
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา

เร่ือง ประกวดราคาจ้างเหมาเตรียมตัวอย่างและพัฒนามาตรฐานในการตรวจคุณภาพทางเคมีขั้นสูง โครงการเพิ่ม 

ขีดในการแข่งขันการเกษตรระตับภูมิภาค กิจกรรมหลัก การเพิ่มศักยภาพ เกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปมูลค่าสูง 

เพื่อการส่งออกภาคเหนือตอนบน ๒ (ขายก่อนปลูก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยพะเยา มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างเหมาเตรียมตัวอย่างและพัฒนามาตรฐานใน 

การตรวจคุณภาพทางเคมีข้ันสูง โครงการเพ่ิมขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมหลัก การเพ่ิม 

ศักยภาพ เกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปมูลค่าสูงเพื่อการส่งออกภาคเหนือตอนบน ๒ (ขายก่อนปลูก) ด้วยวิธีประกวด 

ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เปีนเงินทั้งสิ้น <£๓๒,๕๐๐.๐๐ บาท 

(ห้าแสนสามหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

๒. ไม,เป็นบุคคลล้มละลาย 

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซี่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 

เน่ืองจากเป็นผู้ที,ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาบของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

การคลังกำหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๔. ไม่เป็นบุคคลซ่ีงถูกระบุซ่ือไวในบัญชีรายซ่ือผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนข่ือให้เป็นผู้ท้ิงงานของหน่วยงาน 

ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้ 

จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 

พัสดุภาครัฐกำหนด'ใน,ราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตังกล่าว 

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัย 

พะเยา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง 

เป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม,เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ๋ิหรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม,ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ย่ืนข้อ 

เสนอได้มีคำส่ังให้สละเอกสิทธ้ีและความคุ้มกันเข่นว่าน้ัน

๑๐. ผู้ยืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง



ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่

....................ระหว่างเวลา......................น. ถ ึง .....................น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ 

จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.iti.up.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th 

หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔๔๖๖๖๖๖ ต่อ ๓๗๑๑ ใบวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ d กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๔

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล)

ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ปฏิบัติการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) 

ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ฃอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

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


I-รๆง-
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขท.ี...................

การจ้างเหมาเตรียมตัวอย่างและพัฒนามาตรฐานในการตรวจคุณภาพทางเคมีขั้นสูง โครงการเพิ่มขีดในการ 

แข่งขันการเกษตรระตับภูมิภาค กิจกรรมหลัก การเพิ่มศักยภาพ เกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปมูลค่าสูงเพิ่อการส่ง

ออกภาคเหปีอตอนบน ๒ (ขายก,อบปลูก)

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ลงวันที่ กุมภาพันร ๒(£๖๔

มหาวิทยาลัยพะเยา ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า "มหาวิทยาลัยพะเยา" มิความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้าง 

เหมาเตรียมตัวอย่างและพัฒนามาตรฐานในการตรวจคุณภาพทางเคมีขั้นสูง โครงการเพ่ิมขีดในการแข่งขันการเกษตร 

ระดับภูมิภาค กิจกรรมหลัก การเพิ่มศักยภาพ เกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปมูลค่าสูงเพื่อการส่งออกภาคเหบีอตอบบน 

๒ (ขายก่อนปลูก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ สถาบันบวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมิข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ รายละเอียดและขอบเขตของงาบ

๑.๒ แบบใบเสนอราคาท่ีกำหนดไว้ใบระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ สัญญาจ้างท่ัวไป

๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา 

๑.๔ บทนิยาม

(๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

(๒) การขัดขวางการแข่งขับอย่างเป็นธรรม 

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารท่ีกำหนดไว้ในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 

(๒) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ 

๑.๗ TOR

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่บข้อเสนอ

๒.๑ มิความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

๒.๓ ไม,อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ 

ช่ัวคราว เน่ืองจากเป็นผู้ท่ีไม'ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรใบระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม,เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุซ่ึอไว้ในบัญชีรายซ่ึอผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนซ่ึอให้เป็นผู้ท้ิงงาน 

ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้ 

จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มิอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มิคุณสมบัติและไม่มิลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราฃกิจจาบุเบกษา

๒.ฟ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มิอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดัง

กล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มิผลประโยขน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอื่บที่เข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการ



แข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม,เป็นผู้ได้รับเอกสืทซ๋ึหรือความคุ้มกัน ซ่็งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล

ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำลังให้สละเอกสิทธ่ํและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนใบระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเลกทรอนิกส์

(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๑ เป็นนิติบุคคล ผู้มีสัญขาติไทย อายุ'ไม่ต่ําก'ว่า ๒๐ ปี และไม่เกิน ๔๔ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวัน
ท่ีลงนามในสัญญา)

๒.๑๒ เป็นผู้ได้รับวุฒิการคืกพาต้ังแต่ระดับ ปริญญาตรี ข้ึนไปหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่าน้ี
๒.๑๓ ไม่เป็นผู้มีการทุพพลภาพจบไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีได้ ไม่ไร้ความสามารถหรือจิตฟ้บเปีอบ

