(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดสนับสนุนการเรียนการสอนสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต(แวร(สำหรับการพัฒนาซอฟต(แวร(
ในศตวรรษที่ ๒๑ ด0วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส( (e-bidding)
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อชุดสนับสนุนการเรียนการสอน
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวรสำหรับการพัฒนาซอฟตแวร ในศตวรรษที่ ๒๑ ด.วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(e-bidding) วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๙๕๗,๐๐๐.๐๐ บาท (เก.าแสนห.าหมื่นเจ็ดพันบาทถ.วน) ราคากลางของงานซื้อ
ในการประกวดราคาครั้งนี้ เปBนเงินทั้งสิ้น ๙๕๗,๐๐๐.๐๐ บาท (เก.าแสนห.าหมื่นเจ็ดพันบาทถ.วน) ตามรายการ ดังนี้
๑. ซอฟตแวรบริหารจัดการระบบฐานข.อมูล จำนวน ๑ ชุด
๒. ซอฟตแวรสำหรับงานสร.างภาพและวีดีโอ จำนวน ๔ ชุด
๓. ซอฟตแวรจัดทำต.นแบบ UI สำหรับโมบายสแอพพลิเคชั่น จำนวน ๔ ชุด
๔. ซอฟตแวรเรียนรู.แบบจำลองด.านเครือขJาย จำนวน ๕ ชุด
๕. ชุดการเรียนรู.สมองกลฝLงตัว จำนวน ๓ ชุด
๖. กระดานสมารทบอรด จำนวน ๑ ชุด
ผู.ยื่นข.อเสนอจะต.องมีคุณสมบัติ ดังตJอไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไมJเปBนบุคคลล.มละลาย
๓. ไมJอยูJระหวJางเลิกกิจการ
๔. ไมJเปBนบุคคลซึ่งอยูJระหวJางถูกระงับการยื่นข.อเสนอหรือทำสัญญากับหนJวยงานของรัฐไว.ชั่วคราว
เนื่องจากเปBนผู.ที่ไมJผJานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู.ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวJาการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรJในระบบเครือขJายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไมJเปBนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว.ในบัญชีรายชื่อผู.ทิ้งงานและได.แจ.งเวียนชื่อให.เปBนผู.ทิ้งงานของหนJวยงาน
ของรัฐในระบบเครือขJายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู.ทิ้งงานเปBนหุ.นสJวนผู.จัดการ กรรมการ
ผู.จัดการ ผู.บริหาร ผู.มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด.วย
๖. มีคุณสมบัติและไมJมีลักษณะต.องห.ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ.างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เปBนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู.มีอาชีพให.ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด.วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสดังกลJาว
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๘. ไมJเปBนผู.มีผลประโยชนรJวมกันกับผู.ยื่นข.อเสนอรายอื่นที่เข.ายื่นข.อเสนอให.แกJมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลำปาง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมJเปBนผู.กระทำการอันเปBนการขัดขวางการแขJงขันอยJางเปBน
ธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๙. ไมJเปBนผู.ได.รับเอกสิทธิ์หรือความคุ.มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมJยอมขึ้นศาลไทย เว.นแตJรัฐบาลของผู.ยื่น
ข.อเสนอได.มีคำสั่งให.สละเอกสิทธิ์ความคุ.มกันเชJนวJานั้น
๑๐. ผู.ยื่นข.อเสนอต.องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ.างภาครัฐด.วยอิเล็กทรอนิกส (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
ผู.ยื่นข.อเสนอต.องยื่นข.อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ.างภาครัฐด.วยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่
........................ ระหวJางเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
ผูส. นใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผJานทางระบบจัดซื้อ
จัดจ.างภาครัฐด.วยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตJวันที่ประกาศจนถึงกJอนวันเสนอราคา
ผูส. นใจสามารถดูรายละเอียดได.ที่เว็บไซต www.lpru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒, ๐๙๔-๖๑๗๐๗๐๗ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

หมายเหตุ ผู.ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสJวนที่ ๑ และเอกสารสJวนที่ ๒)
ในระบบ e-GP ได.ตั้งแตJวันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
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เอกสารประกวดราคาซื้อด0วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส( (e-bidding)
เลขที่ ........................
