
(ส ำเนำ) 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

เรื่อง ประกวดราคาจา้งเหมาท าความสะอาดอาคารและสถานที่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แบบมี

เงื่อนไข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(e-bidding) 

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

 

                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงคจ์ะ ประกวดราคาจ้างเหมาท าความสะอาดอาคาร

และสถานที่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แบบมีเงือ่นไข ด้วยวธิีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาคร้ังนีเ้ป็นเงินทัง้สิน้ ๒๕,๗๗๒,๑๒๙.๔๖ บาท (ยี่สิบห้าล้านเจด็

แสนเจ็ดหมื่นสองพนัหนึ่งรอ้ยยี่สิบเกา้บาทสี่สิบหกสตางค)์ 

                 ผูย้ื่นขอ้เสนอจะต้องมีคุณสมบัต ิดงัต่อไปนี้ 

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

                 ๓. ไม่อยู่ระหวา่งเลิกกจิการ 

                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรอืท าสัญญากับหนว่ยงานของรัฐไว้

ช่ัวคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผา่นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบยีบที่

รัฐมนตรวี่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครอืข่ายสารสนเทศของ

กรมบัญชกีลาง 

                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชรีายชือ่ผู้ทิง้งานและได้แจง้เวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ

หน่วยงานของรัฐในระบบเครอืข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถงึนิติบุคคลทีผู่้ทิ้งงานเปน็หุ้นส่วน

ผู้จัดการ กรรมการผูจ้ัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกจิการของนติิบุคคลนั้นด้วย 

                 ๖. มีคุณสมบัตแิละไมม่ีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจา้งและการ

บรหิารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                 ๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงักลา่ว 

                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยืน่ข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นขอ้เสนอให้แก่

มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม ่ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์หรอืไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการ

ขัดขวางการแขง่ขนัราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้นี้ 

                 ๙. ไม่เป็นผูไ้ด้รับเอกสิทธิ์หรอืความคุม้กัน ซึง่อาจปฏิเสธไมย่อมขึน้ศาลไทย เว้นแต ่รัฐบาลของผู้

ยื่นข้อเสนอไดม้ีค าสั่งใหส้ละเอกสิทธิ์และความคุม้กันเช่นวา่นั้น 

                 ๑๐. ผู้ยืน่ข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชกีลาง 
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                ผู้ยืน่ข้อเสนอต้องยื่นขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์ใน

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถงึ ๑๖.๓๐ น. 

                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ

จัดซื้อจัดจา้งภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ตั้งแต่วนัที่ประกาศจนถงึกอ่นวันเสนอราคา  

                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอยีดได้ที่เว็บไซต์ www.cmru.ac.th หรอื www.gprocurement.go.th 

หรอืสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๘๘๕๓๖๙, ๐๕๓-๘๘๕๓๖๔ ในวันและเวลาราชการ 

  

  

     ประกาศ ณ วนัที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

  

  

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารยด์ร.ชาตร ีมณีโกศล) 

   รองอธิการบด ีปฎิบัติราชการแทน 

อธิการบดมีหาวิทยาลัยราชภฎัเชียงใหม่ 
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เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์ (e-bidding) 

เลขที่  ๔๙/๒๕๖๒ 

การจา้งเหมาท าความสะอาดอาคารและสถานที ่ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แบบมีเงื่อนไข 

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ลงวันที ่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

 

                  มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม ่ซึ่งตอ่ไปนีเ้รียกวา่ "มหาวิทยาลัย" มีความประสงคจ์ะ ประกวด

ราคาจ้างเหมาท าความสะอาดอาคารและสถานที่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แบบมีเงื่อนไข ด้วยวธิี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พืน้ที่เวียงบัว อ าเภอเมือง  จังหวดั

เชียงใหม ่, พืน้ที่ศูนย์แม่ริม อ าเภอแม่ริม จังหวดัเชียงใหม ่และพื้นที่วทิยาเขตแมฮ่่องสอน ต าบลปางหมู 

อ าเภอเมอืง จังหวดัแม่ฮอ่งสอน  โดยมีขอ้แนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 

                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

                          ๑.๑     รายละเอียดและขอบเขตของงาน 

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่ก าหนดไวใ้นระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