ไม่สมประกอบ
๒.๑๔ ไม,เป็นข้าราขการ หรือลูกจ้างของส่วนราซการ พนักงานหรือลูกจ้างหน่วยงานอื่นของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจหรือพนักงาบหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถ่ิน รวมทั้งพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
๒.๑๔ ไม,เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีใน

พรรคการเมือง
๒.๑๖ มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office: word, Excel, 

PowerPoint และ Internet ได้เป็นอย่างดี
๒.๑๗ มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการจัดทำมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๔ 
๒.๑๘ มีประสบการณ์ไนการจัดทำโครงการวางระบบมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๔ 
๒.๑๙ มีผลงานในการรับงานวางระบบมาตรฐานให้แก,หน่วยงาบราชการ ไม,น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ 

ของมูลค่างบประมาณโครงการ
๓. หลักฐานการยื่บฃ้อเสนอ

ผู้ยื่บข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้าง 

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.© ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ย่ืนสำเนาหนังสือรับรองการจด 

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมท้ังรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด 

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห้สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถึอหุ้นราย 

ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมีใช่นิติบุคคล ให้ยื่น 

สำเนาบัตรประจำตัวประซาซบของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว 

ประขาซนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนท่ีมีได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนา 

ถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันใบฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนา 

สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใบ (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 

(๔) เอกสารเท่ีมเติมอ่ืนๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพานิชย่ื

(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม

(๔.๓) สำเนาการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐในระบบ e-GP

(๔.๔) เอกสารรายละเอียดงาบจ้าง

(๔.๔) ใบเสนอราคา

(๔) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัด 

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบโนข้อ ๑.๖(๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format)



ทั้งนี้ เมื่อผู้ยีนข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ครบ 

ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) 

ให้โดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแบบบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ใบกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังล็อมอบ 

อำนาจซึ่งติดอากรแสดมบัตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตบ,ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ หาก 

ผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่าบั้น

(๒) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ทั้งหมดที่!ต้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดชื้อจัด 

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖(๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่บข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบ 

ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบใบข้อ ๑.๖ (๒) 

ให้โดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแบบบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีกำหนดไร้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ีโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ท้ังสัน และจะต้องกรอก 

ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยับตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ 

เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาไต้เพียงครั้งเดียวและราคา 

เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไร้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง 

ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น 

ส์าตัญ โดยคิดราคารวมท้ังสับซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอื่น และค่าใข้จ่ายอ่ืนๆ ท้ังปวงไร้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วับ ต้ังแต่วันเสนอราคาโดย 

ภายใบกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดขอบราคาที่ตนใต้เสนอไร้และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๑๘๐ วัน นับถัดจาก

วันลงนามในลัญญาจ้างหรือจากวันที่!ด้รับหนังสือแจ้งจาก มหาวิทยาลัยพะเยา ให้เร่ิมทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่บข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ๆลๆ ให้

ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสืยก่อนท่ีจะตกลงยื่นเสนอราคาตามเง่ือนไข ใบ 

เอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ ในวันท ี.่..................  ระหว่างเวลา...................น. ถ ืง .................... น. และเวลาในการเสนอ

ราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลาย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม,รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอรา

คาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใข้ใบการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดขอบตรวจสอบความครบถ้วน 

ถูกต้อง และขัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพ่ิอเป็นการ 

เสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยพะเยาผ่านทางระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบ 

คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยขบ'ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนตามข้อ ร,.(f



(๑) หรอไม' หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอทีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะ 

กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเลนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเลนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในชณะที' 

มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดกระทำการอับเป็นการขัดขวางการแข่งขับอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.(ะ (๒) 

และคณะกรรมการๆ เช่ือว่ามีการกระทำอับเป็นการขัดขวางการแข่งขับอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ 

ผู้ยื่บข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และมหาวิทยาลัยพะเยาจะพิจารณาลงโทษผู้ย่ืบข้อเสนอตังกล่าว 

เป็นผู้ท้ิงงาบ เว้นแต่มหาวิทยาลัยพะเยาจะพิจารณาเห็บว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายน้ับมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำตังกล่าว 

และได้1ห้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาชองมหาวิทยาลัยพะเยา 

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ตังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขทีระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๒) ราคาทีเสนอจะต้องเป็นราคาทีรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้

จ่ายท้ังปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู,กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที

กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาทีเสนอแล้วไม่ได้ 

(๔) ผู้ยื่บข้อเสนอต้องสีกษาและทำความเข้าใจใบระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางทีแสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๔.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ มหาวิทยาลัย

พะเยาจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๔.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ มหาวิทยาลัยพะเยา จะ

พิจารณาจาก ราคารวม

๔.๓ หากผู้ยื่บข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อ

เสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือย่ืนข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ 

เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสคุทีจะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป 

จากเงื่อนไขทีมหาวิทยาลัยพะเยากำหนดไว้ใบประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใบส่วนทีมิใช่สาระ 

สำคัญและความแตกต่างน้ันไม่มืผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่บข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็ก 

น้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๔.๔ มหาวิทยาลัยพะเยาสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มืการผ่อนผัน

