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ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 

เร่ือง ประกวดรำคำจ้ำงเหมำท ำควำมสะอำดอำคำรและสถำนที ่ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔ แบบมี
เงือ่นไข ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส ์(e-bidding) 

 

                 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่มีความประสงคจ์ะ ประกวดราคาจา้งเหมาท าความสะอาดอาคารและ
สถานท่ี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แบบมีเง่ือนไข ดว้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(e-bidding) ราคา
กลางของงานจา้งในการประกวดราคาครัง้นีเ้ป็นเงินทัง้สิน้ ๒๘,๘๘๑,๓๘๐.๔๙ บาท (ย่ีสิบแปดลา้นแปดแสนแปด
หม่ืนหนึ่งพนัสามรอ้ยแปดสิบบาทส่ีสิบเกา้สตางค)์ 
                 ผูย่ื้นขอ้เสนอจะตอ้งมีคณุสมบตัิ ดงัตอ่ไปนี ้

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลาย 

                 ๓. ไมอ่ยูร่ะหว่างเลิกกิจการ 
                 ๔. ไมเ่ป็นบคุคลซึ่งอยูร่ะหวา่งถกูระงบัการย่ืนขอ้เสนอหรือท าสญัญากบัหนว่ยงานของรฐัไวช้ั่วคราว
เน่ืองจากเป็นผูท่ี้ไมผ่า่นเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบตังิานของผูป้ระกอบการตามระเบียบท่ีรฐัมนตรีวา่การ
กระทรวงการคลงัก าหนดตามท่ีประกาศเผยแพรใ่นระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง 
                 ๕. ไมเ่ป็นบคุคลซึ่งถกูระบช่ืุอไวใ้นบญัชีรายช่ือผูท้ิง้งานและไดแ้จง้เวียนช่ือใหเ้ป็นผูท้ิง้งานของ
หนว่ยงานของรฐัในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบคุคลท่ีผูท้ิง้งานเป็นหุน้ส่วน
ผูจ้ดัการ กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิาร ผูมี้อ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิตบิคุคลนัน้ดว้ย 

                 ๖. มีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจดัซือ้จดัจา้งและการ
บรหิารพสัดภุาครฐัก าหนดในราชกิจจานเุบกษา 
                 ๗. เป็นนิตบิคุคลผูมี้อาชีพรบัจา้งงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสด์งักลา่ว 
                 ๘. ไมเ่ป็นผูมี้ผลประโยชนร์ว่มกนักบัผูย่ื้นขอ้เสนอราคารายอ่ืนท่ีเขา้ย่ืนขอ้เสนอใหแ้ก่มหาวิทยาลยัราช
ภฏัเชียงใหม ่ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์หรือไมเ่ป็นผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนั
ราคาอยา่งเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสค์รัง้นี ้

                 ๙. ไมเ่ป็นผูไ้ดร้บัเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซึ่งอาจปฏิเสธไมย่อมขึน้ศาลไทย เวน้แต ่รฐับาลของผูย่ื้น
ขอ้เสนอไดมี้ค าสั่งใหส้ละเอกสิทธ์ิและความคุม้กนัเชน่ว่านัน้ 

                 ๑๐. ผูย่ื้นขอ้เสนอตอ้งลงทะเบียนในระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส ์(Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง 
  

  

  



 

                ผูย่ื้นขอ้เสนอตอ้งย่ืนขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส ์ในวนัท่ี 
........................ ระหวา่งเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 
                ผูส้นใจสามารถขอรบัเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์โดยดาวนโ์หลดเอกสารผ่านทางระบบจดัซือ้
จดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกสต์ัง้แตว่นัท่ีประกาศจนถึงก่อนวนัเสนอราคา 
                ผูส้นใจสามารถดรูายละเอียดไดท่ี้เว็บไซต ์www.cmru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศพัทห์มายเลข ๐๕๓-๘๘๕๓๖๓, ๐๕๓-๘๘๕๓๖๔, ๐๕๓-๘๘๕๓๖๙ ในวนัและเวลาราชการ 
  
  

  ประกาศ ณ วนัท่ี         กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

  

  

  

  

  

  
 

ดร.ชาตรี มณีโกศล  

(รองศาสตราจารยด์ร.ชาตรี มณีโกศล) 

รองอธิการบดี ปฏิบตัริาชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสำรประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส ์(e-bidding) 
เลขที ่........................ 

กำรจ้ำงเหมำท ำควำมสะอำดอำคำรและสถำนที ่ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔ แบบมีเงือ่นไข 

ตำมประกำศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 

ลงวันที ่        กรกฎำคม ๒๕๖๓ 

 

                  มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ซึ่งตอ่ไปนีเ้รียกวา่ "มหาวิทยาลยั" มีความประสงคจ์ะ ประกวดราคาจา้ง
เหมาท าความสะอาดอาคารและสถานท่ี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แบบมีเง่ือนไข ดว้ยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์(e-bidding) ณ โดยมีขอ้แนะน าและขอ้ก าหนดดงัตอ่ไปนี ้

                 ๑.     เอกสำรแนบท้ำยเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส ์

                          ๑.๑     รายละเอียดและขอบเขตของงาน 

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีก าหนดไวใ้นระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส ์

                          ๑.๓     สญัญาจา้งท าความสะอาดอาคาร 
                          ๑.๔     แบบหนงัสือค า้ประกนั 

                                    (๑)   หลกัประกนัการเสนอราคา 
                                    (๒)   หลกัประกนัสญัญา 
                          ๑.๕     บทนิยาม 