                          ๑.๓     สัญญาจ้างท าความสะอาดอาคาร 

                          ๑.๔     แบบหนังสอืค้ าประกัน 

                                    (๑)   หลักประกันการเสนอราคา 

                                    (๒)   หลักประกันสัญญา 

                          ๑.๕     บทนิยาม 

                                    (๑)   ผู้ทีม่ีผลประโยชน์ร่วมกัน 

                                    (๒)   การขดัขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารที่ก าหนดไวใ้นระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

                                    (๑)   บัญชเีอกสารส่วนที่ ๑ 

                                    (๒)   บัญชเีอกสารส่วนที่ ๒ 

                          ๑.๗     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคาอ้างอิง (ราคาอ้างองิ) 

                          ๑.๘     ตัวอยา่งแผนการด าเนนิงานขดัล้างแต่ละอาคาร 

                          ๑.๙     ตัวอยา่งบัญชคีรุภัณฑ์และอุปกรณ์ในการท าความสะอาด 

                          ๑.๑๐   หนังสือรับรองการให้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 

                 ๒.    คุณสมบตัขิองผู้ยืน่ข้อเสนอ 

                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒     ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 

                          ๒.๓     ไม่อยู่ระหว่างเลิกกจิการ 
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                          ๒.๔     ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหวา่งถูกระงับการยื่นขอ้เสนอหรอืท าสญัญากับหน่วยงาน

ของรัฐไว้ช่ัวคราว เนือ่งจากเปน็ผู้ที่ไม่ผา่นเกณฑ์การประเมนิผลการปฏิบัตงิานของผู้ประกอบการตามระเบยีบ

ที่รัฐมนตรวี่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครอืข่ายสารสนเทศของ

กรมบัญชกีลาง 

                          ๒.๕     ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชรีายชื่อผู้ทิ้งงานและไดแ้จ้งเวยีนชื่อให้เป็นผู้

ทิง้งานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครอืข่ายสารสนเทศของกรมบัญชกีลาง ซึ่งรวมถงึนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงาน

เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บรหิาร ผูม้ีอ านาจในการด าเนินงานในกจิการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

                          ๒.๖     มีคุณสมบัติและไม่มลีักษณะต้องหา้มตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัด

จ้างและการบรหิารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                          ๒.๗     เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

                          ๒.๘     ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูย้ื่นข้อเสนอรายอื่นที่เขา้ยืน่ข้อเสนอให้แก่

มหาวิทยาลยั ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรอืไม่เป็นผู้กระท าการอันเปน็การขัดขวางการ

แข่งขันอยา่งเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสค์ร้ังนี้ 

                          ๒.๙     ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรอืความคุม้กัน ซึง่อาจปฏิเสธไมย่อมขึน้ศาลไทยเว้นแต่

รัฐบาลของผู้ยื่นขอ้เสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุม้กันเช่นว่านั้น 

                          ๒.๑๐     ผู้ยืน่ข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจดัซื้อจัดจา้งภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์

(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบญัชกีลาง 

 

                 ๓.    หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 

                         ผูย้ื่นขอ้เสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยืน่มาพรอ้มกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ

จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คอื 

                          ๓.๑    ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

                                   (๑)    ในกรณีผูย้ื่นข้อเสนอเปน็นิติบุคคล 

                                           (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรอืห้างหุ้นส่วนจ ากัด ใหย้ื่นส าเนาหนงัสือรับรอง

การจดทะเบียนนิติบุคคล บญัชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มอี านาจควบคุม (ถา้มี) พรอ้มทัง้รับรองส าเนา

ถูกต้อง 

                                           (ข)   บรษิัทจ ากัดหรอืบรษิัทมหาชนจ ากดั ให้ยืน่ส าเนาหนังสือรับรองการ

จดทะเบียนนิติบุคคล หนงัสอืบรคิณห์สนธ ิบัญชรีายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มอี านาจควบคุม (ถา้มี) และบัญชี

ผู้ถือหุ้นรายใหญ ่(ถา้มี) พรอ้มทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

                                   (๒)    ในกรณีผูย้ื่นข้อเสนอเปน็ผู้ยื่นขอ้เสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้รว่มคา้ ให้ยื่น

ส าเนาสัญญาของการเขา้ร่วมคา้ และเอกสารตามที่ระบุไวใ้น (๑) หรอื (๒) ของผู้ร่วมคา้ แล้วแต่กรณี 

