
ประกาศมหาวทิยาลยัพะเยา
เร่ือง ประกวดราคาจา้งเหมาบรกิารซกั อบ รดี เสือ้ผา้นกัเรยีนหอพกัระดบัชัน้มธัยมศกึษา โรงเรยีนสาธติ 

มหาวทิยาลยัพะเยา ภาคเรยีนที ่ ๑ ประจำปกีารศกึษา ๒๕๖๔ ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์ (e-b id d in g )

มหาวิทยาลยัพะเยา มคีวามประสงคจ์ะ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซกั อบ รีด เส้ือผ้านักเรียนหอพัก 
ระดับ'ช้ันมัธยมศึกษ'า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ภาคเรียนที ่ ๑ ประจำปกีารศึกษา ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวด 
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin§) ราคากลางของงานจา้งในการประกวดราคาครัง้นีเ้ปน็เงนิทัง้สิน้ ๙๙๔,๕๐๐.๐๐ บาท 
(เก้าแสนเก้าหม่ืนส่ีพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งมคีณุสมบตั ดังตอ่ไปนี ้
๑. มคีวามสามารถตามกฎหมาย 
๒. ไมเ่ปน็บคุคลลม้ละลาย 
๓. ไมอ่ยูร่ะหวา่งเลกิกจิการ
๔. ไมเ่ปน็บคุคลซึง่อยูร่ะหวา่งถกูระงับการยืน่ขอ้เสนอหรอืทำสญัญากบัหนว่ยงานของรฐัไวช้ัว่คราว 

เนือ่งจากเปน็ผูท้ีไ่มผ่า่นเกณฑก์ารประเมนิผลการปฏปิตีงานของผูป้ระกอบการตามระเบยีบทีร่ฐัมนตรวีา่การกระทรวง 
การคลงักำหนดตามทีป่ระกาศเผยแพรในระบบเครอืขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชกีลาง

๕. ไมเ่ปน็บคุคลซึง่ถกูระบซุือ่ไวใ้นบญัชรีายขือ่ผูท้ิง้งานและไดแ้จง้เวยีนซือ่ใหเ้ปน็ผูท้ิง้งานของหนว่ยงาน 
ของรฐัในระบบเครอืขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชกีลาง ซึง่รวมถงึนติบิคุคลทีผู่ท้ิง้งานเปน็หุน้สว่นผูจ้ดัการ กรรมการผู ้
จดัการ ผูบ้รหิาร ผูม้อีำนาจในการดำเนนิงานในกจิการของนติบิคุคลนัน้ดว้ย

๖. มคีณุสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามทีค่ณะกรรมการนโยบายการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิาร 
พสัดภุาครฐักำหนดในราชกจิจานเุบกษา

๗. เปน็บคุคลธรรมดาหรอืนติบิคุคลผูม้อีาชพีรบัจา้งงานทีป่ระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสด์งักลา่ว 
๘. ไมเ่ปน็ผูม้ผีลประโยขนร์ว่มกนักบัผูย้ืน่ขอ้เสนอราคารายอืน่ทีเ่ขา้ยืน่ขอ้เสนอใหแ้ก่มหาวิทยาลัย 

พะเยา ณ วนัประกาศประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์หรอืไมเ่ปน็ผูก้ระทำการอนัเปน็การซดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่ง 
เปน็ธรรมในการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสค์รัง้นี้

๙. ไมเ่ปน็ผูไ้ดร้บัเอกสทิธิห้รอืความคุม้กนั ซึง่อาจปฏเิสธไมย่อมขึน้ศาลไทย เวน้แต ่ รฐับาลของผูย้ืน่ขอ้ 
เสนอไดม้คีำสัง่ใหส้ละเอกสทิธีแ้ละความคุม้กนัเขน่ว่านัน้

๑๐. ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งลงทะเบยีนในระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์ (E lectronic 
G overnm ent P rocurem ent ะ e - GP) ของกรมบญัชกีลาง

ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันท่ี 
....................... ระหวา่งเวลา.........................น. ถ งึ .........................น.



ผูส้นใจสามารถขอรบัเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์โดยดาวนโ่หลดเอกสารผา่นทางระบบจดัซือ้ 
จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิสต์ัง้แตว่นัทีป่ระกาศจนถงึกอ่นวนัเสนอราคา

ผูส้นใจสามารถดรูายละเอยีดไดท้ีเ่วบ็ไซต ์ w w w .Satit.up.ac.th  หรือ w w w .gprocurem ent.go.th  หรือ 
สอบถามทางโทรสพัทห์มายเลข ๐๕๔๔๖๖๖๖๖ ต่อ ๖๘๐๖ ในวนัและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันท่ี พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

^  — ■ ' ' ' ^

(รองศาสตราจารยป์รยืานนัท ์ แสนโภชนิ)
ผูอ้ำนวยการโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัพะเยา ปฏบิตักิารแทน 

อธกิารบดมีหาวทิยาลยัพะเยา

หมายเหต ุ ผูป้ระกอบการสามารถจดัเตรยีมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสว่นที ่ ๑ และเอกสารสว่นที ่ ๒) 
ในระบบ e-GP ไดต้ัง้แตว่นัทีฃ่อรบัเอกสารจนถงึวนัเสนอราคา

http://www.Satit.up.ac.th
http://www.gprocurement.go.th


เอกสารประกวดราคาจา้งด้วยวธิีประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์ (e-b id d in g )
เลขท ี่.........................

การจา้งเหมาบรกิารซกั อบ รดี เสือ้ผา้นกัเรยีนหอพกัระดบัชัน้มธัยมศกึษา โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัพะเยา ภาค
เรยีนที ่ ๑ ประจำปกีารศกึษา ๒๕๖๕ 

ตามประกาศ มหาวทิยาลยัพะเยา 
ลงวันท่ี พฤษภาคม ๒๕๖๕

มหาวทิยาลยัพะเยา ซึง่ตอ่ไปนีเ้รียกว่า "มหาวิทยาลัย" มคีวามประสงคจ์ะ ประกวดราคาจ้างเหมา 
บริการซัก อบ รีด เส้ือผ้านักเรียนหอพักระดับช้ันมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ภาคเรียนท่ี ๑ ประจำ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ด้วยวธิีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin§) ณ โดยมีฃ้อแนะนำและขอ้กำหนดดงัต่อไปน้ี 

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดและจอบเขตของงาน
๑.๒ แบบใบเสนอราคาท่ีกำหนดไว้โนระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญาจ้างท่ัวไป
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา 
๑.๕ บทนิยาม

(๑) ผู้ท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(๒) การซัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารท่ีกำหนดไว้ในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 
(๒) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ 