การซื้อชุดสนับสนุนการเรียนการสอนสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต(แวร(สำหรับการพัฒนาซอฟต(แวร(
ในศตวรรษที่ ๒๑
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ลงวันที่
ตุลาคม ๒๕๖๔
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งตJอไปนี้เรียกวJา "มหาวิทยาลัย" มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อชุด
สนับสนุนการเรียนการสอนสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวรสำหรับการพัฒนาซอฟตแวร ในศตวรรษที่ ๒๑ ด.วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ตามรายการ ดังนี้
๑. ซอฟตแวรบริหารจัดการระบบฐานข.อมูล จำนวน ๑ ชุด
๒. ซอฟตแวรสำหรับงานสร.างภาพและวีดีโอ จำนวน ๔ ชุด
๓. ซอฟตแวรจัดทำต.นแบบ UI สำหรับโมบายสแอพพลิเคชั่น จำนวน ๔ ชุด
๔. ซอฟตแวรเรียนรู.แบบจำลองด.านเครือขJาย จำนวน ๕ ชุด
๕. ชุดการเรียนรู.สมองกลฝLงตัว จำนวน ๓ ชุด
๖. กระดานสมารทบอรด จำนวน ๑ ชุด
พัสดุที่จะซื้อนี้ต.องเปBนของแท. ของใหมJ ไมJเคยใช.งานมากJอน ไมJเปBนของเกJาเก็บ อยูJในสภาพที่จะใช.งานได.ทันทีและมี
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว.ในเอกสารประกวดราคาซื้อด.วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมี
ข.อแนะนำและข.อกำหนด ดังตJอไปนี้
๑. เอกสารแนบท0ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว.ในระบบการจัดซื้อจัดจ.างภาครัฐด.วยอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป
๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู.มีผลประโยชนรJวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขJงขันอยJางเปBนธรรม
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๑.๖

แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว.ในระบบจัดซื้อจัดจ.างภาครัฐด.วยอิเล็กทรอนิกส
(๑) บัญชีเอกสารสJวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสJวนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู0ยื่นข0อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไมJเปBนบุคคลล.มละลาย
๒.๓ ไมJอยูJระหวJางเลิกกิจการ
๒.๔ ไมJเปBนบุคคลซึ่งอยูJระหวJางถูกระงับการยื่นข.อเสนอหรือทำสัญญากับหนJวยงานของรัฐไว.
ชั่วคราว เนื่องจากเปBนผู.ที่ไมJผJานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู.ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวJาการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรJในระบบเครือขJายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไมJเปBนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว.ในบัญชีรายชื่อผู.ทิ้งงานและได.แจ.งเวียนชื่อให.เปBนผู.ทิ้งงาน
ของหนJวยงานของรัฐในระบบเครือขJายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู.ทิ้งงานเปBนหุ.นสJวน
ผู.จัดการ กรรมการผู.จัดการ ผู.บริหาร ผู.มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด.วย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไมJมีลักษณะต.องห.ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ.างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เปBนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู.มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ดังกลJาว
๒.๘ ไมJเปBนผู.มีผลประโยชนรJวมกันกับผู.ยื่นข.อเสนอรายอื่นที่เข.ายื่นข.อเสนอ
ให.แกJ มหาวิทยาลัย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมJเปBนผู.กระทำการอันเปBนการขัดขวางการ
แขJงขันอยJางเปBนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๒.๙ ไมJเปBนผู.ได.รับเอกสิทธิ์หรือความคุ.มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมJยอมขึ้นศาลไทย เว.นแตJรัฐบาล
ของผู.ยื่นข.อเสนอได.มีคำสั่งให.สละเอกสิทธิ์และความคุ.มกันเชJนวJานั้น
๒.๑๐ ผู.ยื่นข.อเสนอที่ยื่นข.อเสนอในรูปแบบของ "กิจการรJวมค.า" ต.องมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีที่ข.อตกลงฯ กำหนดให.ผู.เข.ารJวมค.ารายใดรายหนึ่งเปBนผู.เข.ารJวมค.าหลัก ข.อตกลงฯ
จะต.องมีการกำหนดสัดสJวนหน.าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลคJาตามสัญญาของผู.เข.ารJวมค.า
หลักมากกวJาผู.เข.ารJวมค.ารายอื่นทุกราย
กรณีที่ข.อตกลงฯ กำหนดให.ผู.เข.ารJวมค.ารายใดรายหนึ่งเปBนผู.เข.ารJวมค.าหลักกิจการรJวมค.า
