ไมป่รากฏช่ือผู้ ย่ืนข้อเสนอรายนัน้ในบญัชีผู้ รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจดัซือ้จดัจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบญัชีรายช่ือผู้ ซือ้เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการ
จดัซือ้จดัจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลยั 

                                   (๒)    ไมก่รอกช่ือผู้ ย่ืนข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตา่งไปจากเง่ือนไขท่ีก าหนดในเอกสารเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นสาระส าคญั หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน 



                          ๕.๕     ในการตดัสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสญัญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลยั มีสิทธิให้ผู้ ย่ืนข้อเสนอชีแ้จงข้อเท็จจริงเพิ่มเตมิ
ได้ มหาวิทยาลยัมีสิทธิท่ีจะไมรั่บข้อเสนอ ไมรั่บราคา หรือไมท่ าสญัญา หากข้อเท็จจริงดงักลา่วไมมี่ความ
เหมาะสมหรือไมถ่กูต้อง 
                          ๕.๖     มหาวิทยาลยัทรงไว้ซึง่สิทธิท่ีจะไมรั่บราคาต ่าสดุ หรือราคาหนึง่ราคาใด หรือราคาท่ีเสนอ
ทัง้หมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึง่รายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไมพ่ิจารณาจดัจ้างเลยก็ได้ สดุแตจ่ะพิจารณา ทัง้นี ้เพ่ือประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นส าคญั และให้ถือวา่การตดัสินของมหาวิทยาลยัเป็นเด็ดขาด ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะเรียกร้องคา่ใช้จา่ย หรือ
คา่เสียหายใดๆ มิได้ รวมทัง้มหาวิทยาลยัจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ ย่ืน
ข้อเสนอเป็นผู้ทิง้งาน ไมว่า่จะเป็นผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคดัเลือกหรือไมก็่ตาม หากมีเหตท่ีุเช่ือถือได้วา่การย่ืน
ข้อเสนอกระท าการโดยไมส่จุริต เชน่ การเสนอเอกสารอนัเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบคุคลธรรมดา หรือนิตบิคุคลอ่ืนมาย่ืน
ข้อเสนอแทน เป็นต้น 

                                ในกรณีท่ีผู้ ย่ืนข้อเสนอรายท่ีเสนอราคาต ่าสดุ เสนอราคาต ่าจนคาดหมายได้วา่ไมอ่าจ
ด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือมหาวิทยาลยั จะให้ผู้ ย่ืนข้อเสนอนัน้ชีแ้จงและแสดงหลกัฐานท่ีท าให้เช่ือได้วา่ ผู้ ย่ืนข้อเสนอสามารถด าเนินงาน
ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบรูณ์ หากค าชีแ้จงไมเ่ป็นท่ีรับฟังได้ มหาวิทยาลยั มีสิทธิท่ีจะ
ไมรั่บข้อเสนอหรือไมรั่บราคาของผู้ ย่ืนข้อเสนอรายนัน้ ทัง้นี ้ผู้ ย่ืนข้อเสนอดงักลา่วไมมี่สิทธิเรียกร้องคา่ใช้จา่ยหรือ
คา่เสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลยั 

                          ๕.๗     ก่อนลงนามในสญัญามหาวิทยาลยั อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
หากปรากฏวา่มีการกระท าท่ีเข้าลกัษณะผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือท่ีได้รับการคดัเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกนั หรือมีส่วนได้เสียกบัผู้ ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม หรือสมยอม
กนักบัผู้ ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือส่อวา่กระท าการทจุริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

                 ๖.     การท าสัญญาจ้าง 
                               ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสญัญาจ้างตามแบบสญัญา ดงัระบใุนข้อ 
๑.๓ หรือท าข้อตกลงเป็นหนงัสือกบัมหาวิทยาลยั ภายใน ๗ วนั นบัถดัจากวนัท่ีได้รับแจ้ง และจะต้องวาง
หลกัประกนัสญัญาเป็นจ านวนเงินเทา่กบัร้อยละ ๕ ของราคาคา่จ้างท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้
มหาวิทยาลยัยึดถือไว้ในขณะท าสญัญา โดยใช้หลกัประกนัอย่างหนึง่อย่างใดดงัตอ่ไปนี ้