๑.๗ แผนการใช้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ 
๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มคีวามสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไมเ่ปน็บคุคลลม้ละลาย 
๒.๓ ไมอ่ยูร่ะหวา่งเลกิกจิการ
๒.๔ ไมเ่ปน็บคุคลซึง่อยูร่ะหวา่งถกูระงับการยืน่ขอ้เสนอหรอืทำสญัญากบัหนว่ยงานของรฐัไว้

ชัว่คราว เนือ่งจากเปน็ผูท้ีไ่มผ่า่นเกณฑก์ารประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูป้ระกอบการตามระเบยีบทีร่ฐัมนตรวีา่การ 
กระทรวงการคลงักำหนดตามทีป่ระกาศเผยแพรใ่นระบบเครอืขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชกีลาง

๒.๕ ไมเ่ปน็บคุคลซึง่ถกูระบข่ืุอไว้ในบัญชีรายซือ่ผูท้ิง้งานและไดแ้จง้เวยีนซือ่ใหเ้ปน็ผูท้ิง้งาบ



ของหนว่ยงานของรฐัในระบบเครอืขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชกีลาง ซึง่รวมถงืนติบิคุคลทีผู่ท้ิง้งานเปน็หุน้สว่นผู ้
จดัการ กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิาร ผูม้อีำนาจในการดำเนนิงานในกจิการของนติบิคุคลนัน้ดว้ย

๒.๖ มคีณุสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามทีค่ณะกรรมการนโยบายการจดัซือ้จดัจา้งและ
การบรหิารพสัดภุาครฐักำหนดในราซกจิจานเุบกษา

๒.๗ เปน็บคุคลธรรมดาหรอืนติบิคุคลผูม้อีาชพีรบัจา้งงานทีป่ระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสด์งั
กลา่ว

๒.๘ ไมเ่ปน็ผูม้ผีลประโยซนร์ว่มกนักบัผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอืน่ทีเ่ขา้ยืน่ขอ้เสนอใหแ้ก่
มหาวิทยาลยั ณ วนัประกาศประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์หรอืไมเ่ปน็ผูก้ระทำการอนัเปน็การขดัขวางการแขง่ขน้อยา่ง 
เปน็ธรรมในการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสค์รัง้นี้

๒.๙ ไมเ่ปน็ผู!้ดร้บัเอกสทิธิห้รอืความคุม้กนั ซึง่อาจปฏเิสธไมย่อมขึน้ศาลไทยเวน้แตร่ฐับาล
ของผูย้ืน่ขอ้เสนอไดม้คีำสัง่ใหส้ละเอกสทิธิแ้ละความคุม้กนัเขน่วา่นัน้

๒.๑0 ผูย้ืน่ขอ้เสนอที่ย่ืนขอ้เสนอในรูปแบบของ "กจิการรว่มคา้" ตอ้งมคีณุสมบตัดิงันี้
กรณทีีข่อ้ตกลงฯ กำหนดใหผู้เ้ขา้รว่มคา้รายใดรายหนึง่เปน็ผูเ้ขา้รว่มคา้หลกั ขอ้ตกลงฯจะ 

ตอ้งมกีารกำหนดสดัสว่นหนา้ที ่ และความรบัผดิชอบในปรมิาณงาน ส่ิงของ หรอืมลูคา่ตามสญัญาของผูเ้ขา้รว่มคา้หลกั 
มากกวา่ผูเ้ขา้รว่มคา้รายอืน่ทกุราย

กรณทีีข่อ้ตกลงฯ กำหนดใหผู้เ้ขา้รว่มคา้รายใดรายหนึง่เปน็ผูเ้ขา้รว่มคา้หลกักจิการรว่มคา้ 
นัน้ตอ้งใชผ้ลงานของผูเ้ขา้รว่มคา้หลกัรายเดยีวเปน็ผลงานของกจิการรว่มคา้ทีย่ืน่ขอ้เสนอ

สำหรับขอ้ตกลงๆ ทีไ่มไ่ดก้ำหนดใหผู้เ้ขา้รว่มคา้รายใดเปน็ผูเ้ขา้รว่มคา้หลกั ผูเ้ขา้รว่มคา้ 
ทกุรายจะตอ้งมคีณุสมบตัคิรบถว้นตามเงือ่นไขทีก่ำหนดไวใ้นเอกสารเชญิซวน

๒.๑๑ ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งลงทะเบยีนในระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์
(E lectronic G overnm ent P rocurem ent: e  - GP) ของกรมบญัชกีลาง 

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานยืน่มาพรอ้มกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจา้ง 

ภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์โดยแยกเปน็ ๒ ส่วน คือ
๓.® ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้

(๑) ในกรณผีูย้ืน่ขอ้เสนอเปน็นติบิคุคล
(ก) หา้งหุน้สว่นสามญัหรือหา้งหุน้สว่นจำกดั ใหย้ืน่สำเนาหนงัสอืรบัรองการจด 

ทะเบยีนนติบิคุคล บญัชรีายชือ่หุน้สว่นผูจ้ดัการ ผูม้อีำนาจควบคมุ (ถา้ม)ี พรอ้มทัง้รบัรองสำเนาถกูตอ้ง
(ข) บรษิทัจำกดัหรอืบรษิทัมหาซนจำกดั ใหย้ืน่สำเนาหนงัสอืรบัรองการจด 

ทะเบยีนนติบิคุคล หนังสือบริคณห์สนธิ บญัชรีายชือ่กรรมการผูจ้ดัการ ผูม้อีำนาจควบคมุ (ถา้ม)ี และบญัชผีูถ้อืหุน้ราย



ใหญ ่ (ถา้ม)ี พรอ้มทัง้รบัรองสำเนาถกูตอ้ง
(๒) ในกรณผีูย้ืน่ขอ้เสนอเปน็บคุคลธรรมดาหรอืคณะบคุคลทีม่ใิซน่ติบิคุคล ใหย่ื้น 

สำเนาบตัรประจำตวัประซาซนของผูน้ัน้ สำเนาขอ้ตกลงทีแ่สดงถงึการเขา้เปน็หุน้สว่น (ถา้ม)ี สำเนาบตัรประจำตวั 
ประซาซนของผูเ้ปน็หุน้สว่น หรอืสำเนาหนงัสอืเดนิทางของผูเ้ปน็หุน้สว่นทีม่ไิด้ถอืสญัซาตไิทย พรอ้มทัง้รบัรองสำเนา 
ถูกตอ้ง

(๓) ในกรณผีูย้ืน่ขอ้เสนอเปน็ผูย้ืน่ขอ้เสนอรว่มกนัในฐานะเปน็ผูร้ว่มคา้ ใหย้ืน่สำเนา 
สญัญาของการเขา้รว่มคา้ และเอกสารตามทีร่ะบไุรใ้น (๑) หรือ (๒) ของผูร้ว่มคา้ แลว้แตก่รณี