นั้นต.องใช.ผลงานของผู.เข.ารJวมค.าหลักรายเดียวเปBนผลงานของกิจการรJวมค.าที่ยื่นข.อเสนอ
สำหรับข.อตกลงฯ ที่ไมJได.กำหนดให.ผู.เข.ารJวมค.ารายใดเปBนผู.เข.ารJวมค.าหลัก ผู.เข.ารJวมค.า
ทุกรายจะต.องมีคุณสมบัติครบถ.วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว.ในเอกสารเชิญชวน
๒.๑๑ ผู.ยื่นข.อเสนอต.องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ.างภาครัฐด.วยอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
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๓. หลักฐานการยื่นข0อเสนอ
ผู.ยื่นข.อเสนอจะต.องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร.อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ.าง
ภาครัฐด.วยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปBน ๒ สJวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางน0อยต0องมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผู.ยื่นข.อเสนอเปBนนิติบุคคล
(ก) ห.างหุ.นสJวนสามัญหรือห.างหุ.นสJวนจำกัด ให.ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ.นสJวนผู.จัดการ ผู.มีอำนาจควบคุม (ถ.ามี) พร.อมทั้งรับรองสำเนาถูกต.อง
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให.ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู.จัดการ ผู.มีอำนาจควบคุม (ถ.ามี) และบัญชีผู.ถือหุ.นราย
ใหญJ (ถ.ามี) พร.อมทั้งรับรองสำเนาถูกต.อง
(๒) ในกรณีผู.ยื่นข.อเสนอเปBนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชJนิติบุคคล ให.ยื่น
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู.นั้น สำเนาข.อตกลงที่แสดงถึงการเข.าเปBนหุ.นสJวน (ถ.ามี) สำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนของผู.เปBนหุ.นสJวน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู.เปBนหุ.นสJวนที่มิได.ถือสัญชาติไทย พร.อมทั้งรับรองสำเนา
ถูกต.อง
(๓) ในกรณีผู.ยื่นข.อเสนอเปBนผู.ยื่นข.อเสนอรJวมกันในฐานะเปBนผู.รJวมค.า ให.ยื่นสำเนา
สัญญาของการเข.ารJวมค.า และเอกสารตามที่ระบุไว.ใน (๑) หรือ (๒) ของผู.รJวมค.า แล.วแตJกรณี
(๓.๑) การกำหนดสัดสJวนในการเข.ารJวมค.าของคูJสัญญา
กรณีที่ข.อตกลงฯ กำหนดให.ผู.เข.ารJวมค.ารายใดรายหนึ่งเปBนผู.เข.ารJวมค.าหลัก
ข.อตกลงฯ จะต.องมีการกำหนดสัดสJวนหน.าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลคJาตามสัญญาของ
ผู.เข.ารJวมค.าหลักมากกวJาผู.เข.ารJวมค.าหลักมากกวJาผู.เข.ารJวมค.ารายอื่นทุกราย
(๓.๒) งานซื้อหรืองานจ.าง และงานกJอสร.าง
กรณีที่ข.อตกลงฯ กำหนดให.ผู.เข.ารJวมค.ารายใดรายหนึ่งเปBนผู.เข.ารJวมค.าหลัก
กิจการรJวมค.านั้นต.องใช.ผลงานของผู.เข.ารJวมค.าหลักรายเดียวเปBนผลงานของกิจการรJวมค.าที่ยื่นข.อเสนอ
สำหรับข.อตกลงฯ ที่ไมJได.กำหนดให.ผู.เข.ารJวมค.ารายใดเปBนผู.เข.ารJวมค.าหลัก
ผู.เข.ารJวมค.าทุกรายจะต.องมีคุณสมบัติครบถ.วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว.ในเอกสารเชิญชวน
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย
(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลคJาเพิ่ม (ถ.ามี)
(๔.๓) สำเนาแบบแสดงลงทะเบียนในระบบ e-GP
(๕) บัญชีเอกสารสJวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได.ยื่นพร.อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ.างภาครัฐด.วยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในข.อ ๑.๖ (๑) โดยไมJต.องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
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ทั้งนี้ เมื่อผู.ยื่นข.อเสนอดำเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสJวนที่ ๑
ครบถ.วน ถูกต.องแล.ว ระบบจัดซื้อจัดจ.างภาครัฐด.วยอิเล็กทรอนิกสจะสร.างบัญชีเอกสารสJวนที่ ๑ ตามแบบในข.อ ๑.๖
(๑) ให.โดยผู.ยื่นข.อเสนอไมJต.องแนบบัญชีเอกสารสJวนที่ ๑ ดังกลJาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางน0อยต0องมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผู.ยื่นข.อเสนอมอบอำนาจให.บุคคลอื่นกระทำการแทนให.แนบหนังสือมอบ
อำนาจซึ่งติดอากรแสตมปrตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู.มอบอำนาจและผู.รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หาก
ผู.รับมอบอำนาจเปBนบุคคลธรรมดาต.องเปBนผู.ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล.วเทJานั้น