                                    (๑)   ผูท่ี้มีผลประโยชนร์ว่มกนั 

                                    (๒)   การขดัขวางการแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม 

                          ๑.๖     แบบบญัชีเอกสารท่ีก าหนดไวใ้นระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส ์

                                    (๑)   บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 

                                    (๒)   บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๒ 

                          ๑.๗     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดร้บัจดัสรร และรายละเอียดคา่ใชจ้า่ย 
                          ๑.๘     ตวัอยา่งแผนการด าเนินงานขดัลา้งแตล่ะอาคาร 
                          ๑.๙     ตวัอยา่งบญัชีครุภณัฑแ์ละอปุกรณใ์นการท าความสะอาด 
                          ๑.๑๐   หนงัสือรบัรองการใหบ้รกิารท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม 
                 ๒.    คุณสมบัตขิองผู้ยืน่ข้อเสนอ 

                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒     ไม่เป็นบคุคลลม้ละลาย 

                          ๒.๓     ไม่อยูร่ะหว่างเลิกกิจการ 

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%2FlDcKKjBJwiBt6%2BaZI9BtLWChTiSjpIJMMABJ24nTBSG895%2Bg%3D%3D
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TrOWt6NV5viiXU3uiTv0A8
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


                          ๒.๔     ไมเ่ป็นบคุคลซึ่งอยูร่ะหวา่งถกูระงบัการย่ืนขอ้เสนอหรือท าสญัญากบัหนว่ยงานของรฐัไว้
ชั่วคราว เน่ืองจากเป็นผูท่ี้ไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบตังิานของผูป้ระกอบการตามระเบียบท่ี
รฐัมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัก าหนดตามท่ีประกาศเผยแพรใ่นระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง 
                          ๒.๕     ไม่เป็นบคุคลซึ่งถกูระบช่ืุอไวใ้นบญัชีรายช่ือผูท้ิง้งานและไดแ้จง้เวียนช่ือใหเ้ป็นผูท้ิง้งาน
ของหนว่ยงานของรฐัในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิตบิคุคลท่ีผูท้ิง้งานเป็นหุน้สว่น
ผูจ้ดัการ กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิาร ผูมี้อ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิตบิคุคลนัน้ดว้ย 

                          ๒.๖     มีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจดัซือ้จดัจา้ง
และการบริหารพสัดภุาครฐัก าหนดในราชกิจจานเุบกษา 
                          ๒.๗     เป็นนิตบิคุคลผูมี้อาชีพรบัจา้งงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสด์งักลา่ว 
                          ๒.๘     ไม่เป็นผูมี้ผลประโยชนร์ว่มกนักบัผูย่ื้นขอ้เสนอรายอ่ืนท่ีเขา้ย่ืนขอ้เสนอใหแ้ก่
มหาวิทยาลยั ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์หรือไมเ่ป็นผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนั
อยา่งเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสค์รัง้นี ้

                          ๒.๙     ไม่เป็นผูไ้ดร้บัเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซึ่งอาจปฏิเสธไมย่อมขึน้ศาลไทยเวน้แตร่ฐับาล
ของผูย่ื้นขอ้เสนอไดมี้ค าสั่งใหส้ละเอกสิทธ์ิและความคุม้กนัเชน่วา่นัน้ 

                          ๒.๑๐     ผูย่ื้นขอ้เสนอตอ้งลงทะเบียนในระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส ์
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบญัชีกลาง 
   

                 ๓.    หลักฐำนกำรยืน่ข้อเสนอ 

                         ผูย่ื้นขอ้เสนอจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานย่ืนมาพรอ้มกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจา้ง
ภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส ์โดยแยกเป็น ๒ สว่น คือ 

                          ๓.๑    ส่วนที ่๑ อย่ำงน้อยต้องมีเอกสำรดังต่อไปนี ้

                                   (๑)    ในกรณีผูย่ื้นขอ้เสนอเป็นนิตบิคุคล 

                                           (ก)   หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือหา้งหุน้สว่นจ ากดั ใหย่ื้นส าเนาหนงัสือรบัรองการจด
ทะเบียนนิตบิคุคล บญัชีรายช่ือหุน้สว่นผูจ้ดัการ ผูมี้อ านาจควบคมุ (ถา้มี) พรอ้มทั้งรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
                                           (ข)   บรษิัทจ ากดัหรือบริษัทมหาชนจ ากดั ใหย่ื้นส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียน
นิตบิคุคล หนงัสือบริคณหส์นธิ บญัชีรายช่ือกรรมการผูจ้ดัการ ผูมี้อ านาจควบคมุ (ถา้มี) และบญัชีผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ (ถา้มี) พรอ้มทัง้รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
                                   (๒)    ในกรณีผูย่ื้นขอ้เสนอเป็นผูย่ื้นขอ้เสนอรว่มกนัในฐานะเป็นผูร้ว่มคา้ ใหย่ื้นส าเนา
สญัญาของการเขา้รว่มคา้ และเอกสารตามท่ีระบไุวใ้น (๑) หรือ (๒) ของผูร้ว่มคา้ แลว้แตก่รณี 

                                       (๓)    เอกสารเพิ่มเตมิอ่ืนๆ 
                                           (๓.๑)   ส าเนาใบทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่ม พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 