(๔) เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ
(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณซิย์ 
(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
(๔.๓) แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ egp 

(๔) บญัซเีอกสารสว่นที ่ ๑ ทัง้หมดทีไ่ดย้ืน่พรอ้มกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดั 
จา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์ตามแบบในขอ้ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (P ortab le D ocum ent 
Form at)

ทัง้นี ้เมือ่ผูย้ืน่ขอ้เสนอดำเนนิการแนบไฟลเ์อกสารตามบญัชเีอกสารสว่นที ่ ๑ ครบ 
ถ้วน ถกูตอ้งแลว้ ระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิสจ์ะสรา้งบญัชเีอกสารสว่นที ่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) 
ใหโ้ดยผูย้ืน่ขอ้เสนอไมต่อ้งแนบบญัชเีอกสารสว่นที ่ ๑ ดงักลา่วในรูปแบบ PDF File (P ortab le D ocum ent Form at) 

๓.๒ ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณทีีผู่ย้ืน่ขอ้เสนอมอบอำนาจใหบ้คุคลอืน่กระทำการแทนใหแ้นบหนงัสอืมอบ 

อำนาจซึง่ตดิอากรแสตมบตีามกฎหมาย โดยมหีลกัฐานแสดงตวัตนของผูม้อบอำนาจและผูร้บัมอบอำนาจ ทัง้นี ้หาก 
ผูร้บัมอบอำนาจเปน็บคุคลธรรมดาตอ้งเปน็ผูท้ีบ่รรลนุติภิาวะตามกฎหมายแลว้เทา่นัน้

(๒) สำเนาใบขึน้ทะเบยีนผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs)
(ลา้ม)ี

(๓) บญัชเีอกสารสว่นที ่ ๒ ทัง้หมดทีไ่ดย้ืน่พรอ้มกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดั 
จา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์ ตามแบบในขอ้ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (P ortab le D ocum ent
Form at)

ทัง้นี ้เมือ่ผูย้ืน่ขอ้เสนอดำเนนิการแบบไฟลเ์อกสารตามบญัชเีอกสารสว่นที ่ ๒ ครบ 
ล้วน ถกูตอ้งแลว้ ระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิสจ์ะสรา้งบญัชเีอกสารสว่นที ่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) 
ใหโ้ดยผูย้ืน่ขอ้เสนอไมต่อ้งแนบบญัชเีอกสารสว่นที ่ ๒ ดงักลา่วในรูปแบบ PDF File (P ortab le D ocum ent Form at)

๔. การเสนอราคา



๔.๑ ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งยืน่ขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ย
อเิลก็ทรอนกิสต์ามทีก่ำหนดไวในเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสน์ีโ้ดยไมม่เีง่ือนไขใดๆ ท้ังส้ิน และจะตอ้งกรอก 
ขอ้ความใหถ้กูตอ้งครบถว้น พรอ้มทัง้หลกัฐานแสดงตวัตนและทำการยนืยนัตวัตนของผูย้ืน่ขอ้เสนอโดยไมต่อ้งแนบใบ 
เสนอราคาในรปูแบบ PDF File (P ortab le D ocum ent Form at)

๔.๒ ใบการเสนอราคาใหเ้สนอราคาเปน็เงนิบาทและเสนอราคาไตเ้พยีงครัง้เดยีวและราคา
เดยีวโดยเสนอราคารวม และหรอืราคาตอ่หนว่ย และหรอืตอ่รายการ ตามเง่ือนไขทีร่ะบไุวท้า้ยใบเสนอราคาใหถ้กูตอ้ง 
ทัง้นี ้ราคารวมทีเ่สนอจะตอ้งตรงกนัทัง้ตวัเลขและตวัหนงัสอื ถา้ตวัเลขและตวัหนงัสอืไม'ตรงกนั ใหถื้อตัวหนงัสอืเปน็ 
สำคญั โดยคดิราคารวมทัง้สิน้ซึง่รวมคา่ภาษมีลูคา่เพิม่ ภาษอีากรอืน่ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ท้ังปวงไว้แล้ว

ราคาทีเ่สนอจะตอ้งเสนอกำหนดยนืราคาไมน่อ้ยกวา่ ๖๐ วัน ตัง้แตว่นัเสนอราคาโดย 
ภายในกำหนดยนืราคา ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งรบัผดิขอบราคาทีต่นไดเ้สนอไวแ้ละจะถอนการเสนอราคามไิต้

๔.๓ ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งเสนอกำหนดเวลาดำเนนิการแลว้เสรจ็ไมเ่กนิ ๙๒ วัน นบัถดัจากวนั
ทีไ่ดรั้บหนงัสอืแจ้งจาก มหาวิทยาลัย ใหเ้ริม่ทำงาน

๔.๔ กอ่นเสนอราคา ผูย้ืน่ขอ้เสนอควรตรวจดรูา่งสญัญา แบบรูป และรายละเอยีด ฯลฯ ให้
ถีถ่ว้นและเขา้ใจเอกสารประกวดราคาจา้งอเิลก็ทรอนกิสท์ัง้หมดเสยีกอ่นทีจ่ะตกลงยืน่เสนอราคาตามเงือ่นไขใน 
เอกสารประกวดราคาจา้งอเิลก็ทรอนกิส์

๔.๔ ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งยืน่ขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ย
อเิลก็ทรอนกิส ์ในวนัท ี่........................  ระหว่างเว ล า .........................น. ถ งึ .......................... น. และเวลาในการเสนอ
ราคาใหถ้อืตามเวลาของระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิสเ์ปน็เกณฑ์

เมือ่พน้กำหนดเวลายืน่ขอ้เสนอและเสนอราคาแลว้ จะไมร่บัเอกสารการยืน่ขอ้เสนอและเสนอรา
คาใดๆ โดยเดด็ขาด

๔.๖ ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งจดัทำเอกสารสำหรบัใขใ้นการเสนอราคาในรปูแบบไฟสเ์อกสาร
ประเภท PDF File (P ortab le D ocum ent Form at) โดยผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งเปน็ผูร้บัผดิขอบตรวจสอบความครบถว้น 
ถกูตอ้ง และซดัเจนของเอกสาร PDF File กอ่นทีจ่ะยนืยนัการเสนอราคา แลว้จึงสง่ขอ้มลู (U pload) เพือ่เปน็การ 
เสนอราคาใหแ้ก่มหาวิทยาลยัผา่นทางระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส์