ในกรณีตังต่อไปน้ี

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัด 

ซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยพะเยา

(๒) ไม่กรอกช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย

อิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขทีกำหนดในเอกสารเอกสารประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ทีเป็นสาระสำคัญ หรือมืผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก'ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน

๔.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัยพะเยา มีสิทธิให้ผู้ย่ืนข้อเสนอช้ีแจงข้อเท็จจรืงเพ่ิมเติมได้
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มหาวิทยาลัยพะเยามีสิทธิทีจะไม,รับข้อเลนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่มีความเหมาะลม 

หรือไม่ถูกต้อง

£.๖ มหาวิทยาลัยพะเยาทรงไว้ช่ืงสิทธิทีจะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคา

ทีเสนอท้ังหมดก็ไต้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรืณรพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ 

ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งบี้ เพ่ือประโยชน์ของทาง 

ราชการเป็นสำคัญ และให้ลือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นเดดขาด ผู้ยื่บข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย 

หรือค่าเสิยหายใดๆ มิไต้ รวมท้ังมหาวิทยาลัยพะเยาจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ 

ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ท้ิงงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอทีไต้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ดาม หากมิเหตุทีเช่ือลือไต้ว่าการย่ืนข้อ 

เลนอกระทำการโดยไม่สุจริต เข่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือไข้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นข้อ 

เสนอแทน เป็นต้น

ในกรณีทีผู้ย่ืนข้อเสนอรายทีเสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไต้ว่าไม่อาจดำเนิน 

งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไต้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหา 

วิทยาลัยพะเยา จะให้ผู้ย่ืนข้อเสนอน้ับช้ีแจงและแสดงหลักฐานทีทำให้เช่ือไต้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงาบตาม 

เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบุรณี หากคำช้ีแจงไม่เป็นทีรับพิงได้ มหาวิทยาลัยพะเยา มิสิทธิทีจะไม่ 

รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งบี้ ผู้ย่ืนข้อเสนอตังกล่าวไม่มิสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเลืย 

หายใดๆ จากมหาวิทยาลัยพะเยา

๕.ฟ ก่อนลงนามใบสัญญามหาวิทยาลัยพะเยา อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำทีเข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอทีชนะการประกวดราคาหรือทีไต้รับการคัดเลือก 

มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนไต้เลืยกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอม 

กันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 

๖. การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ตังระบุในข้อ 

๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังลือกับมหาวิทยาลัยพะเยา ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันทีไต้รับแจ้ง และจะต้องวางหลัก 

ประกับสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างทีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไต้ให้มหาวิทยาลัย 

พะเยายืดลือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใดตังต่อไปบ้ี 

๖.๑ เงินสด

๖.๒ เชื่คหรือตราฟท์ทีธนาคารลังจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยพะเยา โดยเป็นเช็คลงวับทีทีทำ

สัญญา หรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วัน ทำการของทางราชการ

๖.๓ หนังลือคํ้าประกันของธนาคารภายใบประเทศ ตามแบบหนังลือคาประกัน ตังระบุในข้อ

๑.๔ (to) หรือจะเป็นหนังลือคํ้าประกับอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๖.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทีใต้รับอบุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุบเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม 

รายช่ือบริษัทเงินทุนทีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังลือด้ําประกันชอง 

ธนาคารทีคณะกรรมการนโยบายกำหนด ตังระบุไนข้อ ๑.๔ (to)

๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกับบี้จะคืบให้ โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน ๑11 วันนับถัดจากวันทีผู้ชนะการประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

หลักประกันบี้จะคืนให้ โดย'ไม'มีดอกเบีย ตามอัตราส่วนของงานจ้างช่ืงมหาวิทยาลัยพะเยา ไต้รับ

มอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

มหาวิทยาลัยพะเยาจะจ่ายค่าจ้างช่ืงไต้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจบภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายท้ัง



ปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๒ งวด ดังน้ี

งวดที' ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ <£๐ ของค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน กำหนดจ่าย 

ร้อยละ £๐ ของเงินค่าจ้างท้ังหมด ภายหลังจากท่ีผู้ว่าจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานครบถ้วนตามเง่ือนไข ตามข้อ ๑.๒ 

รายการที่ ๑-๒ ได้ระบุไว้ในเอกสารรายละเอียดงาบจ้างครบถ้วน และมีการตรวจรับงานงานโดยคณะกรรมการตรวจ 

รับเป็นที่เรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินใบอัตราร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบ้ตงานท้ังหมดให้ 

แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา หรีอข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ และมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ 

ตรวจรับมอบงานจ้าง

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้าง 

เป็นหนังสือจะกำหนด ดังน้ี

๘.๑ กรณีท่ีผู้รับจ้างนำงานท่ีรับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อ่ืนทำอีกทอดหน่ีงโดยไม่ได้รับอบุญาต

จากมหาวิทยาลัยพะเยา จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่า?!นดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้าง 

ช่วงน้ัน

๘.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวัน

ใบอัตราร้อยละ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้าง

๙. การรับประกันความขำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้าง ตามแบบ 

ดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อย 

กว่า ๑ ปี นับกัดจากวันที่มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขไท้ใข้การได้ดี