                                           (๓.๒)   หลกัฐานแสดงตวัตนของผุมี้อ านาจลงนาม (ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน) 
พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
                                  (๔)  บญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑ ทัง้หมดท่ีไดย่ื้นพรอ้มกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจา้ง
ภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส ์ตามแบบในขอ้ ๑.๖ (๑) โดยไมต่อ้งแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                           ทัง้นี ้เม่ือผูย่ื้นขอ้เสนอด าเนินการแนบไฟลเ์อกสารตามบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑ 
ครบถว้น ถกูตอ้งแลว้ ระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกสจ์ะสรา้งบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑ ตามแบบใน
ขอ้ ๑.๖ (๑) ใหโ้ดยผูย่ื้นขอ้เสนอไมต่อ้งแนบบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑ ดงักลา่วในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                          ๓.๒    ส่วนที ่๒ อย่ำงน้อยต้องมีเอกสำรดังต่อไปนี ้

                                   (๑)    ในกรณีท่ีผูย่ื้นขอ้เสนอมอบอ านาจใหบ้คุคลอ่ืนกระท าการแทนใหแ้นบหนงัสือมอบ
อ านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลกัฐานแสดงตวัตนของผูม้อบอ านาจและผูร้บัมอบอ านาจ ทัง้นี ้
หากผูร้บัมอบอ านาจเป็นบคุคลธรรมดาตอ้งเป็นผูท่ี้บรรลนุิตภิาวะตามกฎหมายแลว้เทา่นัน้ 

                                   (๒)    หลกัประกนัการเสนอราคา ตามขอ้ ๕ 
                                   (๓)    เอกสารเพิ่มเตมิอ่ืนๆ 
                                           (๓.๑)   รายละเอียดและเง่ือนไขการจา้งเหมาท าความสะอาดอาคารและสถานท่ีของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่
                                           (๓.๒)   แผนการด าเนินงานขดัลา้งแตล่ะอาคาร อย่างนอ้ยปีละ ๒ ครัง้ 
                                           (๓.๓)   หนงัสือรบัรองการใหบ้รกิารท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม และ รายช่ือสาร
อนัตรายท่ีหา้มใชใ้นสารท าความสะอาด 
                                           (๓.๔)   บญัชีครุภณัฑโ์ดยระบย่ีุหอ้ ขนาด และจ านวน ใหส้อดคลอ้งกบัอาคารและ
สถานท่ี 
                                           (๓.๕)   เอกสารแสดงส านกังานท่ีตัง้ หรือ ส านกังานสาขา หรือ ศนุยป์ระสานงาน 
ท่ีตัง้อยูใ่นเขตพืน้ท่ีจงัหวดัเชียงใหม ่โดยแสดงต าแหนง่ท่ีตัง้ชดัเจน 
 
                                   (๔)    บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ทัง้หมดท่ีไดย่ื้นพรอ้มกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดั
จา้งภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส ์ตามแบบในขอ้ ๑.๖ (๒) โดยไมต่อ้งแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                           ทัง้นี ้เม่ือผูย่ื้นขอ้เสนอด าเนินการแนบไฟลเ์อกสารตามบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒ 
ครบถว้น ถกูตอ้งแลว้ ระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกสจ์ะสรา้งบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒ ตามแบบใน



ขอ้ ๑.๖ (๒) ใหโ้ดยผูย่ื้นขอ้เสนอไมต่อ้งแนบบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒ ดงักลา่วในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                 ๔.    กำรเสนอรำคำ 
                          ๔.๑     ผูย่ื้นขอ้เสนอตอ้งย่ืนขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ย
อิเล็กทรอนิกสต์ามท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี์ ้โดยไมมี่เง่ือนไขใดๆ ทัง้สิน้ และจะตอ้ง
กรอกขอ้ความใหถ้กูตอ้งครบถว้น พรอ้มทัง้หลกัฐานแสดงตวัตนและท าการยืนยนัตวัตนของผูย่ื้นขอ้เสนอโดยไม่
ตอ้งแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ในการเสนอราคาใหเ้สนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาไดเ้พียงครัง้เดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอ่หนว่ย และหรือตอ่รายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบไุวท้า้ยใบเสนอราคาให้
ถกูตอ้ง ทัง้นี ้ราคารวมท่ีเสนอจะตอ้งตรงกนัทัง้ตวัเลขและตวัหนงัสือ ถา้ตวัเลขและตวัหนงัสือไมต่รงกนั ใหถื้อ
ตวัหนงัสือเป็นส าคญั โดยคิดราคารวมทัง้สิน้ซึ่งรวมคา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีอากรอ่ืน และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวงไว้
แลว้ 
                                   ราคาท่ีเสนอจะตอ้งเสนอก าหนดยืนราคาไมน่อ้ยกวา่ ๙๐ วนั ตัง้แตว่นัเสนอราคาโดย
ภายในก าหนดยืนราคา ผูย่ื้นขอ้เสนอตอ้งรบัผิดชอบราคาท่ีตนไดเ้สนอไวแ้ละจะถอนการเสนอราคามิได้ 
                          ๔.๓     ผูย่ื้นขอ้เสนอจะตอ้งเสนอก าหนดเวลาด าเนินการแลว้เสรจ็ไมเ่กิน ๓๖๕ วนั นบัถดัจาก
วนัท่ีไดร้บัหนงัสือแจง้จาก มหาวิทยาลยั ใหเ้ริ่มท างาน 