๔.๗ คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสจ์ะดำเนนิการตรวจสอบ 
คณุสม'บตฃองผูย้ืน่ขอ้เสนอแตล่ะรายวา่ เปน็ผูย้ืน่ขอ้เสนอทีม่ผีลประโยขนร์ว่มกนักบัผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอืน่ตามขอ้ ๑ .๕ 
(๑) หรือไม่ หากปรากฏวา่ผูย้ืน่ขอ้เสนอรายใดเปน็ผูย้ืน่ขอ้เสนอทีม่ผีลประโยชนร์ว่มกบักบัผูย้ืบ่ขอ้เสนอรายอืน่ คณะ 
กรรมการฯ จะตดัรายซือ่ผูย้ืน่ขอ้เสนอทีม่ผีลประโยชนร์ว่มกนันัน้ออกจากการเปน็ผูย้ืน่ขอ้เสนอ

หากปรากฏตอ่คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสว์า่ ก่อนหรือในขณะที ่
มกีารพจิารณาขอ้เสนอ มผีูย้นืขอ้เสนอรายใดกระทำการอนัเปน็การซดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเปน็ธรรมตามขอ้ ๑ .๕ (๒)



และคณะกรรมการๆ เชือ่วา่มกีารกระทำอนัเปน็การขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเปน็ธรรม คณะกรรมการๆ จะตดัรายชือ่ 
ผูย้ืน่ขอ้เสนอรายนัน้ออกจากการเปน็ผูย้ืน่ขอ้เสนอ และมหาวทิยาลยัจะพจิารณาลงโทษผูย้ืน่ขอ้เสนอดงักลา่วเปน็ผูท้ิง้ 
งาน เวน้แตม่หาวทิยาลยัจะพจิารณาเหน็วา่ผูย้ืน่ขอ้เสนอรายนัน้มใิขเ่ปน็ผูร้เิริม่ใหม้กีารกระทำดงักลา่วและไดใ้หค้วาม 
รว่มมอืเปน็ประโยชนต์อ่การพจิารณาของมหาวทิยาลยั

๔.๘ ผูย้ืน่'ข้อเสนอ'จะต้อง,ปฏ,ิบติ ดงันี้
(๑) ปฏบิตัติามเง่ือนไขทีร่ะบไุวใ้นเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส์
(๒) ราคาทีเ่สนอจะตอ้งเปน็ราคาท,ีรวมภาษมีลูคา่เพิม่ และภาษอีืน่ๆ (ถา้ม)ี รวมคา่ใช้

จา่ยทิง้ปวงไวด้ว้ยแลว้

กำหนด
(๓) ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งลงทะเบยีนเพือ่เขา้สก่ระบวนการเสนอราคา ตามวนั เวลา ท่ี

(๔) ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะถอนการเสนอราคาทีเ่สนอแลว้ไมไ่ด ้
(๔) ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งศกึษาและทำความเขา้ใจในระบบและวธิกีารเสนอราคาดว้ยวธิ ี

ประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์ของกรมบญัชกีลางทีแ่สดงไว้ในเว็บไซต ์w w w .gprocurem ent.go.th
๔.๙ ผูย้ืน่ขอ้เสนอทีเ่ปน็ผูช้นะการเสนอราคาตอ้งจดัทำแผนการใขพ้สัดทุีผ่ลติภายในประเทศ 

โดยยืน่ใหห้นว่ยงานของรฐัภายใน ๖๐ วัน นบัถดัจากวนัลงนามในสญัญา 
๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๔.๑ ในการพจิารณาผลการยืน่ขอ้เสนอประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสค์รัง้นี ้มหาวทิยาลยัจะ 
พจิารณาตดัสนิโดยใชห้ลกัเกณฑ ์ ราคาประกอบเกณฑ์อ่ืน

๕.๒ ในการพจิารณาผูช้นะการยืน่ขอ้เสนอ สว่นราชการจะใชห้ลกัเกณฑร์าคาประกอบเกณฑ ์
อ่ืน (Price Perform ance) โดยพจิารณาใหค้ะแนนตามบจีจยัหลกัและนัา้หนกัทีก่ำหนด ดงันี้

๔.๒.๑ รายการพจิารณา คือ จ้างเหมาบริการซัก อบ รีด เส้ือผ้านักเรียนโรงเรียนสาธิต 
มหาวทิยาลยัพะเยา ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และ ๒ ภาคเรียนที, ๑ ประจำปกีารศึกษา ๒๔๖๔

(๑) ราคาทีเ่สนอราคา (ตวัแปรหลกั) กำหนดนํา้หนกัเทา่กบัรอ้ยละ ๔๐ 
(๒) มาตรฐานชองสนิคา้หรอืบรกิาร กำหนดนํา้หนกัเทา่กบัรอ้ยละ ๔๐

๒.๑ สถานประกอบการมสีภาพแวดลอ้มทีส่ะอาดและเปน็ระเบยีบ โดยม ี
ลานซกัและลานตากผา้ เข่น ลาดทิน้ปนูคอนกรตี หรือ อฐิบล๊อก กำหนดนํา้หนกัเทา่กบัรอ้ยละ ๑๐

๒.๒ ปรมิาณและความจขุองเครือ่งซกัผา้ในการใหบ้รกิาร กำหนดนํา้หนกั
เทา่กบัรอ้ยละ ๒๐

๒.๓ ปรมิาณและความจขุองเครือ่งอบผา้ในการใหบ้รกิาร กำหนดนํา้หนกั
เทา่กบัรอ้ยละ ๑๐

http://www.gprocurement.go.th


(๓) บริการหลังการ”ขาย กำหนดนํา้หนกัเทา่กบัรอ้ยละ ๒๐
๓.๑ มเีอกสารลอดคลอ้งกบัสถานประกอบการตามสภาพจรงิ ข้อ 

๒.๑,๒.๒1๒.๓ กำหนดนํา้หนกัเทา่กบัรอ้ยละ ๑๐
๓.๒ ระบบสรา้งความเชือ่มัน่ใหก้บัผูร้บับรกิาร ได้แก่ ๑.มรีะบบบรหิาร 

การจดัการนํา้ใข ้ ๒.มรีะบบบรหิารจดัการนํา้ทิง้ ๓.มรีะบบรชั - ส่ง เสือ้ผา้ ๔.มรีะบบในการจดัการบญีหาทีเ่กดิขึน้ 
ระหวา่งการรบับรกิาร กำหนดนํา้หนกัเทา่กบัรอ้ยละ ๑๐

๔.๒.๒ รายการพจิารณา คือ จ้างเหมาบริการซัก อบ รีด เส้ือผ้านักเรียนโรงเรียบสาธิต 
มหาวทิยาลยัพะเยา ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และ ๔ ภาคเรียนท่ี ๑ ประจำปกีารศึกษา ๒๔๖๔