ดังเดิมภายใน ๑£ วัน นับกัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง 

๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๐.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างคร้ังนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ค. ๒£๖๔

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเม่ือ มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับอบุม้ตเงินค่าจ้างจาก 

เงินงบประมาณประจำปี พ.ค. ๒£๖๔ แล้วเท่าน้ัน

๑๐.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยพะเยาได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง 

ตามประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องลังหรือนำสิงของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่าง 

ประเทศ และของน้ันต้องนำเข้ามาโดยทางเรือใบเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ี 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ 

ส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี

(๑) แจ้งการส่ังหรือนำสิงของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ฟ 

วับ นับต้ังแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซ้ือของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ 

ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้

(to) จัดการให้ส่ิงของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย 

จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออืนท่ีมิใช่เรือ 

ไทย ซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่'รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย

การส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๐.๓ ผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงมหาวิทยาลัยพะเยาได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงภายใน 

เวลาท่ีทางราชการกำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ มหาวิทยาลัยพะเยาจะรืบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้



ออกหนังสือคํ้าประกันการอื่นช้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้'ชดใช้ความเสืยหายอ่ืน (ถ้ามิ) รวมทั้งจะ 

พิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ มหาวิทยาลัยพะเยาสงวนสิทธ๋ึท่ีจะแก้!ขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญา 

ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีทีเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งก้น 

ผู้ยื่บข้อเสนอจะต้องปฎิปัติตามคำวินิจฉัยของมหาวิทยาลัยพะเยา คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถีอเป็นท่ีสุด และผู้ย่ืน'ข้อเสนอ 

ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม

๑๐.๖ มหาวิทยาลัยพะเยา อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปน้ีได้โดยที่ผู้ยื่นข้อ 

เสนอจะเรียกร้องค่าเสิยหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยพะเยาไม่ได้

(๑) ไมได้รับการจัดสรรเงินท่ีจะไข้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะ

ทำการจัดจ้างคร้ังน้ีต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอท่ีขนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการดัดเลือกมี 

ผลประโยขน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกัน 

กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งน้ีต่อไปอาจก่อให้เกิดความเลืยหายแก่มหาวิทยาลัยพะเยา 

หรือกระทบต่อประโยซน่สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง ช่ีงออก 

ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่!ด้รับการดัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม 

หลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

มหาวิทยาลัยพะเยา สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ย่ืนข้อเสนอที่!ด้รับ 

การคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพี่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือ 

ทำสัญญากับมหาวิทยาลัยพะเยา ไว้ช่ัวคราว
พ  ‘น*/fV/7

มหาวิทยาลัยพะเยา 

กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔



รายละเอียดการจ้าง

ค่าจ้างเหมาเตรียมตัวอย่างและพัฒนามาตรฐานในการตรวจคุณภาพทางเคมีขั้นสูง 

กิจกรรมหลัก การเพิ่มศักยภาพเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปมูลค่าสูง 

เพื่อการส่งออกภาคเหนือตอนบน ๒ (ขายก่อนปลูก)

กิจกรรมย่อยที่ ๒ การพัฒนานวัตกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรมูลค่าสูงลานนาตะวันออก

ศูนย์บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์และตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ ์

สถาปันนวัตกรรมและก่ายทอดเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยพะเยา



รายละเอียดของการจ้าง ค่าจ้างเหมาเตรียมตัวอย่างและพัฒนามาตรฐานในการตรวจคุณภาพทางเคมีขั้นสูง

กิจกรรมหลัก การเพิ่มศักยภาพเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปมูลค่าสูงเพื่อการส่งออกภาคเหนือตอนบน ๒ (ขายก่อนปลูก)

กิจกรรมย่อยที่ ๒ การพัฒนานวัตกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรมูลค่าสูงลานนาตะวันออก

๑. ขอบเขตการดำเนินงาน

ผู้ย ื่นข้อเสนอเมื่อโต ้ร ับการว่าจ ้างจากมหาวิทยาลัยพะเยาให ้เป ็นท ี่ปรึกษาในการจัดทำระบบ 

มาตรฐาน เพ ี่อการตรวจมาตรฐานห ้องปฏ ิบ ัต ิการภายใต ้ก ิจกรรมการพ ัฒนาหน ่วยปฏ ิบ ัต ิการให ้ใต ้ 

มาตรฐานเพ ี่อรองร ับการให ้บร ิการ การเพ ิ่มศ ักยภาพเกษตรอ ุตสาหกรรมแปรร ูปม ูลค ่าส ูงเพ ี่อการ 

ส่งออกภาคเหนือตอนบน ๒ จะต้องมีการดำเนินงานในข้อ ๑.๑ ถึง ๑.๓ โดยมี'รายละเอียดดังที่,

๑.๑ จ ัดทำแผนปฏ ิบ ัต ิงาน  (Action Plan) อย ่างล ะเอ ียดและค รบถ ้วนตามขอบ เขตการ 

ดำเนินงาน ให้มหาวิทยาลัยพะเยา พ ิจารณาให ้ความเห ็นชอบภายใน ๑๕  ว ัน น ับถ ัดจากวัน 