                                        (๓)    เอกสารเพิ่มเตมิอื่น ๆ 

                                           (๓.๑)   ส าเนาใบทะเบียนภาษีมลุคา่เพิ่ม พรอ้มรับรองส าเนาถูกต้อง 
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                                           (๓.๒)   หลักฐานแสดงตวัตนของผูม้ีอ านาจลงนาม (ส าเนาบัตรประจ าตัว

ประชาชน) พรอ้มรับรองส าเนาถูกต้อง 

                                   (๔)   บัญชเีอกสารส่วนที ่๑ ทัง้หมดที่ไดย้ื่นพรอ้มกับการเสนอราคาทางระบบ

จัดซื้อจัดจา้งภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไมต่้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 

Document Format) 

                                           ทั้งนี ้เมือ่ผู้ยืน่ข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที ่

๑ ครบถว้น ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสรา้งบัญชเีอกสารส่วนที ่๑ ตามแบบ

ในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผูย้ื่นข้อเสนอไม่ตอ้งแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 

Document Format) 

                          ๓.๒    ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

                                   (๑)    ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอื่นกระท าการแทนให้แนบ

หนังสือมอบอ านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมหีลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ านาจและผู้รับ

มอบอ านาจ ทั้งนี ้หากผู้รับมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลนุิติภาวะตามกฎหมายแล้วเทา่นั้น 

                                   (๒)    หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕ 

                                   (๓)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ 

                                           (๓.๑)   รายละเอยีดและเงื่อนไขการจา้งเหมาท าความสะอาดอาคารและ

สถานที่ของมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 

                                           (๓.๒)   แผนการด าเนินงานขัดล้างแต่ละอาคาร อยา่งน้อยปลีะ ๒ คร้ัง 

รวมถงึการจัดพนักงานของแต่ละอาคาร 

                                           (๓.๓)   หนังสือรับรองการให้บริการที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม และ รายชื่อ

สารอันตรายทีห่้ามใช้ในสารท าความสะอาด 

                                           (๓.๔)   บัญชคีรุภัณฑ์โดยระบุยี่หอ้ ขนาด และจ านวน ใหส้อดคล้องกับ

อาคารและสถานที ่

                                           (๓.๕)   เอกสารแสดงส านักงานทีต่ั้ง หรอื ส านักงานสาขา หรอื ศนูย์

ประสานงาน ของบรษิัทฯ ที่อยู่ในเขตพืน้ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยแสดงต าแหน่งที่ตั้งชัดเจน 

                                   (๔)    บัญชเีอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดย้ื่นพรอ้มกับการเสนอราคาทางระบบ

จัดซื้อจัดจา้งภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไมต่้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 

Document Format) 

                                           ทั้งนี ้เมือ่ผู้ยืน่ข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที ่

๒ ครบถว้น ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสรา้งบัญชเีอกสารส่วนที ่๒ ตามแบบ

ในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผูย้ื่นข้อเสนอไม่ตอ้งแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดงักล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 

Document Format) 
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                 ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกสต์ามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์นี้ โดยไมม่ีเงื่อนไขใดๆ ทัง้สิน้ และ

จะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถว้น พรอ้มทัง้หลักฐานแสดงตัวตนและท าการยนืยนัตัวตนของผูย้ื่น

ข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                          ๔.๒     ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงคร้ังเดยีวและ

ราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรอืราคาตอ่หน่วย และหรอืต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ทา้ยใบเสนอ

ราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี ้ราคารวมที่เสนอจะตอ้งตรงกนัทั้งตัวเลขและตัวหนงัสอื ถา้ตัวเลขและตัวหนังสือไม่

ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเปน็ส าคัญ โดยคดิราคารวมทัง้สิน้ซึ่งรวมคา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษอีากรอื่น และ

คา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทั้งปวงไว้แล้ว 

                                   ราคาที่เสนอจะตอ้งเสนอก าหนดยืนราคาไมน่้อยกวา่ ๖๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคา

โดยภายในก าหนดยืนราคา ผูย้ื่นข้อเสนอต้องรับผดิชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามไิด้ 

                          ๔.๓     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการแล้วเสร็จไม่เกนิ ๓๖๕ วัน 

(ระยะเวลาด าเนินการตัง้แต่วนัที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถงึวนัที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)  นับถัดจากวันที่ได้รับ