(๑) ราคาที่เสนอราคา (ตัวแปรหลัก) กำหนดบํา้หนกัเทา่กบัรอ้ยละ ๔๐ 
(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดนํา้หนกัเทา่กับรอ้ยละ ๔๐

๒.๑ สถานประกอบการมสีภาพแวดลอ้มทีส่ะอาดและเปน็ระเบยีบ โดยม ี
ลานซกัและลานตากผา้ เซ่น ลาดพืน้ปนูคอนกรีต หรือ อฐิบล๊อก กำหนดนํา้หนกัเทา่กบัรอ้ยละ ๑๐

๒.๒ ปรมิาณและความจขุองเครือ่งซกัผา้ในการใหบ้รกิาร กำหนดนํา้หนกั
เทา่กบัรอ้ยละ ๒๐

๒.๓ ปรมิาณและความจขุองเครือ่งอบผา้ในการใหบ้รกิาร กำหนดนํา้หนกั
เทา่กบัรอ้ยละ ๑๐

(๓) บรกิารหลงัการขาย กำหนดนํา้หนกัเทา่กบัรอ้ยละ ๒๐
๓.๑ มเีอกสารสอดคลอ้งกบัสถานประกอบการตามสภาพจรงิ ข้อ 

๒.๑,๒.๒,๒.๓ กำหนดนํา้หนกัเทา่กบัรอ้ยละ ๑๐
๓.๒ ระบบสรา้งความเชือ่มัน่ใหก้บัผูร้บับรกิาร ได้แก่ ๑.มรีะบบบรหิาร 

การจดัการนํา้ใช ้ ๒.มรีะบบบรหิารจดัการนํา้ทิง้ ๓.มรีะบบรับ - ส่ง เสือ้ผา้ ๔.มรีะบบในการจดัการบญีหาทีเ่กดิขึน้ 
ระหวา่งการรบับรกิาร กำหนดนํา้หนกัเทา่กบัรอ้ยละ ๑๐

๔.๒.๓ รายการพจิารณา คือ จ้างเหมาบริการซัก อบ รีด เส้ือผ้านักเรียนโรงเรียนสาธิต 
มหาวทิยาลยัพะเยา ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ และ ๖ ภาคเรียนที ่ ๑ ประจำปกีารศึกษา ๒๔๖๔

(๑) ราคาที่เสนอราคา (ตัวแปรหลัก) กำหนดนํา้หนกัเทา่กบัรอ้ยละ ๔๐ 
(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดนํา้หนกัเทา่กับรอ้ยละ ๔๐

๒.๑ สถานประกอบการมสีภาพแวดลอ้มทีส่ะอาดและเปน็ระเบยีบ โดยม ี
ลาบซกัและลานตากผา้ เข่น ลาดพืน้ปนูคอนกรีต หรือ อฐิบล๊อก กำหนดนํา้หนกัเทา่กบัรอ้ยละ ๑๐

๒.๒ ปรมิาณและความจขุองเครือ่งซกัผา้ในการใหบ้รกิาร กำหนดนํา้หนกั



เทา่กบัรอ้ยละ ๒๐ 

เทา่กบัรอ้ยละ ๑๐
๒.๓ ปรมิาณและความจขุองเครือ่งอบผา้ในการใหบ้รกิาร กำหนดนํา้หนกั

(๓) บรกิารหลงัการขาย กำหนดนํา้หนกัเทา่กบัรอ้ยละ ๒๐
๓.๑ มเีอกสารสอดคลอ้งกบัสถานประกอบการตามสภาพจรงิ ข้อ

๒.๑1๒.๒,๒.๓ กำหนดนํา้หนกัเทา่กบัรอ้ยละ ๑๐
๓.๒ ระบบสรา้งความเชือ่มัน่ใหก้บัผูร้บับรกิาร ได้แก่ ๑.มรีะบบบรหิาร 

การจดัการนํา้ใช ้ ๒.มรีะบบบรหิารจดัการนํา้ทิง้ ๓.มรีะบบรับ - ส่ง เสอัผา้ ๔.มรีะบบในการจดัการปญ้หาทีเ่กดิขึน้ 
ระหวา่งการรบับรกิาร กำหนดนํา้หนกัเทา่กบัรอ้ยละ ๑๐

๔.๓ หากผูย้ืบ่ขอ้เสนอรายใดมคีณุสมบตัไิมถ่กูตอ้งตามขอ้ ๒ หรอืยืน่หลกัฐานการยืน่ขอ้
เสนอไม่ถูกต้อง หรอืไมค่รบถว้นตามข้อ ๓ หรอืยืน่ขอ้เสนอไมถ่กูตอ้งตามขอ้ ๔ คณะกรรมการพจิารณาผลการ 
ประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสจ์ะไมร่บัพจิารณาขอ้เสนอของผูย้ืน่ขอ้เสนอรายนัน้ เว้นแต่ ผูย้ืน่ขอ้เสนอรายใดเสนอ 
เอกสารทางเทคนคิหรอืรายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดทุีจ่ะจา้งไมค่รบถว้น หรอืเสนอรายละเอยีดแตกตา่งไป 
จากเงือ่นไขที่มหาวทิยาลยักำหนดไวใ้นประกาศและเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสใ์นสว่นทีม่ใิชส่าระสำคญัและ 
ความแตกตา่งนัน้ไมม่ผีลทำใหเ้กดิการไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบตอ่ผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอืน่ หรอืเปน็การผดิพลาดเลก็นอ้ย คณะ 
กรรมการฯ อาจพจิารณาผอ่นปรนการตดัสทิธผิูย้ืน่ขอ้เสนอรายนัน้

๕.๔ มหาวทิยาลยัสงวนสทิธไิมพ่จิารณาขอ้เสนอของผูย้ืน่ขอ้เสนอโดยไมม่กีารผอ่นผนั ใน
กรณดีงัตอ่ไปนี้

(๑) ไมป่รากฏชือ่ผูย้ืน่ขอ้เสนอรายนัน้ในบญัชผีูร้บัเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์
ทางระบบจดัขึอ้จดัจา้งดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์หรอืบญัชรีายชือ่ผูซ้ือ้เอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสท์างระบบการจดั 
ซือ้จดัจา้งดว้ยอเิลก็ทรอนกิสข์องมหาวทิยาลยั

(๒) ไมก่รอกชือ่ผูย้ืน่ขอ้เสนอในการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจา้งดว้ย
อเิลก็ทรอนกิส์

(๓) เสนอรายละเอยีดแตกตา่งไปจากเงือ่นไขทีก่ำหนดใบเอกสารเอกสารประกวดราคา 
อเิลก็ทรอนกิสท์ีเ่ปน็สาระสำคญั หรอืมผีลทำใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบแกผู่ย้ืน่ขอ้เสนอรายอืน่