ลงนามในสัญญาจ้าง

๑.๒ ครุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ได้รับการพัฒนา 

มาตรฐานในการตรวจคุณภาพทางเคมีขั้นสูงให้มีความพร้อมใช้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน

๑.๓  ด ำ เน ิน ง าน ต าม ก ิจ ก รรม ย ่อ ย ท ี่ส ำค ัญ โด ย จ ำแ น ก ต าม ห ัวข ้อ ราย ก า รท ี่ ๑ ถึง 

รายการท ี่ «๙ ต่อโปนี้

รายการท ี่ ๑ การตรวจประเม ินระบบการบริหารเบ ี้1องต ้น เท ียบก ับมาตรฐาน ISO

๙๐๐๑:๒๐๑๕

ผ ู้ร ับจ ้างดำเน ินการตรวจประเม ินระบบการบริหารงานของศ ูนย ์บร ิการเครี่องม ีอว ิทยาศาสตร์ 

และตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานผลิตภ ัณฑ ์ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 

พะเยา เท ียบกับข้อกำหนดมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ เพ ี่อประเมิน'ระบบการทำงาน 

ป ัจจ ุบ ัน ว ่าย ังม ีความแตกต ่างจากระบบมาตรฐาน พร้อมท ั้งจ ัดทำผลการประเม ินในรูปแบบรูปเล ่ม 

รายงาน เพ ี่อข ั้แจงต ่อผ ู้บร ิหารศ ูนย ์บร ิการเคร ื่องม ีอว ิทยาศาสตร์และตรวจสอบค ุณภาพมาตรฐาน 

ผลิตภัณฑ ์ สถาบ ันนว ัตกรรมและถ ่ายทอดเทคโนโลย ี และท ีมงานที่เก ี่ยวข ้อง โดยรายละเอ ียดใน 

รายงานมีข ้อมูลดังต ่อใปนี้

๑.) ผ ล ก า รป ร ะ เม ิน ร ะ บ บ ร ิห า ร จ ัด ก า ร ใ น ป ัจ จ ุบ ัน  เท ีย บ ก ับ ม าต รฐ าน ข ้อ ก ำห น ด  

ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕'

๒.) ก ำ ห น ด ข อ บ เข ต ใน ก า รข อ ก า ร ร ับ รอ ง ต า ม แ น ว ท า ง ม า ต รฐ า น ระบ บ ค ุณ ภ า พ  

ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕'

๓.) แผนการดำเนินงานตลอดโครงการ

๔.) ข ้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการวางระบบมาตรฐาน

ร / '
..ประธานกรรมการ ^ ะ.. ..กรรมการ

.กรรมการ .กรรมการ ’l l :ช้ก่ทั้ย่ J ..กรรมการ



รายละเอียดของการจ้าง ค่าจ้างเหมาเต1ยมตัวอย่างและพัฒนามาตรฐานในการตรวจคุณภาพทางเคมีขั้นสูง

กิจกรรมหลัก การเพิ่มศักยภาพเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปมูลค่าสูงเพื่อการส่งออกภาคเหนือตอนบน ๒ (ขายก่อนปลูก)

กิจกรรมย่อยที่ ๒ การพัฒนานวัตกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรมูลค่าสูงลานนาตะวันออก

รายการที่ ๒ จ ัดเตรียมท ีมงานในการประสานงานร่วมก ับทางศ ูนย ์บริการเครื่องม ือ 

วิทยาศาสตร์และตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานผลิตกัณฑ์ สกากันนวัตกรรมและถ่ายทอด 

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน ๑ คน

ผ ู้ร ับจ ้างดำเน ินการจ ัดจ ้างบ ุคลากรท ี่ม ีความรู้ความสามารถ ในการท ี่จะประสานงานร่วมก ับ 

ร ่วม ก ับ ท างศ ูน ย ์บ ร ิก า ร เค ร ื่อ งม ือ ว ิท ย าศ าส ต ร ์แ ล ะต รวจ ส อ บ ค ุณ ภ าพ ม าต รฐ าน ผ ล ิต ก ัณ ฑ ์ 

สถาบ ันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน ๑ คน มีประสบการณโนการ 

ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี และต้องผ่านความเห็นชอบจาก 

ทางคณะกรรมการศ ูนย ์บร ิการเครื่องม ือฯ โดยมีหน้าท ี่ในการรับผิดชอบตลอดโครงการดังนี้

๑) ป ระสานงานก ับ เจ ้าหน ้าท ี่ศ ูนย ์บ ร ิการเคร ื่อ งม ือว ิทยาศาสตร ์และตรวจสอบค ุณ ภาพ  

มาตรฐานผลิตกัณฑ์ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา 

๒) จ ัดทำเอกสารในระบบมาตรฐานห ้องปฏ ิบ ัต ิการ ISO ๙๐๐©:๒๐๑๔ ร่วมก ับเจ ้าหน ้าท ี่ 

ศูนย์ฯ

๓) เก ็บข ้อม ูลบ ันท ึกผลการดำเน ินการตามเอกสารท ี่ใด ้วางระบบโว้ เพ ี่อเตรียมข้อมูลในการ 

ขอการรับรองจากหน่วยงานภายนอก

๔) เข ้าร ่วมประช ุมประจำเด ือน ร ่วมก ับท ึมงานผ ู้ร ับจ ้าง เพ ี่อน ี้แจงความค ืบหน ้าของการ 