                          ๔.๔     ก่อนเสนอราคา ผูย่ื้นขอ้เสนอควรตรวจดรูา่งสญัญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถ่ี้
ถว้นและเขา้ใจเอกสารประกวดราคาจา้งอิเล็กทรอนิกสท์ัง้หมดเสียก่อนท่ีจะตกลงย่ืนเสนอราคาตามเง่ือนไข ใน
เอกสารประกวดราคาจา้งอิเล็กทรอนิกส ์

                          ๔.๕     ผูย่ื้นขอ้เสนอจะตอ้งย่ืนขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ย
อิเล็กทรอนิกส ์ในวนัท่ี ........................  ระหว่างเวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. และเวลาใน
การเสนอราคาใหถื้อตามเวลาของระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกสเ์ป็นเกณฑ ์

                          เม่ือพน้ก าหนดเวลาย่ืนขอ้เสนอและเสนอราคาแลว้ จะไมร่บัเอกสารการย่ืนขอ้เสนอและเสนอ
ราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

                          ๔.๖     ผูย่ื้นขอ้เสนอตอ้งจดัท าเอกสารส าหรบัใชใ้นการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเ์อกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูย่ื้นขอ้เสนอตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบตรวจสอบความครบถว้น 
ถกูตอ้ง และชดัเจนของเอกสาร PDF File ก่อนท่ีจะยืนยนัการเสนอราคา แลว้จงึสง่ขอ้มลู (Upload) เพ่ือเป็นการ
เสนอราคาใหแ้ก่มหาวิทยาลยัผา่นทางระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส ์

                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจ์ะด าเนินการตรวจสอบ
คณุสมบตัขิองผูย่ื้นขอ้เสนอแตล่ะรายว่า เป็นผูย่ื้นขอ้เสนอท่ีมีผลประโยชนร์ว่มกนักบัผูย่ื้นขอ้เสนอรายอ่ืนตาม



ขอ้ ๑.๕ (๑) หรือไม ่หากปรากฏวา่ผูย่ื้นขอ้เสนอรายใดเป็นผูย่ื้นขอ้เสนอท่ีมีผลประโยชนร์ว่มกนักบัผูย่ื้นขอ้เสนอ
รายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตดัรายช่ือผูย่ื้นขอ้เสนอท่ีมีผลประโยชนร์ว่มกนันัน้ออกจากการเป็นผูย่ื้นขอ้เสนอ 

                          หากปรากฏตอ่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสว์่า ก่อนหรือในขณะท่ี
มีการพิจารณาขอ้เสนอ มีผูย่ื้นขอ้เสนอรายใดกระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมตาม
ขอ้ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เช่ือวา่มีการกระท าอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม คณะ
กรรมการฯ จะตดัรายช่ือผูย่ื้นขอ้เสนอรายนัน้ออกจากการเป็นผูย่ื้นขอ้เสนอ และมหาวิทยาลยัจะพิจารณาลงโทษผู้
ย่ืนขอ้เสนอดงักลา่วเป็นผูท้ิง้งาน เวน้แต่มหาวิทยาลยัจะพิจารณาเห็นวา่ผูย่ื้นขอ้เสนอรายนัน้มิใชเ่ป็นผูร้เิริ่มใหมี้
การกระท าดงักลา่วและไดใ้หค้วามรว่มมือเป็นประโยชนต์อ่การพิจารณาของมหาวิทยาลยั 

                          ๔.๘     ผูย่ื้นขอ้เสนอจะตอ้งปฏิบตัิ ดงันี ้

                                   (๑)    ปฏิบตัติามเง่ือนไขท่ีระบไุวใ้นเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์

                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะตอ้งเป็นราคาท่ีรวมภาษีมลูคา่เพิ่ม และภาษีอ่ืนๆ (ถา้มี) รวม
คา่ใชจ้า่ยทัง้ปวงไวด้ว้ยแลว้ 
                                   (๓)    ผูย่ื้นขอ้เสนอจะตอ้งลงทะเบียนเพ่ือเขา้สูก่ระบวนการเสนอราคา ตามวนั เวลา ท่ี
ก าหนด 

                                   (๔)    ผูย่ื้นขอ้เสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลว้ไมไ่ด ้

                                   (๕)    ผูย่ื้นขอ้เสนอตอ้งศกึษาและท าความเขา้ใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดว้ยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์ของกรมบญัชีกลางท่ีแสดงไวใ้นเว็บไซต ์www.gprocurement.go.th 

                 ๕.    หลักประกันกำรเสนอรำคำ 
                          ผูย่ื้นขอ้เสนอตอ้งวางหลกัประกนัการเสนอราคาพรอ้มกบัการเสนอราคาทางระบบการจดัซือ้จดั
จา้งภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส ์โดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหนึ่งอยา่งใด
ดงัตอ่ไปนี ้จ านวน ๑,๔๔๔,๐๗๐.๐๐ บาท (หนึ่งลา้นส่ีแสนส่ีหม่ืนส่ีพนัเจ็ดสิบบาทถว้น) 
                          ๕.๑     เช็คหรือดราฟทท่ี์ธนาคารเซ็นสั่งจา่ย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟทล์งวนัท่ีท่ีใชเ้ช็คหรือดราฟท์
นัน้ช  าระตอ่เจา้หนา้ท่ีในวนัท่ีย่ืนขอ้เสนอ หรือก่อนวนันัน้ไมเ่กิน ๓ วนัท าการ 
                          ๕.๒     หนงัสือค า้ประกนัอิเล็กทรอนิกสข์องธนาคารภายในประเทศตามแบบท่ี
คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
                          ๕.๓     พนัธบตัรรฐับาลไทย 
                          ๕.๔     หนงัสือค า้ประกนัของบริษัทเงินทนุหรือบรษิัทเงินทนุหลกัทรพัยท่ี์ไดร้บัอนญุาตให้
ประกอบกิจการเงินทนุเพ่ือการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจค า้ประกนัตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย 
ตามรายช่ือบรษิัทเงินทนุท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยแจง้เวียนใหท้ราบ โดยอนโุลมใหใ้ชต้ามตวัอย่างหนงัสือค า้
ประกนัของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด 
                          กรณีท่ีผูย่ื้นขอ้เสนอน าเช็คหรือดราฟทท่ี์ธนาคารสั่งจา่ยหรือพนัธบตัรรฐับาลไทยหรือหนงัสือค า้