๕.๕ ในการตดัสนิการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสห์รอืในการทำสญัญา คณะกรรมการ
พจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสห์รอืมหาวทิยาลยั มสีทิธใิหผู้ย้ืน่ขอ้เสนอขึแ้จงขอ้เทจ็จรงิเพิม่เตมิได ้
มหาวทิยาลยัมสีทิธทิีจ่ะไมร่บัขอ้เสนอ ไมร่บัราคา หรือไมท่ำสญัญา หากขอ้เทจ็จรงิตงักลา่วไมม่คีวามเหมาะสมหรอืไม ่
ถกูตอ้ง

๕.๖ มหาวทิยาลยัทรงไวช้ืง่สทิธทิีจ่ะไมร่บัราคาตํา่สดุ หรอืราคาหนึง่ราคาใด หรอืราคาที่



เสนอทัง้หมดกไ็ด้ และอาจพจิารณาเลอืกจา้งในจำนวน หรอืจนาด หรอืเฉพาะรายการหนึง่รายการใด หรอือาจจะ 
ยกเลกิการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสโ์ดยไมพ่จิารณาจดัจา้งเลยกไ็ด ้สดุแตจ่ะพจิารณา ทัง้นี ้เพือ่ประโยชนข์องทาง 
ราชการเปน็สำคญั และใหถ้อืวา่การตดัสนิของมหาวทิยาลยัเปน็เดด็ขาด ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะเรยีกรอ้งคา่ใชจ้า่ย หรอืคา่ 
เสยีหายใดๆ มิได้ รวมทัง้มหาวทิยาลยัจะพจิารณายกเลกิการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสแ์ละลงโทษผูย้ืน่ขอ้เสนอเปน็ 
ผูท้ิง้งาน ไม,วา่จะเปน็ผูย้ืน่ขอ้เสนอทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกหรอืไมก่ต็าม หากมเีหตทุีเ่ชือ่ถอืไดว้า่การยืน่ขอ้เสนอกระทำการ 
โดยไม่สุจริต เซ่น การเสนอเอกสารอนัเปน็เทจ็ หรอืใชช้ือ่บคุคลธรรมดา หรอืนติบิคุคลอืน่มายืน่ขอ้เสนอแทน เป็นต้น

ในกรณทีีผู่ย้ืน่ขอ้เสนอรายทีเ่สนอราคาตํา่สดุ เสนอราคาตํา่จนคาดหมายไดว้า่ไมอ่าจดำเนนิ 
งานตามเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสไ์ด ้คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสห์รอืมหา 
วทิยาลยั จะใหผู้ย้ืน่ขอ้เสนอนัน้ซีแ้จงและแสดงหลกัฐานทีท่ำใหเ้ชือ่ไดว่้า ผูย้ืน่ขอ้เสนอสามารถดำเนนิงานตามเอกสาร 
ประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสใ์หเ้สรจ็สมบรูณ ์หากคำชีแ้จงไมเ่ปน็ทีร่บัพงิได ้มหาวิทยาลยั มีสทิธิทีจ่ะไม่รับข้อเสนอหรือ 
ไมร่บัราคาของผูย้ืน่ขอ้เสนอรายนัน้ ทัง้นี ้ผูย้ืน่ขอ้เสนอดงักลา่วไมม่สีทิธเิรยีกรอ้งคา่ใชจ้า่ยหรอืคา่เสยีหายใดๆ จากม 
หาวิทยาลัย

๕.๗ กอ่นลงนามในสญัญามหาวทิยาลยั อาจประกาศยกเลกิการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส์
หากปรากฏวา่มกีารกระทำทีเ่ขา้ลกัษณะผูย้ืน่ขอ้เสนอทีช่นะการประกวดราคาหรอืทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกมผีลประโยชน ์
ร่วมกัน หรอืมสีว่นไดเ้สยีกบัผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอืน่ หรอืขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเปน็ธรรม หรือสมยอมกนักบัผูย้ืน่ขอ้ 
เสนอรายอืน่ หรอืเจา้หนา้ทีใ่นการเสนอราคา หรอืสอ่วา่กระทำการทจุรติอืน่ใดในการเสนอราคา

๕.๘ หากผูย้ืน่ขอ้เสนอชืง่เปน็ผูป้ระกอบการ SMEs เสนอราคาสงูกวา่ราคาตํา่สดุของผูย้ืน่ขอ้
เสนอรายอืน่ทีใ่มเ่กนิรอ้ยละ ๑๐ ใหห้นว่ยงานของรฐัจดัชือ้จดัจา้งจากผูป้ระกอบการ SMEs ตงักลา่ว โดยจดัเรยีง 
ลำดบัผูย้ืน่ขอ้เสนอชืง่เปน็ผูป้ระกอบการ SMEs ชืง่เสนอราคาสงูกวา่ราคาตํา่สดุของผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอืน่ไมเ่กนิรอ้ยละ 
๑๐ ทีจ่ะเรยีกมาทำสญัญาไมเ่กนิ ๓ ราย

ผูย้ืน่ขอ้เสนอทีเ่ปน็กจิการรว่มคา้ทีจ่ะไดส้ทิธติามวรรคหนึง่ ผูเ้ขา้รว่มคา้ทกุรายจะตอ้ง
เปน็ผูป้ระกอบการ SMEs

๕.๙ หากผูย้ืน่ขอ้เสนอซึง่มใิขผู่ป้ระกอบการ SMEs แตเ่ปน็บคุคลธรรมดาทีถ่อืสญัชาตไิทย
หรอืนติบิคุคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยเสนอราคาสงูกวา่ราคาตํา่สดุของผูย้ืน่ขอ้เสนอซึง่เปน็บคุคลธรรมดาทีม่ไิดถ้อื 
สญัชาตไิทยหรอืนติบิคุคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายของตา่งประเทศไมเ่กนิรอ้ยละ ๓ ใหห้นว่ยงานชองรฐัจดัชือ้หรอืจดั 
จา้งจากผูย้ืน่ขอ้เสนอซึง่เปน็บคุคลธรรมดาทีถ่อืสญัชาตไิทยหรอืนติบิคุคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยดงักลา่ว

ผูย้ืน่ขอ้เสนอทีเ่ปน็กจิการรว่มคา้ทีจ่ะไดส้ทิธติามวรรคหนึง่ ผูเ้ขา้รว่มคา้ทกุรายจะตอ้ง 
เปน็ผูป้ระกอบการทีเ่ปน็บคุคลธรรมดาทีถ่อืสญัชาตไิทยหรอืนติบิคุคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย 

๖. การทำสัญญาจ้าง
ผูช้นะการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสจ์ะตอ้งทำสญัญาจา้งตามแบบสญัญา ดังระบุในข้อ