(๒) แคตตาล็อกหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข.อ ๔.๔
(๓) รายการพิจารณาที่ ๑ ชุดสนับสนุนการเรียนการสอนสาขาวิชาวิศวกรรม
ซอฟตแวรสำหรับการพัฒนาซอฟตแวร ในศตวรรษที่ ๒๑
(๓.๑) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู.ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยJอม
(SMEs) (ถ.ามี)
(๔) บัญชีเอกสารสJวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได.ยื่นพร.อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ.างภาครัฐด.วยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในข.อ ๑.๖ (๒) โดยไมJต.องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู.ยื่นข.อเสนอดำเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสJวนที่ ๒
ครบถ.วน ถูกต.องแล.ว ระบบจัดซื้อจัดจ.างภาครัฐด.วยอิเล็กทรอนิกสจะสร.างบัญชีเอกสารสJวนที่ ๒ ตามแบบในข.อ ๑.๖
(๒) ให.โดยผู.ยื่นข.อเสนอไมJต.องแนบบัญชีเอกสารสJวนที่ ๒ ดังกลJาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู.ยื่นข.อเสนอต.องยื่นข.อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ.างภาครัฐด.วย
อิเล็กทรอนิกสตามที่กำหนดไว.ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมJมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต.องกรอก
ข.อความให.ถูกต.องครบถ.วน พร.อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู.ยื่นข.อเสนอโดยไมJต.องแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ในการเสนอราคาให.เสนอราคาเปBนเงินบาท และเสนอราคาได.เพียงครั้งเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตJอหนJวย และหรือตJอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว.ท.ายใบเสนอราคาให.ถูกต.อง
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต.องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ.าตัวเลขและตัวหนังสือไมJตรงกัน ให.ถือตัวหนังสือเปBน
สำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคJาภาษีมูลคJาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น คJาขนสJง คJาจดทะเบียน และคJาใช.จJายอื่นๆ
ทั้งปวงไว.แล.ว จนกระทั่งสJงมอบพัสดุให. ณ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร ชั้น ๔ อาคาร ๓๙ ศูนยคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
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ราคาที่เสนอจะต.องเสนอกำหนดยืนราคาไมJน.อยกวJา ๓๐ วัน ตั้งแตJวันเสนอราคาโดย
ภายในกำหนดยืนราคา ผู.ยื่นข.อเสนอต.องรับผิดชอบราคาที่ตนได.เสนอไว. และจะถอนการเสนอราคามิได.
๔.๓ ผู.ยื่นข.อเสนอจะต.องเสนอกำหนดเวลาสJงมอบพัสดุไมJเกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได.รับหนังสือแจ.งจาก มหาวิทยาลัย ให.สJงมอบพัสดุ
๔.๔ ผู.ยื่นข.อเสนอจะต.องสJงแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ ชุด
สนับสนุนการเรียนการสอนสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวรสำหรับการพัฒนาซอฟตแวร ในศตวรรษที่ ๒๑ ไปพร.อมการ
เสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ.างภาครัฐด.วยอิเล็กทรอนิกส เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลJาว
นี้ มหาวิทยาลัยจะยึดไว.เปBนเอกสารของทางราชการ
๔.๕ กJอนเสนอราคา ผู.ยื่นข.อเสนอควรตรวจดูรJางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ฯลฯ ให.ถี่ถ.วนและเข.าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกJอนที่จะตกลงยื่นข.อเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส
๔.๖ ผู.ยื่นข.อเสนอจะต.องยื่นข.อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ.างภาครัฐด.วย
อิเล็กทรอนิกสในวันที่ ........................ ระหวJางเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. และเวลาในการเสนอ
ราคาให.ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ.างภาครัฐด.วยอิเล็กทรอนิกสเปBนเกณฑ
เมื่อพ.นกำหนดเวลายื่นข.อเสนอและเสนอราคาแล.ว จะไมJรับเอกสารการยื่นข.อเสนอและการ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.7 ผู.ยื่นข.อเสนอต.องจัดทำเอกสารสำหรับใช.ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู.ยื่นข.อเสนอต.องเปBนผู.รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ.วน