                          ๖.๑     เงินสด 

                          ๖.๒     เช็คหรือดราฟท์ท่ีธนาคารสัง่จา่ยให้แก่มหาวิทยาลยั โดยเป็นเช็คลงวนัท่ีท่ีท าสญัญา หรือ
ก่อนหน้านัน้ ไมเ่กิน ๓ วนั ท าการของทางราชการ 
                          ๖.๓     หนงัสือค า้ประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนงัสือค า้ประกนั ดงัระบใุนข้อ 



๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนงัสือค า้ประกนัอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด 

                          ๖.๔     หนงัสือค า้ประกนัของบริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ท่ีได้รับอนญุาตให้
ประกอบกิจการเงินทนุเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค า้ประกนั ตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย 
ตามรายช่ือบริษัทเงินทนุท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนโุลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนงัสือค า้
ประกนัของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด ดงัระบใุนข้อ ๑.๔ (๒) 
                          ๖.๕     พนัธบตัรรัฐบาลไทย 

                          หลกัประกนันีจ้ะคืนให้ โดยไมมี่ดอกเบีย้ภายใน ๑๕ วนันบัถดัจากวนัท่ีผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ รับจ้าง) พ้นจากข้อผกูพนัตามสญัญาจ้างแล้ว 
                          หลกัประกนันีจ้ะคืนให้ โดยไมมี่ดอกเบีย้ ตามอตัราสว่นของงานจ้างซึง่มหาวิทยาลยั ได้รับมอบ
ไว้แล้ว 
                 ๗.    ค่าจ้างและการจ่ายเงนิ 

                          มหาวิทยาลยัจะจา่ยคา่จ้างซึง่ได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม ตลอดจนภาษีอ่ืน ๆ และคา่ใช้จ่ายทัง้ปวง
แล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และก าหนดการจ่ายเงินเป็น จ านวน ๑ งวด  เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อย
ละ ๑๐๐ ของคา่จ้าง เม่ือผู้ รับจ้างได้ปฏิบตังิานทัง้หมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสญัญา  
                ๘.    อัตราค่าปรับ 

                          คา่ปรับตามแบบสญัญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี ้หรือข้อตกลงจ้าง
เป็นหนงัสือจะก าหนด ดงันี ้

                          ๘.๑     กรณีท่ีผู้ รับจ้างน างานท่ีรับจ้างไปจ้างชว่งให้ผู้ อ่ืนท าอีกทอดหนึง่โดยไมไ่ด้รับอนญุาตจาก
มหาวิทยาลยั จะก าหนดคา่ปรับส าหรับการฝ่าฝืนดงักลา่วเป็นจ านวนร้อยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างชว่งนัน้ 

                          ๘.๒     กรณีท่ีผู้ รับจ้างปฏิบตัผิิดสญัญาจ้างนอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะก าหนดคา่ปรับเป็นรายวนั
ในอตัราร้อยละ๐.๑๐ ของราคาคา่จ้าง 
                 ๙.    การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึง่ได้ท าข้อตกลงเป็นหนงัสือ หรือท าสญัญาจ้าง ตามแบบ 
ดงัระบใุนข้อ ๑.๓ แล้วแตก่รณี จะต้องรับประกนัความช ารุดบกพร่องของงานจ้างท่ีเกิดขึน้ภายในระยะเวลาไมน้่อย
กวา่   ๓ เดือน    นบัถดัจากวนัท่ีมหาวิทยาลยัได้รับมอบงาน โดยผู้ รับจ้างต้องรีบจดัการซอ่มแซมแก้ไขให้ใช้การได้
ดีดงัเดมิภายใน ๓ วนั นบัถดัจากวนัท่ีได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
                 ๑๐.    ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอ่ืน ๆ 

                          ๑๐.๑    การลงนามในสญัญาจะกระท าได้ตอ่เม่ือ มหาวิทยาลยัได้รับอนมุตัเิงินคา่จ้างแล้ว
เทา่นัน้ 

                          ๑๐.๒   เม่ือมหาวิทยาลยัได้คดัเลือกผู้ ย่ืนข้อเสนอรายใด ให้เป็นผู้ รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตาม
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ รับจ้างจะต้องสัง่หรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดงักลา่วเข้ามาจาก



ตา่งประเทศ และของนัน้ต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดนิอยู ่และสามารถให้บริการรับขนได้
ตามท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้ ย่ืนข้อเสนอซึง่เป็นผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมาย
วา่ด้วยการสง่เสริมการพาณิชยนาวี ดงันี ้