๑.๓ หรือทำขอ้ตกลงเปน็หนงัสอืกบัมหาวิทยาลยั ภายใน ๗ วัน นับถดัจากวันทีไ่ดรั้บแจง้ และจะตอ้งวางหลกัประกนั 
สญัญาเปน็จำนวนเงนิเทา่กบัรอ้ยละ ๕ ของราคาคา่จา้งท่ีประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสไ์ต ้ให้มหาวิทยาลยัยึดถือไว้ใน 
ขณะทำสญัญา โดยใขห้ลกัประกนัอยา่งหนึง่อยา่งใดดงัตอ่ไปนี ้

๖.๑ เงินสด
๖.๒ เชค็หรอืดราฟททํีธ่นาคารสัง่จา่ยใหแ้ก่มหาวิทยาลยั โดยเปน็เชค็ลงวนัทีท่ีท่ำสญัญา หรือ

ก่อนหน้าน้ัน ไมเ่กนิ ๓ วัน ทำการของทางราขการ
๖.๓ หนงัสอืคํา้ประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนงัสอืคํา้ประกนั ดังระบุในข้อ

๑.๔ (๒) หรอืจะเปน็หนงัสอืคํา้ประกนัอเิลก็ทรอนกิสต์ามวธิกีารทีก่รมบญัชกีลางกำหนด
๖.๔ หนงัสอืคํา้ประกนัของบรษิทัเงินทนุ หรอืบรษิทัเงินทนุหลกัทรพัยท์ีไ่ตร้บัอนญุาตให ้

ประกอบกจิการเงนิทนุเพือ่การพาณชิยแ์ละประกอบธรุกจิคํา้ประกนั ตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย ตาม 
รายซือ่บรษิทัเงนิทนุทีธ่นาคารแหง่ประเทศไทยแจง้เวยีนใหท้ราบ โดยอนโุลมใหใ้ชต้ามตวัอยา่งหนงัสอืคํา้ประกบัของ 
ธนาคารทีค่ณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๖.๕ พนัธบตัรรัฐบาลไทย
หลกัประกนันีจ้ะคนืให ้โดยไมม่ดีอกเบีย้ภายใน ๑๔ วนันบัถดัจากวนัทีผู่ฃ้นะการประกวดราคา 

อเิลก็ทรอนกิส ์(ผูร้บัจา้ง) พน้จากขอ้ผกูพนัตามสญัญาจา้งแลว้
หลกัประกนันีจ้ะคนืให ้โดยไมม่ดีอกเบีย้ ตามอตัราสว่นของงานจา้งซึง่มหาวิทยาลัย ไต้รับมอบไว้

แล้ว
๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

มหาวทิยาลยัจะจา่ยคา่จา้งซึง่ไตร้วมภาษมีลูคา่เพิม่ ตลอดจนภาษอีืน่  ๆ และคา่ใชจ้า่ยทัง้ปวง 
แล้ว โดยถอืราคาเหมารวมเปน็เกณฑ ์ และกำหนดการจา่ยเงนิเปน็ จำนวน ๓ งวด ดงันี้

งวดท่ี ๑ เปน็จำนวนเงนิในอตัรารอ้ยละ ๓๓.๓๓ ของคา่จา้ง เมือ่ผูร้บัจา้งไตป้ฏบิตังิาน บรกิาร 
ซัก อบ รีด เสือ้ผา้นกัเรยีน ตลอดเดอืนกรกฎาคม ๒๔๖๔ ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 6fK5)

งวดท่ี ๒ เปน็จำนวนเงนิในอตัรารอ้ยละ ๓๓.๓๓ ชองคา่จา้ง เมือ่ผูร้บัจา้งไตป้ฏบิตังิาน บรกิาร 
ซัก อบ รีด เสือ้ผา้นกัเรยีน ตลอดเดอืนสงิหาคม ๒๔๖๔ ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 0ไ(9)

งวดสดุทา้ย เปน็จำนวนเงนิในอตัรารอ้ยละ ๓๓.๓๔ ของคา่จา้ง เมือ่ผูร้บัจา้งไตป้ฏบิตังิาน 
บรกิารซกั อบ รดี เสือ้ผา้นกัเรยีน ตลอดเดอืนกนัยายน ๒๔๖๔ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน ๓๐ วัน และทัง้หมดแลว้เสร็จ 
เรยีบรอ้ยตามสญัญา หรอืขอ้ตกลงจา้งเปน็หนงัสอื หรอืขอ้ตกลงจา้งเปน็หนงัสอื และมหาวทิยาลยั ไตต้รวจรบัมอบ 
งานจา้ง

๘. อัตราค่าปรับ
คา่ปรบัตามแบบสญัญาจา้งแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสน์ี ้หรอืขอ้ตกลงจา้ง



เปน็หนงัสอืจะกำหนด ดงันี้
๘.๑ กรณทีีผู่ร้บัจา้งนำงานทีร่บัจา้งไปจา้งชว่งไหผู้อ้ืน่ทำอกีทอดหนึง่โดยไมไ่ดร้บัอนญุาต

จากมหาวิทยาลยั จะกำหนดคา่ปรบัสำหรบัการฝา่ผนัดงักลา่วเปน็จำนวนรอ้ยละ๑๐.๐๐ ของวงเงนิของงานจา้งชว่งนัน้
๘.๒ กรณทีีผู่ร้บัจา้งปฏบิตัผิดิสญัญาจา้งนอกเหนอืจากขอ้ ๘.๑ จะกำหนดคา่ปรบัเปน็รายวนั

ในอตัรารอ้ยละ๐.๑๐ ของราคาคา่จา้ง
๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผูช้นะการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสซ์ึง่ไดท้ำขอ้ตกลงเปน็หนงัสอื หรอืทำสญัญาจา้ง ตามแบบ 
ดังระบใุนข้อ ๑.๓ แลว้แตก่รณ ี จะตอ้งรบัประกนัความชำรดุบกพรอ่งของงานจา้งทีเ่กดิขึน้ภายในระยะเวลาไมน่อ้ย 
กวา่ ๙๒ วัน นบัถดัจากวนัที่มหาวิทยาลยัไดรั้บมอบงาน โดยผูรั้บจา้งตอ้งรีบจดัการซอ่มแซมแกไ้ขใหใ้ชก้ารไดด้ดีงั 
เดมิภายใน ๗ วัน นบัถดัจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้ความชำรดุบกพรอ่ง

6)0. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงนิคา่จา้งสำหรบังานจา้งครัง้นี ้ไดม้าจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

การลงนามในสญัญาจะกระทำไดต้อ่เมือ่ มหาวิทยาลัยไดร้บัอบนุตัเิงนิคา่จา้งจากเงนิงบ 
ประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ แลว้เทา่นัน้