ประกนัของบรษิัทเงินทนุหรือบรษิัทเงินทนุหลกัทรพัย ์มาวางเป็นหลกัประกนัการเสนอราคาจะตอ้งสง่ตน้ฉบบั
เอกสารดงักลา่วมาใหม้หาวิทยาลยัตรวจสอบความถกูตอ้งในวนัท่ี........................ ระหวา่ง
เวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 
                          กรณีท่ีผูย่ื้นขอ้เสนอท่ีย่ืนขอ้เสนอในรูปแบบของ "กิจการรว่มคา้" ประสงคจ์ะใชห้นงัสือค า้ประกนั
อิเล็กทรอนิกสข์องธนาคารในประเทศเป็นหลกัประกนัการเสนอราคา ใหร้ะบช่ืุอผูย่ื้นขอ้เสนอในหนงัสือค า้ประกนั
อิเล็กทรอนิกสฯ์ ดงันี ้
                          (๑) กรณีท่ีกิจการรว่มคา้ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม่ ใหร้ะบช่ืุอกิจกรรมรว่มคา้ดงักลา่ว เป็น
ผูย่ื้นขอ้เสนอ 
                          (๒) กรณีท่ีกิจการรว่มคา้ไมไ่ดจ้ดทะเบียนเป็นนิตบิคุคลใหม ่ใหร้ะบช่ืุอผูเ้ขา้รว่มคา้รายท่ีสญัญา
รว่มคา้ก าหนดใหเ้ป็นผูเ้ขา้ย่ืนขอ้เสนอกบัหนว่ยงานของรฐัเป็นผูย่ื้นขอ้เสนอ 
                          ทัง้นี ้"กิจการรว่มคา้ท่ีจดทะเบียนเป็นนิตบิคุคลใหม"่ หมายความวา่ กิจการรว่มคา้ท่ีจดทะเบียน
เป็นนิติบคุคลตอ่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
                          หลกัประกนัการเสนอราคาตามขอ้นี ้มหาวิทยาลยัจะคืนใหผู้ย่ื้นขอ้เสนอหรือผูค้  า้ประกนัภายใน 
๑๕ วนั นบัถดัจากวนัท่ีมหาวิทยาลยัไดพ้ิจารณาเห็นชอบรายงานผลคดัเลือกผูช้นะการประกวดราคาเรียบรอ้ยแลว้ 
เวน้แตผู่ย่ื้นขอ้เสนอรายท่ีคดัเลือกไวซ้ึ่งเสนอราคาต ่าสดุหรือไดค้ะแนนรวมสงูสดุไมเ่กิน ๓ ราย ใหคื้นไดต้อ่เม่ือได้
ท าสญัญาหรือขอ้ตกลง หรือผูย่ื้นขอ้เสนอไดพ้น้จากขอ้ผกูพนัแลว้ 
                          การคืนหลกัประกนัการเสนอราคา ไมว่่าในกรณีใด ๆ จะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบีย้ 
                 ๖.    หลักเกณฑแ์ละสิทธิในกำรพจิำรณำ 
                          ๖.๑     ในการพิจารณาผลการย่ืนขอ้เสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสค์รัง้นี ้มหาวิทยาลยัจะ
พิจารณาตดัสินโดยใชห้ลกัเกณฑ ์ราคา 
                          ๖.๒     การพิจารณาผูช้นะการย่ืนขอ้เสนอ 
                                   กรณีใชห้ลกัเกณฑร์าคาในการพิจารณาผูช้นะการย่ืนขอ้เสนอ มหาวิทยาลยั จะพิจารณา
จาก ราคารวม 
                          ๖.๓      หากผูย่ื้นขอ้เสนอรายใดมีคณุสมบตัไิมถ่กูตอ้งตามขอ้ ๒ หรือย่ืนหลกัฐานการย่ืน
ขอ้เสนอไมถ่กูตอ้ง หรือไมค่รบถว้นตามขอ้ ๓ หรือย่ืนขอ้เสนอไมถ่กูตอ้งตามขอ้ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจ์ะไมร่บัพิจารณาขอ้เสนอของผูย่ื้นขอ้เสนอรายนัน้ เวน้แต ่ผูย่ื้นขอ้เสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดท่ีุจะจา้งไมค่รบถว้น หรือเสนอรายละเอียด
แตกตา่งไปจากเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลยัก าหนดไวใ้นประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์ในสว่นท่ีมิใช่
สาระส าคญัและความแตกตา่งนัน้ไมมี่ผลท าใหเ้กิดการไดเ้ปรียบเสียเปรียบตอ่ผูย่ื้นขอ้เสนอรายอ่ืน หรือเป็นการ
ผิดพลาดเล็กนอ้ย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอ่นปรนการตดัสิทธิผูย่ื้นขอ้เสนอรายนัน้ 