ถูกต.อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กJอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล.วจึงสJงข.อมูล (Upload) เพื่อเปBนการ
เสนอราคาให.แกJ มหาวิทยาลัย ผJานทางระบบจัดซื้อจัดจ.างภาครัฐด.วยอิเล็กทรอนิกส
๔.8 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดำเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู.ยื่นข.อเสนอแตJละรายวJา เปBนผู.ยื่นข.อเสนอที่มีผลประโยชนรJวมกันกับผู.ยื่นข.อเสนอรายอื่น ตามข.อ ๑.๕
(๑) หรือไมJ หากปรากฏวJาผู.ยื่นข.อเสนอรายใดเปBนผู.ยื่นข.อเสนอที่มีผลประโยชนรJวมกันกับผู.ยื่นข.อเสนอรายอื่น คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู.ยื่นข.อเสนอที่มีผลประโยชนรJวมกันนั้นออกจากการเปBนผู.ยื่นข.อเสนอ
หากปรากฏตJอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวJา กJอนหรือในขณะที่
มีการพิจารณาข.อเสนอ มีผู.ยื่นข.อเสนอรายใดกระทำการอันเปBนการขัดขวางการแขJงขันอยJางเปBนธรรมตามข.อ ๑.๕
(๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวJามีการกระทำอันเปBนการขัดขวางการแขJงขันอยJางเปBนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื่อผู.ยื่นข.อเสนอรายนั้นออกจากการเปBนผู.ยื่นข.อเสนอ และมหาวิทยาลัย จะพิจารณาลงโทษผู.ยื่นข.อเสนอดังกลJาว
เปBนผู.ทิ้งงาน เว.นแตJ มหาวิทยาลัย จะพิจารณาเห็นวJาผู.ยื่นข.อเสนอรายนั้นมิใชJเปBนผู.ริเริ่มให.มีการกระทำดังกลJาวและ
ได.ให.ความรJวมมือเปBนประโยชนตJอการพิจารณาของ มหาวิทยาลัย
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๔.9

ผู.ยื่นข.อเสนอจะต.องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว.ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(๒) ราคาที่เสนอจะต.องเปBนราคาที่รวมภาษีมูลคJาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ.ามี) รวม

คJาใช.จJายทั้งปวงไว.ด.วยแล.ว
(๓) ผู.ยื่นข.อเสนอจะต.องลงทะเบียนเพื่อเข.าสูJกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
กำหนด
(๔) ผู.ยื่นข.อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล.วไมJได.
(๕) ผู.ยื่นข.อเสนอต.องศึกษาและทำความเข.าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด.วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว.ในเว็บไซต www.gprocurement.go.th
๕. หลักเกณฑ(และสิทธิ์ในการพิจารณา
๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข.อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะ
พิจารณาตัดสินโดยใช.หลักเกณฑ ราคา
๕.๒ การพิจารณาผู.ชนะการยื่นข.อเสนอ
กรณีใช.หลักเกณฑราคาในการพิจารณาผู.ชนะการยื่นข.อเสนอ มหาวิทยาลัย จะพิจารณา
จาก ราคารวม
๕.๓ หากผู.ยื่นข.อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมJถูกต.องตามข.อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข.อเสนอไมJถูกต.อง หรือไมJครบถ.วนตามข.อ ๓ หรือยื่นข.อเสนอไมJถูกต.องตามข.อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมJรับพิจารณาข.อเสนอของผู.ยื่นข.อเสนอรายนั้น เว.นแตJ ผู.ยื่นข.อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไมJครบถ.วน หรือเสนอรายละเอียดแตกตJางไป
จากเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว.ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสJวนที่มิใชJสาระสำคัญและ
ความแตกตJางนั้นไมJมีผลทำให.เกิดการได.เปรียบเสียเปรียบตJอผู.ยื่นข.อเสนอรายอื่น หรือเปBนการผิดพลาดเล็กน.อย คณะ
กรรมการฯ อาจพิจารณาผJอนปรนการตัดสิทธิผู.ยื่นข.อเสนอรายนั้น
๕.๔ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ไมJพิจารณาข.อเสนอของผู.ยื่นข.อเสนอโดยไมJมีการผJอนผัน ใน
กรณีดังตJอไปนี้
(๑) ไมJปรากฏชื่อผู.ยื่นข.อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู.รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจ.างด.วยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผู.ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ทางระบบจัดซื้อจัดจ.างด.วยอิเล็กทรอนิกส ของมหาวิทยาลัย
(๒) ไมJกรอกชื่อผู.ยื่นข.อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ.างด.วย
อิเล็กทรอนิกส
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตJางไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสที่เปBนสาระสำคัญ หรือมีผลทำให.เกิดความได.เปรียบเสียเปรียบแกJผู.ยื่นข.อเสนอรายอื่น
๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือมหาวิทยาลัยมีสิทธิให.ผู.ยื่นข.อเสนอชี้แจงข.อเท็จจริงเพิ่มเติม
ได. มหาวิทยาลัย มีสิทธิที่จะไมJรับข.อเสนอ ไมJรับราคา หรือไมJทำสัญญา หากข.อเท็จจริงดังกลJาวไมJเหมาะสมหรือไมJ
ถูกต.อง
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๕.๖ มหาวิทยาลัยทรงไว.ซึ่งสิทธิที่จะไมJรับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได. และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมJพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได. สุดแตJจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทาง
ราชการเปBนสำคัญ และให.ถือวJาการตัดสินของ มหาวิทยาลัยเปBนเด็ดขาด ผู.ยื่นข.อเสนอจะเรียกร.องคJาใช.จJาย หรือ
คJาเสียหายใดๆ มิได. รวมทั้งมหาวิทยาลัย จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผู.ยื่นข.อเสนอ
เปBนผู.ทิ้งงาน ไมJวJาจะเปBนผู.ยื่นข.อเสนอที่ได.รับการคัดเลือกหรือไมJก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได.วJาการยื่นข.อเสนอกระทำ
การโดยไมJสุจริต เชJน การเสนอเอกสารอันเปBนเท็จ หรือใช.ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน
เปBนต.น
ในกรณีที่ผู.ยื่นข.อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได.วJาไมJอาจ
ดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
หรือมหาวิทยาลัย จะให.ผู.ยื่นข.อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให.เชื่อได.วJา ผู.ยื่นข.อเสนอสามารถดำเนินการ
ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสให.เสร็จสมบูรณ หากคำชี้แจงไมJเปBนที่รับฟLงได. มหาวิทยาลัย มีสิทธิที่จะไมJรับ
ข.อเสนอหรือไมJรับราคาของผู.ยื่นข.อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู.ยื่นข.อเสนอดังกลJาวไมJมีสิทธิเรียกร.องคJาใช.จJายหรือคJาเสียหาย
ใดๆ จากมหาวิทยาลัย
๕.๗ กJอนลงนามในสัญญามหาวิทยาลัยอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
หากปรากฏวJามีการกระทำที่เข.าลักษณะผู.ยื่นข.อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได.รับการคัดเลือกมีผลประโยชน
รJวมกัน หรือมีสJวนได.เสียกับผู.ยื่นข.อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขJงขันอยJางเปBนธรรม หรือสมยอมกันกับผู.ยื่น
ข.อเสนอรายอื่น หรือเจ.าหน.าที่ในการเสนอราคา หรือสJอวJากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
๕.๘ หากผู.ยื่นข.อเสนอซึ่งเปBนผู.ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกวJาราคาต่ำสุดของผู.ยื่น
ข.อเสนอรายอื่นที่ไมJเกินร.อยละ ๑๐ ให.หนJวยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ.างจากผู.ประกอบการ SMEs ดังกลJาว โดยจัด
เรียงลำดับผู.ยื่นข.อเสนอซึ่งเปBนผู.ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกวJาราคาต่ำสุดของผู.ยื่นข.อเสนอรายอื่นไมJเกิน
ร.อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไมJเกิน ๓ ราย
ผู.ยื่นข.อเสนอที่เปBนกิจการรJวมค.าที่จะได.สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู.เข.ารJวมค.าทุกรายจะต.อง
เปBนผู.ประกอบการ SMEs
๕.๙ หากผู.ยื่นข.อเสนอซึ่งมิใชJผู.ประกอบการ SMEs แตJเปBนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย
หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกวJาราคาต่ำสุดของผู.ยื่นข.อเสนอซึ่งเปBนบุคคลธรรมดาที่มิได.ถือ
สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของตJางประเทศไมJเกินร.อยละ ๓ ให.หนJวยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัด
จ.างจากผู.ยื่นข.อเสนอซึ่งเปBนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกลJาว
ผู.ยื่นข.อเสนอที่เปBนกิจการรJวมค.าที่จะได.สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู.เข.ารJวมค.าทุกรายจะต.อง
เปBนผู.ประกอบการที่เปBนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
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๖.

การทำสัญญาซื้อขาย
๖.๑ ในกรณีที่ผู.ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสJงมอบสิ่งของได.ครบถ.วน
ภายใน ๕ วันทำการ นับแตJวันที่ทำข.อตกลงซื้อมหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดทำข.อตกลงเปBนหนังสือแทนการทำสัญญา
ตามแบบสัญญาดังระบุ ในข.อ ๑.๓ ก็ได.