ดำเนินโครงการ และปรับปรุงให้เหมาะสมเพี่อให้การดำเนินงานสำเร็จลุล ่วงตามแผน 

รายการที่ ๓ ผู้รับจ้างดำเนินการให้บริกัทผู้จัดจำหน่ายครุภัณฑ์เข้าตรวจสอบความพร้อมใช ้

ของครุภัณฑ์เพ่ือการพฒนามาตรฐานในการคุณภาพทางเคมีขนสูง

ผ ู้ร ับ จ ้า งด ำ เน ิน ก ารให ้บ ร ิษ ัท ผ ู้จ ัด จ ำห น ่ายค ร ุก ัณ ฑ ์เข ้าต รวจค วาม พ ร ้อ ม ใช ้แ ล ะก าร 

บำรุงรักษาครุก ัณฑ ์ประจำป ีของห ้องปฏิบ ัต ิการท ี่ใต ้ร ับงบประมาณจากกลุ่มจ ังหวัดภาคเหนือตอนบน 

๒ เพ ี่อ ให ้คร ุภ ัณ ฑ ์ม ืความพร ้อมใช ้และพร ้อมตรวจประเม ินตามความจำเป ็นของห ้องปฏ ิบ ัต ิการ 

ที่ใต ้รับงบปร ะมาณสนับสนุนจาก กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒

รายงานท่ี ๔ จัดสืกอบรมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๔จำนวน 

ท ังส ิน  ๒ ห ล ัก ส ูต ร  ให ้ แก ่ บ ุ คลากรของศ ู นย ์ บร ิ การ เ คร ื ่ องม ื อว ิ ทยาศาสตร ์  

และตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยพะเยา

เ ส ื^ /  1 พ  c M v —.............. ...ไ..)ป.......... ประธานกรรมการ .... .1 ..........................กรรมการ

...กรรมการ ................................กรรมการ .... .รี1[ ...................... กรรมการ



รายละเอียดของการจ้าง ค่าจ้างเหมาเตร่ยมตัวอย่างและพัฒนามาตรูฐานในการตรวจคุณภาพทางเคมีขั้นสูง

กิจกรรมหลัก การเพิ่มศักยภาพเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปมูลค่าสูงเพี่อการส่งออกภาคเหนือตอนบน ๒ (ขายก่อนปลูก)

กิจกรรมย่อยที่ ๒ การพัฒนานวัตกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรมูลค่าสูงลานนาตะวันออก

ผ ู้ร ับ จ ้างวางแผนโนการจ ัดท ำห ล ักส ูต รใน การ 'ฝ ึกอบ รมพ ัฒ นาบ ุคคล าก รให ้ม ีค วาม ร ู้ 

ค ว า ม ล า ม า รถ  แ ล ะ เข ้า ใจ ใน ห ล ัก ก า รข อ ง ข ้อ ก ำห น ด  ร ะ บ บ ม า ต ร ฐ า น ห ้อ ง ป ฏ ิบ ัต ิก า ร  

ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ โดยม ีการนำเสนอหล ักส ูตรแก ่ทางผ ู้ว ่าจ ้างให ้ดำเน ินการพ ิจารณาหล ักส ูตรใน 

ก า รฝ ึก อ บ รม ก ่อ น ก า รจ ัด ฝ ึก อ บ รม ใน แ ต ่ล ะห ัวข ้อ  จ ำน วน  ๒ ห ล ักส ูต ร ห ล ัง จ บ ก า รอ บ รม  

ม ีใบประกาศน ียบ ัตรให ้ก ับผ ู้เข ้าร ่วมอบรม โดยกำหนดให ้ม ีผ ู้เข ้าร ่วมฝ ึกอบรมโม ่เก ินครั้งละ ๒๐ คน 

ข ึ้งจะม ีการนำเสนอแผนการฝ ึกอบรมท ี่เหมาะสมในแต ่ละช ่วงเวลา และการดำเน ินก ิจกรรมของ 

โครงการให ้ผ ู้ว ่าจ ้างโต้พ ิจารณาก่อนการดำเน ินการ โดยมีห ัวข้อในการจัดฝึกอบรมดังต่อโปนี้ 

๑) การตีความข้อกำหนดมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ 

๒) เทคนิคการจัดทำเอกสารระบบคุณภาพ 

๓) การจัดการความเสียงและโอกาส 

๕) การตรวจติดตามภายใน

รายการที่ ๕'การจัดทำเอกสารในระบบมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕'

ผ ู้ร ับ จ ้างดำเน ินการประสานงานจ ัด๓ บรวบรวมข ้อม ูล ในกระบวนการปฏ ิบ ัต ิงานภายใน  

ศ ูนย ์บร ิการเคร ื่องม ือว ิทยาศาสตร ์และตรวจสอบค ุณ ภาพมาตรฐานผล ิตก ัณ ฑ ์ สถาบ ันนว ัตกรรม 

และถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาว ิทยาล ัยพะเยา เพ ื่อมากำหนดท ิศทางการจ ัดทำเอกสารในระบบ 

ค ุณภาพ ให ้สอดคล ้องก ับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ ข ึ้งม ีร ูปแบบ เอกสารในระบบมาตรฐาน  