หนังสือแจง้จาก มหาวิทยาลยั ให้เริ่มท างาน 

                          ๔.๔     กอ่นเสนอราคา ผูย้ื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด 

ฯลฯ ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทัง้หมดเสียกอ่นที่จะตกลงยืน่เสนอราคาตาม

เงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส ์

                          ๔.๕     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยืน่ข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ด้วยอิเล็กทรอนิกส ์ในวนัที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถงึ ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการ

เสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 

                          เมือ่พ้นก าหนดเวลายื่นขอ้เสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและ

เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

                          ๔.๖     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจดัท าเอกสารส าหรับใชใ้นการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยืน่ข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผดิชอบตรวจสอบความ

ครบถว้น ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอ่นทีจ่ะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งขอ้มูล (Upload) 

เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แกม่หาวิทยาลยัผ่านทางระบบจดัซื้อจัดจา้งภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์

                          ๔.๗    คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะด าเนินการ

ตรวจสอบคุณสมบตัิของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายวา่ เป็นผูย้ืน่ข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ

รายอื่นตามขอ้ ๑.๕ (๑) หรอืไม่ หากปรากฏว่าผู้ยืน่ข้อเสนอรายใดเปน็ผู้ยืน่ข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ

ผู้ยื่นข้อเสนอรายอืน่ คณะกรรมการฯ จะตดัรายชื่อผูย้ื่นขอ้เสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้

ยื่นข้อเสนอ 
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                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์วา่ กอ่นหรอื

ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นขอ้เสนอรายใดกระท าการอันเป็นการขดัขวางการแข่งขันอยา่งเป็น

ธรรมตามขอ้ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เช่ือว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแขง่ขันอยา่งเป็นธรรม 

คณะกรรมการฯ จะตัดรายชือ่ผู้ยื่นขอ้เสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และมหาวิทยาลยัจะ

พิจารณาลงโทษผู้ยืน่ข้อเสนอดังกล่าวเปน็ผู้ทิ้งงาน เว้นแตม่หาวิทยาลยัจะพิจารณาเห็นวา่ผู้ยื่นขอ้เสนอรายนั้น

มิใชเ่ป็นผู้รเิร่ิมให้มีการกระท าดังกล่าวและได้ให้ความรว่มมอืเป็นประโยชน์ต่อการพจิารณาของมหาวิทยาลัย 

                          ๔.๘     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบตัิ ดงันี้ 

                                   (๑)    ปฏิบตัิตามเงื่อนไขที่ระบไุว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม และภาษีอืน่ๆ (ถา้มี) รวม

คา่ใช้จา่ยทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

                                   (๓)    ผู้ยืน่ข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเขา้สู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน 

เวลา ที่ก าหนด 

                                   (๔)    ผู้ยื่นขอ้เสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไมไ่ด ้

                                   (๕)    ผู้ยื่นขอ้เสนอตอ้งศึกษาและท าความเขา้ใจในระบบและวิธีการเสนอราคา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชกีลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 

 

                 ๕.    หลักประกนัการเสนอราคา 

                          ผู้ยืน่ข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพรอ้มกับการเสนอราคาทางระบบการ

จัดซื้อจัดจา้งภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึง่อย่างใดดังตอ่ไปนี ้จ านวน 

๑,๒๘๘,๖๐๗.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมืน่แปดพนัหกร้อยเจ็ดบาทถ้วน) 

                          ๕.๑     เช็คหรอืดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเปน็เช็คหรอืดราฟท์ลงวันที่ทีใ่ช้เช็คหรื

อดราฟท์นัน้ช าระตอ่เจ้าหน้าที่ในวันทีย่ื่นข้อเสนอ หรอืกอ่นวันนั้นไม่เกนิ ๓ วันท าการ 

                          ๕.๒     หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนกิส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่

คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

                          ๕.๓     พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                          ๕.๔     หนังสือค้ าประกันของบรษิัทเงินทุนหรอืบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต

ให้ประกอบกจิการเงินทนุเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศ

ไทย ตามรายชื่อบรษิัทเงินทนุที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยแจง้เวียนให้ทราบ โดยอนุโลมใหใ้ช้ตามตัวอยา่ง