๑๐.๒ เมือ่มหาวิทยาลยัไดค้ดัเลอืกผูย้ืน่ขอ้เสนอรายใด ใหเ้ปน็ผูร้บัจา้ง และไดต้กลงจา้งตาม 
ประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสแ์ลว้ ลา้ผูร้บัจา้งจะตอ้งสัง่หรอืนำสิง่ของมาเพือ่งานจา้งดงักลา่วเขา้มาจากตา่งประเทศ 
และของนัน้ตอ้งนำเขา้มาโดยทางเรอืในเสน้ทางทีม่เีรอืไทยเดนิอยู ่ และสามารถใหบ้รกิารรบัขนไดต้ามทีร่ฐัมนตรวีา่การ 
กระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผูย้ืน่ขอ้เสนอซึง่เปน็ผูร้บัจา้งจะตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยการสง่เสรมิกา 
รพาณซียนาว ี ดงันี้

(๑) แจง้การสัง่หรอืนำสิง่ของดงักลา่วเขา้มาจากตา่งประเทศ ตอ่กรมเจา้ทา่ ภายใน ๗ 
วัน นบัตัง้แตว่นัทีผู่ร้บัจา้งสัง่หรอืซือ้ของจากตา่งประเทศ เวน้แตเ่ปน็ของทีร่ฐัมนตรวีา่การกระทรวงคมนาคมประกาศ 
ยกเว้นใหบ้รรทกุโดยเรอือืน่ได้

(๒) จดัการใหส้ิง่ของดงักลา่วบรรทกุโดยเรอืไทย หรอืเรอืทีม่สีทิธเิชน่เดยีวกบัเรอืไทย 
จากตา่งประเทศมายงัประเทศไทย เวน้แตจ่ะไดร้บัอนญุาตจากกรมเจา้ทา่ ใหบ้รรทกุสิง่ของนัน้ โดยเรืออืน่ทีม่ใิชเ่รือ 
ไทย ซึง่จะตอ้งไดร้บัอนญุาตเชน่นัน้กอ่นบรรทกุของลงเรอือืน่ หรอืเปน็ของทีร่ฐัมนตรวีา่การกระทรวงคมนาคม 
ประกาศยกเวน้ใหบ้รรทกุโดยเรอือืน่

(๓) ในกรณทีีไ่มป่ฏบิตัติาม (๑) หรือ (๒) ผูร้บัจา้งจะตอ้งรบัผดิตามกฎหมายวา่ดว้ย
การสง่เสรมิการพาณชิยนาวี

๑๐.๓ ผูย้ืน่ขอ้เสนอซึง่มหาวิทยาลัยไดค้ดัเลอืกแลว้ ไมไ่ปทำสญัญา หรอืขอ้ตกลงภายในเวลา 
ทีท่างราชการกำหนดดงัระบไุวใ้นขอ้ ๗ มหาวิทยาลยัจะรบิหลกัประกนัการยืน่ขอ้เสนอ หรอืเรยีกรอ้งจากผูอ้อก



หนงัสอืคํา้ประกนัการยืน่ขอ้เสนอทนัท ี และอาจพจิารณาเรยีกรอ้งใหซ้ดใขค้วามเสยีหายอืน่ (ถา้ม)ี รวมทัง้จะพจิารณา 
ใหเ้ปน็ผูท้ ิง้งานตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั

๑๐.๔ มหาวทิยาลยัสงวนสทิธ้ิทีจ่ะแก้ไขเพิม่เติมเง่ือนไข หรือขอ้กำหนดในแบบสญัญาใหเ้ปน็ 
ไปตามความเหน็ของสำนกังานอยัการสงูสดุ (ถา้ม)ี

๑๐.๕ ในกรณทีีเ่อกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสน์ี ้มคีวามขดัหรอืแยง้กนั 
ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งปฏบิตัติามคำวนิจิฉยัของมหาวิทยาลัย คำวนิจิฉยัดงักลา่วใหถ้อืเปน็ทีส่ดุ และผู้ย่ืนขอ้เสนอไมม่ ี
สทิธเิรยีกรอ้งคา่ไขจ้า่ยใดๆ เพิม่เตมิ

๑๐.๖ มหาวิทยาลยั อาจประกาศยกเลกิการจดัจา้งในกรณตีอ่ไปนีไ้ดโ้ดยทีผู่ย้ืบ่ขอ้เสนอจะ 
เรยีกรอ้งคา่เสยีหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยไม่ได้

(๑) ไมไ่ดร้บัการจดัสรรเงินทีจ่ะใขใ้นการจดัจา้งหรอืไดร้บัจดัสรรแตไ่มเ่พยีงพอท'ีจะ
ทำการจดัจา้งครัง้นีต้อ่ไป

(๒) มกีารกระทำทีเ่ขา้ลกัษณะผูย้ืน่ขอ้เสนอทีซ่นะการจดัจา้งหรอืทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกม ี
ผลประโยซนร่่วมกัน หรอืมสีว่นไดเ้สยีกบัผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอืน่ หรอืขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเปน็ธรรม หรือสมยอมกนั 
กบัผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอืน่ หรอืเจา้หนา้ทีใ่นการเสนอราคา หรอืสอ่วา่กระทำการทจุรติอืน่ใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจดัจา้งครัง้นีต้อ่ไปอาจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแก่มหาวิทยาลัย หรือ 
กระทบตอ่ประโยชนส์าธารณะ

(๔) กรณอีืน่ในทำนองเดยีวกบั (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที,กำหนดในกฎกระทรวง ซ่็งออก 
ตามความในกฎหมายวา่ดว้ยการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั 

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวา่งระยะเวลาการจา้ง ผูย้ืน่ขอ้เสนอทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ปน็ผูร้บัจา้งตอ้งปฏบิตัติาม 

หลกัเกณฑท์ีก่ฎหมายและระเบยีบไดก้ำหนดไวโ้ดยเครง่ครดั
๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

มหาวิทยาลัย สามารถนำผลการปฏบิตังิานแลว้เสรจ็ตามสญัญาของผูย้ืน่ขอ้เสนอทีไ่ดร้บัการคดั 
เลอืกใหเ้ปน็ผูร้บัจา้งเพือ่นำมาประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูป้ระกอบการ

ทัง้นี ้หากผูย้ืน่ขอ้เสนอทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกไมผ่า่นเกณฑท์ีก่ำหนดจะถกูระงบัการยืน่ขอ้เสนอหรอื 
ทำสญัญากบัมหาวิทยาลัย ไว้ชัว่คราว

มหาวทิยาลยัพะเยา
พฤษภาคม ๒๔๖๔