ดังต่อโปนี้

๑) ศู่ม ือคุณภาพ (Manual)

๒) ระเบ ียบปฏิบ ัต ิงาน (Procedure)

๓) เอกสารการประเมินความเส ียงของห้องปฏิบ ัต ิการ (Risk)

๔) ว ิธ ีการปฏ ิบ ัต ิงาน (Work Instruction)

๕) แบบฟอร์มในการบันทึกที่สอดคล้องกับมาตรฐาน (Form)

๖) เอกสารสนับสนุนต่าง (Support Document)

ผ ู้ร ับจ ้างนำเอกสารท ี่จ ัดทำข ึ้นนำเสนอแก ่คณะกรรมการศ ูนย ์บร ิการเคร ื่องม ือว ิทยาศาสตร์ 

และตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานผลิตภ ัณฑ ์ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 

พะเยา เพ ื่อพ ิจารณาและดำเนินการประกาศใช้อย่างเป็นทางการ เพื่อให้เกิดการนำโปใช้

( ร ู1น / '
1ประธานกรรมการ . ไ . . .โ. . . . . . . . . . . . กรรมการ
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รายละเอียดของการจ้าง ค่าจ้างเหมาเตรียมตัวอย่างและพัฒนามาตรฐานในการตรวจคุณภาพทางเคมีขั้นสูง

กิจกรรมหลัก การเพิ่มศักยภาพเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปมูลค่าสูงเพี่อการส่งออกภาคเหปึอตอนบน ๒ (ขายก่อนปลูก)

กิจกรรมย่อยที่ ๒ การพัฒนานวัตกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรมูลค่าสูงลานนาตะวันออก

และให ้ผ ู้ประสานงานดำเน ินการเก ้บรวมรวบข ้อม ูลตามแบบฟอร์มท ี่สอดคล ้องก ันระบบมาตรฐาน 

ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕'พร้อมท ั้งม ีการประช ุมต ิดตามการประย ุกต ์ใช ้เอกสารอย ่างน ้อยเด ือนละ ๑ ครั้ง 

ตลอด ระยะเวลาการดำเน ิน โค รงการ เพ ื่อข ึ้แจงแผนท ี่โด ้ดำเน ินการ พ ร ้อมผ ลการดำเน ินการ 

หากมีการแก้โขจะมีการปรับแผนให้เหมาะสมยิ่งข ึ้น

รายการที่ ๖ การตรวจติดตามภายใน นำข้อบกพร่องท่ีพบ มาปรับปรุงแก้โข

ผู้ร ับจ ้างดำเน ินการจ ัดทำแผน และกำหนดการตรวจต ิดตามภายใน พร้อมส ่งให ้ก ับผ ู้ว ่า 

จ ้างพ ิจารณ า เพ ื่อนำโปประกาศใช ้ ดำเน ินการตรวจต ิดตามภายใน  ของศ ูนย ์บ ร ิก ารเคร ื่อ งม ือ  

ว ิทยาศาสตร์และตรวจสอบค ุณภาพมาตรฐานผล ิตภ ัณฑ ์ สถาบันนรัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีรายละเอ ียดขั้นตอนการดำเน ินการก ังน ี้

๑) ดำเน ินการตรวจติดตามภายใน โดยนำเอกสารระบบมาตรฐาน และข้อกำหนดมาตรฐาน 

ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕' เป ็นเกณฑ์ในการตรวจประเม ิน 

๒) สรุปผลการตรวจประเม ินแก ่คณ ะกรรมการของศ ูนย ์บร ิการเคร ื่องม ือว ิทยาศาสตร ์และ 

ตรวจสอบค ุณ ภาพมาตรฐานผล ิตภ ัณ ฑ ์ สถาบ ันนร ัตกรรมและถ ่ายทอดเทคโนโลย ี 

มหาวิทยาลัยพะเยา

๓) ต ิดตามการแก ้โขประเด ็นความโม ่สอดคล ้อง เพ ื่อนำโปส ู่การปร ับปร ุงระบบการบร ิหาร 

จ ัดการห ้องปฏ ิบ ัต ิการของ ศ ูนย ์บร ิการเคร ื่องม ีอว ิทยาศาสตร ์และตรวจสอบค ุณ ภาพ 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ สถาบันนรัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา 

๔) นำประเด็นการแก้โข และผลการดำเน ินการของระบบมาตรฐานเข ้าส ู่การประช ุมทบทวน 

ฝ่ายบริหาร

รายการที่ ร๙ การตรวจประเมินเตรียมความพร้อมก่อนการขอการรับรอง (Pre Audit) 

จากหน่วยงานรับรอง

ผ ู้ว ่าจ ้างจะดำเน ินการตรวจประเม ินสอบระบบตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๔ เพื่อเป็น 

การเตร ียมความพร้อมก ่อนการขอการร ับรองจากทางหน ่วยงานมาตรฐาน โดยม ีการจ ัดทำรายงาน 

สรุปก ังน ี้

๑.) สรุปผลการตรวจประเม ินความพร้อม พร้อมขึ้แจงข้อบกพร่อง เพื่อดำเนินการแก้โขก่อน 

การขอการรับรอง

๒.) ดำเน ินการให ้คำแนะนำพร้อมแก ้โขข ้อบกพร่อง เพ ิ่มอดประเด ็นความโม ่สอดคล ้อง 