                          ๖.๔     มหาวิทยาลยัสงวนสิทธิไมพ่ิจารณาขอ้เสนอของผูย่ื้นขอ้เสนอโดยไมมี่การผอ่นผนั ใน
กรณีดงัตอ่ไปนี ้

                                   (๑)    ไมป่รากฏช่ือผูย่ื้นขอ้เสนอรายนัน้ในบญัชีผูร้บัเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจดัซือ้จดัจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส ์หรือบญัชีรายช่ือผูซื้อ้เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสท์างระบบการ
จดัซือ้จดัจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกสข์องมหาวิทยาลยั 

                                   (๒)    ไมก่รอกช่ือผูย่ื้นขอ้เสนอในการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตา่งไปจากเง่ือนไขท่ีก าหนดในเอกสารเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสท่ี์เป็นสาระส าคญั หรือมีผลท าใหเ้กิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบแก่ผูย่ื้นขอ้เสนอรายอ่ืน 

                          ๖.๕     ในการตดัสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสห์รือในการท าสญัญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสห์รือมหาวิทยาลยั มีสิทธิใหผู้ย่ื้นขอ้เสนอชีแ้จงขอ้เท็จจรงิเพิ่มเตมิ
ได ้มหาวิทยาลยัมีสิทธิท่ีจะไมร่บัขอ้เสนอ ไมร่บัราคา หรือไมท่  าสญัญา หากขอ้เท็จจริงดงักลา่วไมมี่ความ
เหมาะสมหรือไมถ่กูตอ้ง 
                          ๖.๖     มหาวิทยาลยัทรงไวซ้ึ่งสิทธิท่ีจะไมร่บัราคาต ่าสดุ หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอ
ทัง้หมดก็ได ้และอาจพิจารณาเลือกจา้งในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโ์ดยไมพ่ิจารณาจดัจา้งเลยก็ได ้สดุแตจ่ะพิจารณา ทัง้นี ้เพ่ือประโยชนข์องทาง
ราชการเป็นส าคญั และใหถื้อวา่การตดัสินของมหาวิทยาลยัเป็นเด็ดขาด ผูย่ื้นขอ้เสนอจะเรียกรอ้งคา่ใชจ้า่ย หรือ
คา่เสียหายใดๆ มิได ้รวมทัง้มหาวิทยาลยัจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแ์ละลงโทษผูย่ื้น
ขอ้เสนอเป็นผูท้ิง้งาน ไมว่า่จะเป็นผูย่ื้นขอ้เสนอท่ีไดร้บัการคดัเลือกหรือไมก็่ตาม หากมีเหตท่ีุเช่ือถือไดว้า่การย่ืน
ขอ้เสนอกระท าการโดยไมส่จุรติ เชน่ การเสนอเอกสารอนัเป็นเท็จ หรือใชช่ื้อบคุคลธรรมดา หรือนิตบิคุคลอ่ืนมาย่ืน
ขอ้เสนอแทน เป็นตน้ 

                                ในกรณีท่ีผูย่ื้นขอ้เสนอรายท่ีเสนอราคาต ่าสดุ เสนอราคาต ่าจนคาดหมายไดว้า่ไมอ่าจ
ด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไ์ด ้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือมหาวิทยาลยั จะใหผู้ย่ื้นขอ้เสนอนัน้ชีแ้จงและแสดงหลกัฐานท่ีท าใหเ้ช่ือไดว้า่ ผูย่ื้นขอ้เสนอสามารถด าเนินงาน
ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใ์หเ้สรจ็สมบรูณ ์หากค าชีแ้จงไมเ่ป็นท่ีรบัฟังได ้มหาวิทยาลยั มีสิทธิท่ีจะ
ไมร่บัขอ้เสนอหรือไมร่บัราคาของผูย่ื้นขอ้เสนอรายนัน้ ทัง้นี ้ผูย่ื้นขอ้เสนอดงักลา่วไมมี่สิทธิเรียกรอ้งคา่ใชจ้่ายหรือ
คา่เสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลยั 

                          ๖.๗     ก่อนลงนามในสญัญามหาวิทยาลยั อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์
หากปรากฏวา่มีการกระท าท่ีเขา้ลกัษณะผูย่ื้นขอ้เสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือท่ีไดร้บัการคดัเลือกมี
ผลประโยชนร์ว่มกนั หรือมีส่วนไดเ้สียกบัผูย่ื้นขอ้เสนอรายอ่ืน หรือขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม หรือสมยอม
กนักบัผูย่ื้นขอ้เสนอรายอ่ืน หรือเจา้หนา้ท่ีในการเสนอราคา หรือส่อวา่กระท าการทจุริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
                 ๗.     กำรท ำสัญญำจ้ำง 



                               ผูช้นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจ์ะตอ้งท าสญัญาจา้งตามแบบสญัญา ดงัระบใุนขอ้ 
๑.๓ หรือท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือกบัมหาวิทยาลยั ภายใน ๗ วนั นบัถดัจากวนัท่ีไดร้บัแจง้ และจะตอ้งวาง
หลกัประกนัสญัญาเป็นจ านวนเงินเทา่กบัรอ้ยละ ๕ ของราคาคา่จา้งท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไ์ด ้ให้
มหาวิทยาลยัยึดถือไวใ้นขณะท าสญัญา โดยใชห้ลกัประกนัอย่างหนึ่งอย่างใดดงัตอ่ไปนี ้