๖.๒ ในกรณีที่ผู.ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมJสามารถสJงมอบสิ่งของได.ครบถ.วน
ภายใน ๕ วันทำการ หรือมหาวิทยาลัยเห็นวJาไมJสมควรจัดทำข.อตกลงเปBนหนังสือ ตามข.อ ๖.๑ ผู.ชนะการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสจะต.องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข.อ ๑.๓ หรือทำข.อตกลงเปBนหนังสือ กับ
มหาวิทยาลัยภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได.รับแจ.ง และจะต.องวางหลักประกันสัญญาเปBนจำนวนเงินเทJากับร.อย
ละ ๕ ของราคาคJาสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสให.มหาวิทยาลัยยึดถือไว.ในขณะทำสัญญา โดยใช.หลักประกัน
อยJางหนึ่งอยJางใดดังตJอไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจJาย ซึ่งเปBนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใช.เช็คหรือดราฟท
นั้นชำระตJอเจ.าหน.าที่ในวันทำสัญญา หรือกJอนวันนั้นไมJเกิน ๓ วันทำการ
(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยJางที่คณะกรรมการนโยบาย
กำหนด ดังระบุในข.อ ๑.๔ (๒) หรือจะเปBนหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด
(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ได.รับอนุญาตให.
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแหJงประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหJงประเทศไทยแจ.งเวียนให.ทราบ โดยอนุโลมให.ใช.ตามตัวอยJางหนังสือค้ำประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข.อ ๑.๔ (๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให. โดยไมJมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู.ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (ผู.ขาย) พ.นจากข.อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล.ว
หลักประกันนี้จะคืนให. โดยไมJมีดอกเบี้ย ตามอัตราสJวนของพัสดุที่ซื้อซึ่งมหาวิทยาลัย ได.รับมอบ
ไว.แล.ว
๗. คาจ0างและการจายเงิน
มหาวิทยาลัย จะจJายคJาสิ่งของซึ่งได.รวมภาษีมูลคJาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และคJาใช.จJาย
ทั้งปวงแล.วให.แกJผู.ยื่นข.อเสนอที่ได.รับการคัดเลือกให.เปBนผู.ขาย เมื่อผู.ขายได.สJงมอบสิ่งของได.ครบถ.วนตามสัญญาซื้อ
ขายหรือข.อตกลงเปBนหนังสือ และมหาวิทยาลัย ได.ตรวจรับมอบสิ่งของไว.เรียบร.อยแล.ว
๘. อัตราคาปรับ
คJาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท.ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือข.อตกลงซื้อ
ขายเปBนหนังสือ ให.คิดในอัตราร.อยละ ๐.๑๐ ของราคาคJาสิ่งของที่ยังไมJได.รับมอบตJอวัน
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๙. การรับประกันความชำรุดบกพรอง
ผูช. นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งได.ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข.อ ๑.๓ หรือ
ทำข.อตกลงซื้อเปBนหนังสือ แล.วแตJกรณี จะต.องรับประกันความชำรุดบกพรJองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไมJน.อยกวJา ๑ ปz นับถัดจากวันที่ มหาวิทยาลัย ได.รับมอบสิ่งของ โดยต.องรีบจัดการซJอมแซมแก.ไขให.ใช.การ
ได.ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได.รับแจ.งความชำรุดบกพรJอง
๑๐. ข0อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข0อเสนอและอื่นๆ
๑๐.๑ เงินคJาพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได.มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจำปz
พ.ศ. ๒๕๖๕
การลงนามในสัญญาจะกระทำได. ตJอเมื่อมหาวิทยาลัยได.รับอนุมัติเงินคJาพัสดุจากเงิน
งบประมาณประจำปz พ.ศ. ๒๕๖๕ แล.วเทJานั้น การจัดซื้อจัดจ.างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข.อตกลงเปBน
หนังสือได.ตJอเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจJายประจำปzงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ มีผลบังคับใช. และได.รับจัดสรร
งบประมาณรายจJายประจำปzงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จากสำนักงบประมาณแล.ว และกรณีที่หนJวยงานของรัฐไมJได.รับ
การจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ.างในครั้งดังกลJาว หนJวยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ.างได.