หนังสือค้ าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

                          กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอน าเช็คหรอืดราฟท์ที่ธนาคารสัง่จ่ายหรอืพนัธบตัรรัฐบาลไทยหรอื

หนังสือค้ าประกันของบรษิัทเงินทุนหรอืบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้อง

ส่งตน้ฉบับเอกสารดงักล่าวมาให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบความถูกต้องในวันที่๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ ระหว่าง

เวลา ๐๘.๓๐ น. ถงึ ๑๖.๓๐ น. 

http://www.gprocurement.go.th/
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                          กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอทีย่ื่นขอ้เสนอในรูปแบบของ "กิจการรว่มคา้" ประสงคจ์ะใช้หนังสือค้ า

ประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือ

ค้ าประกันอิเล็กทรอนิกสฯ์ ดังนี้ 

                          (๑) กรณีที่กจิการรว่มคา้ได้จดทะเบยีนเป็นนติิบุคคลใหม่ ให้ระบุชือ่กิจกรรมรว่มคา้

ดังกล่าว เป็นผูย้ื่นข้อเสนอ 

                          (๒) กรณีที่กจิการรว่มคา้ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนติิบุคคลใหม่ ให้ระบชืุ่อผู้เข้ารว่มคา้รายที่

สัญญารว่มคา้ก าหนดให้เปน็ผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยืน่ข้อเสนอ 

                          ทั้งนี ้"กิจการร่วมคา้ที่จดทะเบียนเป็นนติิบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการรว่มคา้ที่จด

ทะเบียนเป็นนิติบุคคลตอ่กรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย์ 

                          หลักประกันการเสนอราคาตามขอ้นี ้มหาวิทยาลยัจะคนืให้ผูย้ืน่ข้อเสนอหรอืผู้ค้ าประกัน

ภายใน ๑๕ วนั นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลยัได้พจิารณาเหน็ชอบรายงานผลคัดเลือกผูช้นะการประกวดราคา

เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผูย้ื่นข้อเสนอรายที่คัดเลอืกไว้ซ่ึงเสนอราคาต่ าสดุหรอืได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกนิ ๓ ราย 

ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรอืข้อตกลง หรอืผูย้ื่นขอ้เสนอได้พน้จากข้อผูกพันแล้ว  

                          การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมว่่าในกรณีใด ๆ จะคนืให้โดยไม่มีดอกเบีย้ 

 

                 ๖.    หลักเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณา 

                          ๖.๑     ในการพจิารณาผลการยื่นขอ้เสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้นี ้

มหาวิทยาลยัจะพิจารณาตดัสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา 

                          ๖.๒     การพจิารณาผู้ชนะการยื่นขอ้เสนอ 

                                   กรณใีช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยืน่ข้อเสนอ มหาวิทยาลยั จะ

พิจารณาจาก ราคารวม 

                          ๖.๓      หากผู้ยื่นขอ้เสนอรายใดมีคุณสมบัตไิม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรอืยื่นหลักฐานการ

ยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรอืไมค่รบถว้นตามข้อ ๓ หรอืยื่นขอ้เสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพจิารณา

ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาขอ้เสนอของผูย้ื่นขอ้เสนอรายนั้น เว้นแต่ ผูย้ื่นข้อเสนอ

รายใดเสนอเอกสารทางเทคนคิหรอืรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพสัดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรอืเสนอ

รายละเอียดแตกต่างไปจากเงือ่นไขที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส ์ในส่วนทีม่ิใชส่าระส าคัญและความแตกต่างนั้นไมม่ีผลท าให้เกดิการได้เปรยีบเสียเปรียบต่อผู้

ยื่นข้อเสนอรายอืน่ หรอืเป็นการผิดพลาดเล็กนอ้ย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผูย้ืน่

ข้อเสนอรายนัน้ 

                          ๖.๔     มหาวิทยาลยัสงวนสิทธไิม่พจิารณาข้อเสนอของผู้ยืน่ข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน 

ในกรณีดังตอ่ไปนี ้

                                   (๑)    ไม่ปรากฏชื่อผู้ยืน่ข้อเสนอรายนั้นในบัญชผีู้รับเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจดัซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรอืบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื้อจัดจา้งด้วยอิเล็กทรอนกิส์ของมหาวิทยาลยั 
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                                   (๒)    ไม่กรอกช่ือผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจา้งด้วย