                          ๗.๑     เงินสด 

                          ๗.๒     เช็คหรือดราฟทท่ี์ธนาคารสั่งจา่ยใหแ้ก่มหาวิทยาลยั โดยเป็นเช็คลงวนัท่ีท่ีท าสญัญา หรือ
ก่อนหนา้นัน้ ไมเ่กิน ๓ วนั ท าการของทางราชการ 
                          ๗.๓     หนงัสือค า้ประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนงัสือค า้ประกนั ดงัระบใุนขอ้ 
๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนงัสือค า้ประกนัอิเล็กทรอนิกสต์ามวิธีการท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด 

                          ๗.๔     หนงัสือค า้ประกนัของบริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเงินทนุหลกัทรพัยท่ี์ไดร้บัอนญุาตให้
ประกอบกิจการเงินทนุเพ่ือการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจค า้ประกนั ตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย 
ตามรายช่ือบรษิัทเงินทนุท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยแจง้เวียนใหท้ราบ โดยอนโุลมใหใ้ชต้ามตวัอย่างหนงัสือค า้
ประกนัของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด ดงัระบใุนขอ้ ๑.๔ (๒) 
                          ๗.๕     พนัธบตัรรฐับาลไทย 

                          หลกัประกนันีจ้ะคืนให ้โดยไมมี่ดอกเบีย้ภายใน ๑๕ วนันบัถดัจากวนัท่ีผูช้นะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์(ผูร้บัจา้ง) พน้จากขอ้ผกูพนัตามสญัญาจา้งแลว้ 
                          หลกัประกนันีจ้ะคืนให ้โดยไมมี่ดอกเบีย้ ตามอตัราสว่นของงานจา้งซึ่งมหาวิทยาลยั ไดร้บัมอบ
ไวแ้ลว้ 
                 ๘.    ค่ำจ้ำงและกำรจ่ำยเงนิ 

                          มหาวิทยาลยัจะจา่ยคา่จา้งซึ่งไดร้วมภาษีมลูคา่เพิ่ม ตลอดจนภาษีอ่ืน ๆ และคา่ใชจ้่ายทัง้ปวง
แลว้ โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ ์และก าหนดการจ่ายเงินเป็น จ านวน ๑๒ งวด ๆ ละ ๑ เดือน ตัง้แตเ่ดือน
ตลุาคม ๒๕๖๓ ถึง เดือนกนัยายน ๒๕๖๔ 
                 ๙.    อัตรำค่ำปรับ 

                          คา่ปรบัตามแบบสญัญาจา้งแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี์ ้หรือขอ้ตกลงจา้ง
เป็นหนงัสือจะก าหนด ดงันี ้

                          ๙.๑     กรณีท่ีผูร้บัจา้งน างานท่ีรบัจา้งไปจา้งชว่งใหผู้อ่ื้นท าอีกทอดหนึ่งโดยไมไ่ดร้บัอนญุาตจาก
มหาวิทยาลยั จะก าหนดคา่ปรบัส าหรบัการฝ่าฝืนดงักลา่วเป็นจ านวนรอ้ยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจา้งชว่งนัน้ 

                          ๙.๒     กรณีท่ีผูร้บัจา้งปฏิบตัผิิดสญัญาจา้งนอกเหนือจากขอ้ ๙.๑ จะก าหนดคา่ปรบัเป็นรายวนั
ในอตัรารอ้ยละ๐.๑๐ ของราคาคา่จา้ง 
                 ๑๐.    กำรรับประกันควำมช ำรุดบกพร่อง 



                          ผูช้นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซ์ึ่งไดท้  าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ หรือท าสญัญาจา้ง ตามแบบ 
ดงัระบใุนขอ้ ๑.๓ แลว้แตก่รณี จะตอ้งรบัประกนัความช ารุดบกพรอ่งของงานจา้งท่ีเกิดขึน้ภายในระยะเวลาสญัญา
นบัถดัจากวนัท่ีมหาวิทยาลยัไดร้บัมอบงาน โดยผูร้บัจา้งตอ้งรีบจดัการซ่อมแซมแกไ้ขใหใ้ชก้ารไดดี้ดงัเดมิภายใน 
๓ วนั นบัถดัจากวนัท่ีไดร้บัแจง้ความช ารุดบกพรอ่ง 
 
 

                 ๑๑.    ข้อสงวนสิทธิในกำรยืน่ข้อเสนอและอื่น ๆ 

                          ๑๑.๑  การลงนามในสญัญาจะกระท าไดต้อ่เม่ือ มหาวิทยาลยัไดร้บัอนมุตัเิงินคา่จา้งจาก
มหาวิทยาลยัแลว้เท่านัน้ 

                          ๑๑.๒   เม่ือมหาวิทยาลยัไดค้ดัเลือกผูย่ื้นขอ้เสนอรายใด ใหเ้ป็นผูร้บัจา้ง และไดต้กลงจา้งตาม
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแ์ลว้ ถา้ผูร้บัจา้งจะตอ้งสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจา้งดงักลา่วเขา้มาจาก
ตา่งประเทศ และของนัน้ตอ้งน าเขา้มาโดยทางเรือในเสน้ทางท่ีมีเรือไทยเดนิอยู ่และสามารถใหบ้รกิารรบัขนได้
ตามท่ีรฐัมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผูย่ื้นขอ้เสนอซึ่งเป็นผูร้บัจา้งจะตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมาย
วา่ดว้ยการสง่เสรมิการพาณิชยนาวี ดงันี ้