๑๐.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยได.คัดเลือกผู.ยื่นข.อเสนอรายใดให.เปBนผู.ขาย และได.ตกลงซื้อสิ่งของตาม
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแล.ว ถ.าผู.ขายจะต.องสั่งหรือนำสิ่งของดังกลJาวเข.ามาจากตJางประเทศและของนั้นต.อง
นำเข.ามาโดยทางเรือในเส.นทางที่มีเรือไทยเดินอยูJ และสามารถให.บริการรับขนได.ตามที่รัฐมนตรีวJาการกระทรวง
คมนาคมประกาศกำหนด ผู.ยื่นข.อเสนอซึ่งเปBนผู.ขายจะต.องปฏิบัติตามกฎหมายวJาด.วยการสJงเสริมการพาณิชยนาวี
ดังนี้
(๑) แจ.งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกลJาวเข.ามาจากตJางประเทศตJอกรมเจ.าทJา
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตJวันที่ผู.ขายสั่ง หรือซื้อของจากตJางประเทศ เว.นแตJเปBนของที่รัฐมนตรีวJาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว.นให.บรรทุกโดยเรืออื่นได.
(๒) จัดการให.สิ่งของที่ซื้อขายดังกลJาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชJนเดียวกับ
เรือไทย จากตJางประเทศมายังประเทศไทย เว.นแตJจะได.รับอนุญาตจากกรมเจ.าทJา ให.บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่
มิใชJเรือไทย ซึ่งจะต.องได.รับอนุญาตเชJนนั้นกJอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปBนของที่รัฐมนตรีวJาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว.นให.บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมJปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู.ขายจะต.องรับผิดตามกฎหมายวJาด.วยการ
สJงเสริมการพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผู.ยื่นข.อเสนอซึ่งมหาวิทยาลัยได.คัดเลือกแล.ว ไมJไปทำสัญญาหรือข.อตกลงซื้อเปBนหนังสือ
ภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว.ในข.อ ๗ มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันการยื่นข.อเสนอ หรือเรียกร.องจากผู.ออก
หนังสือค้ำประกันการยื่นข.อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร.องให.ชดใช.ความเสียหายอื่น (ถ.ามี) รวมทั้งจะพิจารณา
ให.เปBนผู.ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวJาด.วยการจัดซื้อจัดจ.างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๐.๔ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะแก.ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข.อกำหนดในแบบสัญญาหรือ
ข.อตกลงซื้อเปBนหนังสือ ให.เปBนไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ.ามี)
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๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท.ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแย.งกัน
ผู.ยื่นข.อเสนอจะต.องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของมหาวิทยาลัย คำวินิจฉัยดังกลJาวให.ถือเปBนที่สุด และผู.ยื่นข.อเสนอไมJมี
สิทธิเรียกร.องคJาใช.จJายใดๆ เพิ่มเติม
๑๐.๖ มหาวิทยาลัยอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีตJอไปนี้ได. โดยที่ผู.ยื่นข.อเสนอจะ
เรียกร.องคJาเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยไมJได.
(๑) มหาวิทยาลัยไมJได.รับการจัดสรรเงินที่จะใช.ในการจัดซื้อหรือที่ได.รับจัดสรรแตJไมJ
เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ตJอไป
(๒) มีการกระทำที่เข.าลักษณะผู.ยื่นข.อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได.รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชนรJวมกัน หรือมีสJวนได.เสียกับผู.ยื่นข.อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขJงขันอยJางเปBนธรรม หรือสมยอมกัน
กับผู.ยื่นข.อเสนอรายอื่น หรือเจ.าหน.าที่ในการเสนอราคา หรือสJอวJากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ตJอไปอาจกJอให.เกิดความเสียหายแกJมหาวิทยาลัย หรือ
กระทบตJอประโยชนสาธารณะ
(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก
ตามความในกฎหมายวJาด.วยการจัดซื้อจัดจ.างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวJางระยะเวลาการซื้อ ผู.ยื่นข.อเสนอที่ได.รับการคัดเลือกให.เปBนผู.ขายต.องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบได.กำหนดไว.โดยเครJงครัด
๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู0ประกอบการ
มหาวิทยาลัย สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล.วเสร็จตามสัญญาของผู.ยื่นข.อเสนอที่ได.รับการ
คัดเลือกให.เปBนผู.ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู.ประกอบการ
ทั้งนี้ หากผู.ยื่นข.อเสนอที่ได.รับการคัดเลือกไมJผJานเกณฑที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข.อเสนอ
หรือทำสัญญากับมหาวิทยาลัย ไว.ชั่วคราว

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
20 ตุลาคม ๒๕๖๔