                                   (๑)    แจ้งการสัง่หรือน าสิ่งของดงักลา่วเข้ามาจากตา่งประเทศ ตอ่กรมเจ้าทา่ ภายใน ๗ 
วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีผู้ รับจ้างสัง่หรือซือ้ของจากตา่งประเทศ เว้นแตเ่ป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออ่ืนได้ 

                                   (๒)    จดัการให้สิ่งของดงักลา่วบรรทกุโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชน่เดียวกบัเรือไทย 
จากตา่งประเทศมายงัประเทศไทย เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากกรมเจ้าทา่ ให้บรรทกุสิ่งของนัน้ โดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่
เรือไทย ซึง่จะต้องได้รับอนญุาตเช่นนัน้ก่อนบรรทกุของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออ่ืน 

                                   (๓)    ในกรณีท่ีไมป่ฏิบตัิตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
สง่เสริมการพาณิชยนาวี 
                          ๑๐.๓   ผู้ ย่ืนข้อเสนอซึง่มหาวิทยาลยัได้คดัเลือกแล้ว ไมไ่ปท าสญัญา หรือข้อตกลงภายในเวลา
ท่ีทางราชการก าหนดดงัระบไุว้ในข้อ ๗ มหาวิทยาลยัจะริบหลกัประกนัการย่ืนข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออก
หนงัสือค า้ประกนัการย่ืนข้อเสนอทนัที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทัง้จะ
พิจารณาให้เป็นผู้ทิง้งานตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ด้วยการจดัซือ้จดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ 

                          ๑๐.๔   มหาวิทยาลยัสงวนสิทธ์ิท่ีจะแก้ไขเพิ่มเตมิเง่ือนไข หรือข้อก าหนดในแบบสญัญาให้
เป็นไปตามความเห็นของส านกังานอยัการสงูสดุ (ถ้ามี) 
                          ๑๐.๕   ในกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี ้มีความขดัหรือแย้งกนั 
ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องปฏิบตัติามค าวินิจฉัยของมหาวิทยาลยั ค าวินิจฉยัดงักลา่วให้ถือเป็นท่ีสดุ และผู้ ย่ืนข้อเสนอไม่
มีสิทธิเรียกร้องคา่ใช้จา่ยใดๆ เพิ่มเตมิ 

                          ๑๐.๖   มหาวิทยาลยั อาจประกาศยกเลิกการจดัจ้างในกรณีตอ่ไปนีไ้ด้ โดยท่ีผู้ ย่ืนข้อเสนอจะ
เรียกร้องคา่เสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลยัไมไ่ด้ 

                                   (๑)    ไมไ่ด้รับการจดัสรรเงินท่ีจะใช้ในการจดัจ้างหรือได้รับจดัสรรแตไ่มเ่พียงพอท่ีจะท า
การจดัจ้างครัง้นีต้อ่ไป 

                                   (๒)    มีการกระท าท่ีเข้าลกัษณะผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีชนะการจดัจ้างหรือท่ีได้รับการคดัเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกนั หรือมีส่วนได้เสียกบัผู้ ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม หรือสมยอม
กนักบัผู้ ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือส่อวา่กระท าการทจุริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

                                   (๓)    การท าการจดัจ้างครัง้นีต้อ่ไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลยั หรือ
กระทบตอ่ประโยชน์สาธารณะ 
                                   (๔)    กรณีอ่ืนในท านองเดียวกบั (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ซึง่ออก



ตามความในกฎหมายวา่ด้วยการจดัซือ้จดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ 

                 ๑๑.    การปฏิบัตติามกฎหมายและระเบียบ 

                          ในระหวา่งระยะเวลาการจ้าง ผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคดัเลือกให้เป็นผู้ รับจ้างต้องปฏิบตัติาม
หลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

                 ๑๒.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

                          มหาวิทยาลยั สามารถน าผลการปฏิบตัิงานแล้วเสร็จตามสญัญาของผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการ
คดัเลือกให้เป็นผู้ รับจ้างเพื่อน ามาประเมินผลการปฏิบตังิานของผู้ประกอบการ 
                          ทัง้นี ้หากผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคดัเลือกไมผ่า่นเกณฑ์ท่ีก าหนดจะถกูระงบัการย่ืนข้อเสนอหรือ
ท าสญัญากบัมหาวิทยาลยั ไว้ชัว่คราว 
  

มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่

 ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
 

  

 