                                   (๑)    แจง้การสั่งหรือน าสิ่งของดงักลา่วเขา้มาจากตา่งประเทศ ตอ่กรมเจา้ทา่ ภายใน ๗ 
วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีผูร้บัจา้งสั่งหรือซือ้ของจากตา่งประเทศ เวน้แตเ่ป็นของท่ีรฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวน้ใหบ้รรทกุโดยเรืออ่ืนได ้

                                   (๒)    จดัการใหส้ิ่งของดงักลา่วบรรทกุโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชน่เดียวกบัเรือไทย 
จากตา่งประเทศมายงัประเทศไทย เวน้แตจ่ะไดร้บัอนญุาตจากกรมเจา้ทา่ ใหบ้รรทกุสิ่งของนัน้ โดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่
เรือไทย ซึ่งจะตอ้งไดร้บัอนญุาตเชน่นัน้ก่อนบรรทกุของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรฐัมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวน้ใหบ้รรทกุโดยเรืออ่ืน 

                                   (๓)    ในกรณีท่ีไมป่ฏิบตัิตาม (๑) หรือ (๒) ผูร้บัจา้งจะตอ้งรบัผิดตามกฎหมายว่าดว้ยการ
สง่เสรมิการพาณิชยนาวี 
                          ๑๑.๓   ผูย่ื้นขอ้เสนอซึ่งมหาวิทยาลยัไดค้ดัเลือกแลว้ ไมไ่ปท าสญัญา หรือขอ้ตกลงภายในเวลา
ท่ีทางราชการก าหนดดงัระบไุวใ้นขอ้ ๗ มหาวิทยาลยัจะริบหลกัประกนัการย่ืนขอ้เสนอ หรือเรียกรอ้งจากผูอ้อก
หนงัสือค า้ประกนัการย่ืนขอ้เสนอทนัที และอาจพิจารณาเรียกรอ้งใหช้ดใชค้วามเสียหายอ่ืน (ถา้มี) รวมทัง้จะ
พิจารณาใหเ้ป็นผูท้ิง้งานตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั 

                          ๑๑.๔   มหาวิทยาลยัสงวนสิทธ์ิท่ีจะแกไ้ขเพิ่มเตมิเง่ือนไข หรือขอ้ก าหนดในแบบสญัญาให้
เป็นไปตามความเห็นของส านกังานอยัการสงูสดุ (ถา้มี) 
                          ๑๑.๕   ในกรณีท่ีเอกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี์ ้มีความขดัหรือแยง้กนั 
ผูย่ื้นขอ้เสนอจะตอ้งปฏิบตัติามค าวินิจฉัยของมหาวิทยาลยั ค าวินิจฉยัดงักลา่วใหถื้อเป็นท่ีสดุ และผูย่ื้นขอ้เสนอไม่
มีสิทธิเรียกรอ้งคา่ใชจ้า่ยใดๆ เพิ่มเตมิ 



                          ๑๑.๖   มหาวิทยาลยั อาจประกาศยกเลิกการจดัจา้งในกรณีตอ่ไปนีไ้ด ้โดยท่ีผูย่ื้นขอ้เสนอจะ
เรียกรอ้งคา่เสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลยัไมไ่ด ้

                                   (๑)    ไมไ่ดร้บัการจดัสรรเงินท่ีจะใชใ้นการจดัจา้งหรือไดร้บัจดัสรรแตไ่มเ่พียงพอท่ีจะท า
การจดัจา้งครัง้นีต้อ่ไป 

                                   (๒)    มีการกระท าท่ีเขา้ลกัษณะผูย่ื้นขอ้เสนอท่ีชนะการจดัจา้งหรือท่ีไดร้บัการคดัเลือกมี
ผลประโยชนร์ว่มกนั หรือมีส่วนไดเ้สียกบัผูย่ื้นขอ้เสนอรายอ่ืน หรือขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม หรือสมยอม
กนักบัผูย่ื้นขอ้เสนอรายอ่ืน หรือเจา้หนา้ท่ีในการเสนอราคา หรือส่อวา่กระท าการทจุริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

                                   (๓)    การท าการจดัจา้งครัง้นีต้อ่ไปอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลยั หรือ
กระทบตอ่ประโยชนส์าธารณะ 
                                   (๔)    กรณีอ่ืนในท านองเดียวกบั (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก
ตามความในกฎหมายวา่ดว้ยการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั 

   

                 ๑๒.    กำรปฏิบัตติำมกฎหมำยและระเบียบ 

                          ในระหวา่งระยะเวลาการจา้ง ผูย่ื้นขอ้เสนอท่ีไดร้บัการคดัเลือกใหเ้ป็นผูร้บัจา้งตอ้งปฏิบตัติาม
หลกัเกณฑท่ี์กฎหมายและระเบียบไดก้ าหนดไวโ้ดยเครง่ครดั 

                 ๑๓.    กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำร 

                          มหาวิทยาลยั สามารถน าผลการปฏิบตัิงานแลว้เสรจ็ตามสญัญาของผูย่ื้นขอ้เสนอท่ีไดร้บัการ
คดัเลือกใหเ้ป็นผูร้บัจา้งเพื่อน ามาประเมินผลการปฏิบตังิานของผูป้ระกอบการ 
                          ทัง้นี ้หากผูย่ื้นขอ้เสนอท่ีไดร้บัการคดัเลือกไม่ผา่นเกณฑท่ี์ก าหนดจะถกูระงบัการย่ืนขอ้เสนอหรือ
ท าสญัญากบัมหาวิทยาลยั ไวช้ั่วคราว 
  

มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่

        กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

 