อิเล็กทรอนิกส ์

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตา่งไปจากเงือ่นไขที่ก าหนดในเอกสารเอกสาร

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสท์ี่เป็นสาระส าคัญ หรอืมีผลท าให้เกดิความได้เปรยีบเสียเปรยีบแก่ผูย้ื่นข้อเสนอ

รายอื่น 

                          ๖.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรอืในการท าสัญญา 

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรอืมหาวิทยาลยั มีสิทธิใหผู้้ยื่นข้อเสนอชีแ้จง

ข้อเท็จจรงิเพิ่มเติมได ้มหาวิทยาลยัมสีิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรอืไม่ท าสัญญา หากข้อเท็จจรงิ

ดังกล่าวไมม่ีความเหมาะสมหรอืไม่ถูกต้อง 

                          ๖.๖     มหาวิทยาลยัทรงไว้ซ่ึงสิทธิทีจ่ะไม่รับราคาต่ าสดุ หรอืราคาหนึ่งราคาใด หรอื

ราคาที่เสนอทัง้หมดก็ได ้และอาจพิจารณาเลือกจา้งในจ านวน หรอืขนาด หรอืเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด 

หรอือาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พจิารณาจัดจ้างเลยก็ได ้สดุแตจ่ะพิจารณา ทัง้นี ้

เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตดัสินของมหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด ผูย้ื่นขอ้เสนอ

จะเรียกรอ้งคา่ใช้จา่ย หรอืค่าเสียหายใดๆ มไิด ้รวมทั้งมหาวิทยาลยัจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผูย้ืน่ข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่วา่จะเป็นผู้ยื่นขอ้เสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรอืไม่ก็ตาม 

หากมีเหตุที่เชื่อถอืได้วา่การยืน่ข้อเสนอกระท าการโดยไมส่จุรติ เช่น การเสนอเอกสารอนัเป็นเท็จ หรอืใช้ช่ือ

บุคคลธรรมดา หรือนติิบุคคลอื่นมายื่นขอ้เสนอแทน เป็นตน้ 

                                ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ าสดุ เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้วา่ไม่

อาจด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได ้คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสห์รอืมหาวิทยาลัย จะให้ผูย้ื่นขอ้เสนอนัน้ชีแ้จงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชือ่ได้ว่า ผูย้ื่นข้อเสนอ

สามารถด าเนนิงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ ์หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได ้

มหาวิทยาลยั มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรอืไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนัน้ ทัง้นี ้ผูย้ืน่ข้อเสนอดงักล่าวไม่มี

สิทธิเรียกรอ้งคา่ใช้จา่ยหรือค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัย 

                          ๖.๗     กอ่นลงนามในสัญญามหาวิทยาลยั อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส ์หากปรากฏวา่มีการกระท าที่เข้าลักษณะผูย้ืน่ข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรอืที่ได้รับการ

คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรอืมีส่วนได้เสียกับผูย้ื่นข้อเสนอรายอื่น หรอืขดัขวางการแข่งขันอยา่งเป็น

ธรรม หรอืสมยอมกนักับผูย้ื่นข้อเสนอรายอืน่ หรอืเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรอืสอ่วา่กระท าการทุจริตอื่น

ใดในการเสนอราคา 

 

                 ๗.     การท าสญัญาจ้าง 

                               ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะตอ้งท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดงัระบุ

ในข้อ ๑.๓ หรอืท าข้อตกลงเปน็หนังสือกับมหาวิทยาลัย ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดร้ับแจ้ง และจะต้อง

วางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเทา่กับรอ้ยละ ๕ ของราคาคา่จ้างที่ประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ได้ ให้

มหาวิทยาลยัยดึถอืไวใ้นขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึง่อย่างใดดังตอ่ไปนี้ 
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                          ๗.๑     เงินสด 

                          ๗.๒     เช็คหรอืดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แกม่หาวิทยาลัย โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท า

สัญญา หรอืก่อนหนา้นั้น ไม่เกนิ ๓ วัน ท าการของทางราชการ 

                          ๗.๓     หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนงัสือค้ าประกัน ดงั

ระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรอืจะเปน็หนังสือค้ าประกนัอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชกีลางก าหนด 

                          ๗.๔     หนังสือค้ าประกันของบรษิัทเงินทุน หรอืบริษัทเงินทนุหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต

ให้ประกอบกจิการเงินทนุเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศ

ไทย ตามรายชื่อบรษิัทเงินทนุที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยแจง้เวียนให้ทราบ โดยอนุโลมใหใ้ช้ตามตัวอยา่ง

หนังสือค้ าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดงัระบุในขอ้ ๑.๔ (๒) 

                          ๗.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                          หลักประกันนีจ้ะคนืให้ โดยไมม่ีดอกเบีย้ภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวนัที่ผูช้นะการประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส ์(ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสญัญาจ้างแล้ว 

                          หลักประกันนีจ้ะคนืให้ โดยไมม่ีดอกเบีย้ ตามอตัราส่วนของงานจ้างซึ่งมหาวิทยาลัย 

ได้รับมอบไว้แล้ว 

 

                 ๘.    คา่จา้งและการจา่ยเงนิ 

                          มหาวิทยาลัยจะจ่ายคา่จ้างซึง่ได้รวมภาษีมูลคา่เพิ่ม ตลอดจนภาษีอืน่ ๆ และค่าใช้จา่ยทัง้

ปวงแล้ว โดยถอืราคาเหมารวมเป็นเกณฑ ์และก าหนดการจ่ายเงินเปน็ จ านวน ๑๒ งวด ๆ ละ ๑ เดือน  ตัง้แต่

เดือนตลุาคม ๒๕๖๒ ถงึวนัที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓   

 

                 ๙.    อตัราคา่ปรับ 

                          คา่ปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี ้หรอื

ข้อตกลงจา้งเป็นหนังสือจะก าหนด ดงันี้ 

                          ๙.๑     กรณีที่ผู้รับจ้างน างานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผูอ้ื่นท าอีกทอดหนึ่งโดยไมไ่ด้รับ

อนุญาตจากมหาวิทยาลยั จะก าหนดคา่ปรับส าหรับการฝ่าฝืนดังกลา่วเป็นจ านวนรอ้ยละ๑๐.๐๐ ของวงเงนิ

ของงานจ้างช่วงนั้น 

                          ๙.๒     กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหนอืจากข้อ ๙.๑ จะก าหนดคา่ปรับ

เป็นรายวันในอตัรารอ้ยละ๐.๑๐ ของราคาคา่จ้าง 

 

                 ๑๐.    การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงได้ท าข้อตกลงเปน็หนงัสอื หรอืท าสัญญาจ้าง 

ตามแบบ ดังระบใุนขอ้ ๑.๓ แล้วแต่กรณ ีจะตอ้งรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจา้งที่เกดิขึน้ภายใน

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓  นบัถัดจากวันที่มหาวิทยาลยัไดร้ับมอบงาน โดยผู้รับจ้างตอ้งรีบจัดการซ่อมแซม

แก้ไขให้ใชก้ารไดด้ีดงัเดมิภายใน ๓ วนั นับถัดจากวันทีไ่ด้รับแจง้ความช ารุดบกพร่อง 
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                 ๑๑.    ข้อสงวนสิทธิในการยื่นขอ้เสนอและอืน่ ๆ 

                          ๑๑.๑   การลงนามในสัญญาจะกระท าไดต้่อเมือ่ มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติเงินคา่จ้าง

จากเงินนอกงบประมาณและหรอืเงินงบประมาณ ประจ าป ีพ.ศ.๒๕๖๓ แล้วเท่านั้น 

                          ๑๑.๒   เมื่อมหาวิทยาลยัได้คัดเลือกผูย้ื่นข้อเสนอรายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลง

จ้างตามประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถา้ผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรอืน าสิ่งของมาเพื่องานจ้างดงักล่าวเข้ามา

จากต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเสน้ทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับ

ขนไดต้ามที่รัฐมนตรวีา่การกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผูย้ื่นขอ้เสนอซึ่งเป็นผู้รับจา้งจะตอ้งปฏิบัติตาม

กฎหมายว่าด้วยการสง่เสรมิการพาณิชยนาว ีดงันี ้

                                   (๑)    แจ้งการสัง่หรอืน าสิ่งของดังกลา่วเข้ามาจากตา่งประเทศ ต่อกรมเจา้ท่า 

ภายใน ๗ วัน นับตัง้แต่วันที่ผูร้ับจา้งสั่งหรอืซือ้ของจากตา่งประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรวี่าการกระทรวง

คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได ้

                                   (๒)    จัดการให้สิง่ของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรอืเรอืที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ

เรือไทย จากต่างประเทศมายงัประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจา้ท่า ให้บรรทุกสิ่งของนัน้ โดย

เรืออื่นที่มิใชเ่รือไทย ซึง่จะตอ้งได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออืน่ หรอืเป็นของที่รัฐมนตรวี่าการ

กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น 

                                   (๓)    ในกรณีที่ไม่ปฏิบัตติาม (๑) หรอื (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผดิตามกฎหมายว่า

ด้วยการสง่เสรมิการพาณิชยนาว ี

                          ๑๑.๓   ผู้ยื่นข้อเสนอซึง่มหาวิทยาลยัได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญา หรอืขอ้ตกลง

ภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบไุว้ในขอ้ ๗ มหาวทิยาลยัจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรอื

เรียกรอ้งจากผู้ออกหนังสือค้ าประกันการยื่นขอ้เสนอทันท ีและอาจพิจารณาเรียกรอ้งใหช้ดใช้ความเสียหาย

อื่น (ถา้มี) รวมทัง้จะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจดัซื้อจัดจา้งและการ

บรหิารพัสดุภาครัฐ 

                          ๑๑.๔   มหาวิทยาลยัสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงือ่นไข หรอืขอ้ก าหนดในแบบสัญญา

ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถา้มี) 

                          ๑๑.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขดัหรอื

แย้งกัน ผูย้ื่นขอ้เสนอจะตอ้งปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของมหาวทิยาลยั ค าวนิิจฉัยดงักล่าวใหถ้อืเป็นที่สุด และผู้

ยื่นข้อเสนอไม่มสีิทธิเรียกร้องคา่ใช้จา่ยใดๆ เพิ่มเตมิ 

                          ๑๑.๖   มหาวิทยาลยั อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนีไ้ด ้โดยที่ผูย้ื่น

ข้อเสนอจะเรียกรอ้งคา่เสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยไมไ่ด้ 

                                   (๑)    ไม่ได้รับการจดัสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจา้งหรอืได้รับจัดสรรแต่ไม่เพยีง

พอที่จะท าการจัดจา้งคร้ังนีต้อ่ไป 
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                                   (๒)    มีการกระท าที่เขา้ลักษณะผู้ยื่นขอ้เสนอที่ชนะการจัดจ้างหรอืทีไ่ด้รับการ

คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรอืมีส่วนได้เสียกับผูย้ื่นข้อเสนอรายอื่น หรอืขดัขวางการแข่งขันอยา่งเป็น

ธรรม หรอืสมยอมกนักับผูย้ื่นข้อเสนอรายอืน่ หรอืเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรอืสอ่วา่กระท าการทุจริตอื่น

ใดในการเสนอราคา 

                                   (๓)    การท าการจัดจา้งคร้ังนีต้่อไปอาจก่อให้เกดิความเสียหายแก่มหาวิทยาลยั 

หรอืกระทบต่อประโยชนส์าธารณะ 

                                   (๔)    กรณีอื่นในท านองเดยีวกับ (๑) (๒) หรอื (๓) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจดัซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

 

                 ๑๒.    การปฏบิัติตามกฎหมายและระเบียบ 

                          ในระหวา่งระยะเวลาการจ้าง ผู้ยื่นขอ้เสนอทีไ่ด้รับการคัดเลอืกให้เปน็ผู้รับจ้างตอ้งปฏิบตัิ

ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไวโ้ดยเครง่ครัด 

 

                 ๑๓.    การประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้ประกอบการ 

                          มหาวิทยาลัย สามารถน าผลการปฏิบตัิงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นขอ้เสนอที่ได้รับ

การคัดเลือกให้เป็นผู้รับจา้งเพื่อน ามาประเมนิผลการปฏิบตัิงานของผู้ประกอบการ 

 

                          ทั้งนี ้หากผูย้ื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผา่นเกณฑ์ท่ีก าหนดจะถูกระงับการยื่น

ข้อเสนอหรอืท าสัญญากับมหาวิทยาลัย ไว้ช่ัวคราว 

  

มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 

 ๒๒ สงิหาคม ๒๕๖๒ 