ให้หมดโป

..ประธานกรรมการ กรรมการ

.กรรมการ กรรมการ กรรมการ



รายละเอียดของการจ้าง ค่าจ้างเหมาเตรียมตัวอย่างและพัฒนามาตรฐานในการตรวจคุณภาพทางเคมีขั้นสูง

กิจกรรมหลัก การเพิ่มศักยภาพเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปมูลค่าสูงเพื่อการส่งออกภาคเหนือตอนบน ๒ (ขายก่อนปลูก)

อีจกรรมย่อยที่ ๒ การพัฒนานวัตกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรมูลค่าสูงลานนาตะวันออก

๓.) ป ระส าน งาน ก ับ ห น ่วย ง าน ข อ ก ารร ับ รอ ง เพ ื่อ ต ิด ต ่อ ป ระส าน งาน ข อ ก ารร ับ รอ ง  

ใ ห ้แ ก ่ศ ูน ย ์บ ร ิก า ร เค ร ื่อ ง ม ือ ว ิท ย า ศ า ส ต ร ์แ ล ะ ต ร ว จ ส อ บ ค ุณ ภ า พ ม า ต ร ฐ า น ผ ล ิต ก ัณ ฑ ์ 

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา

๔.) จ ัดทำรายงานผลการดำเน ินการตลอดท ั้งโครงการ พร้อมท ั้งเอกสารในระบบมาตรฐาน 

ห ้องปฏ ิบ ัต ิการ นำเสนอต ่อศ ูนย ์บ ร ิการเคร ื่อ งม ือว ิท ยาศาสตร ์และตรวจสอบค ุณ ภาพมาตรฐาน  

ผลิตกัณฑ์ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 

๔.๑) รายงานสรุปสำหรับผ ู้บริหาร

๔.๒) รายงานผลการดำเน ินงานตลอดโครงการ อันประกอบโปด้วยเนี้อหาสำคัญ ได้แก่

๒. ความรับผิดชอบซองผู้รับจ้าง

จัดทำเอกสารและสีอต ่างอ ุ ตามผลการดำเน ินก ิจกรรมการจ ้างเหมาในการตรวจมาตรฐาน 

ห ้องปฏ ิบ ัต ิการภายใต ้ก ิจกรรมการเพ ิ่มศ ักยภาพเกษตรอ ุตสาหกรรมแปรรูปม ูลค ่าส ูงเพ ื่อการส ่งออก 

ภาคเหนือตอนบน ๒ (ขายก่อนปลูก) ดังนี้

๑) รายงานการตรวจประเม ินเบ ื้องต ้น

๒) รายงานผลการดำเน ินงานตลอดโครงการ อันประกอบโปด้วยเนื้อหาสำคัญ ได้แก่

- ผลการตรวจประเม ินเบ ื้องต ้นเท ียบกับมาตรฐาน ISO ๙๐0๑:๒๐๑๔

- บันทึกการจัดการ■ฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร

- เอกสารในระบบมาตรฐานทีโด้จัดทำ

- รายงานผลการตรวจติดตามภายใน

- เอกสารการแก้ไขในกรณีที่พบความโม่สอดคล้อง

- รายงานการตรวจประเม ินก ่อนการขอการรับรอง (Pre Audit)

๓. งวดงานและงวดเงิน

ผลการตรวจประเม ินเบ ื้องต ้นก ่อนการจ ัดทำระบบมาตรฐาน

ผลการฝึกอบรมแก่ทีมงานจำนวน ๒ หลักสูตร พร้อมภาพประกอบการฝึกอบรม

ตัวอย ่างเอกสารในระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๔ 

ผลการตรวจติดตามภายใน และประเด้นความไม่สอดคล้องที่เกิดขึ้น 

ผลการตรวจประเม ินเตริยมความพร้อมก ่อนการตรวจขอการรับรอง

.ประธานกรรมการ กรรมการ
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รายละเอียดของการจ้าง ค่าจ้างเหมาเตรียมตัวอย่างและพัฒนามาตรฐานในการตรวจคุณภาพทางเคมีขั้นสูง

กิจกรรมหลัก การเพิ่มศักยภาพเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปมูลค่าสูงเพื่อการล่งออกภาคเหนือตอนบน ๒ (ขายก่อนปลูก)

กิจกรรมย่อยที่ ๒ การพัฒนานวัตกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรมูลค่าสูงลานนาตะวันออก

ผ ู้ว ่าจ ้างจะทำการจ ่ายเง ิน หล ังจากคณ ะกรรมการตรวจร ับพ ัสด ุโต ้พ ิจารณ าตรวจร ับ เสร ีจ  

เรียบร้อยแล้ว และอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา โต้อนุมัติให้เบิกจ่ายโต้ โดยกำหนดการส่งมอบงาน 

และการเบิกจ่ายเงิน แบ่งออกเป็น ๒ งวด ดังนี้

งวดท่ี ๑ กำหนดจ่ายร้อยละ ๕๐ ของเงินค่าจ้างทั้งหมด ภายหลังจากที่ผู้ว่าจ้างโด ้

ดำเนินการส่งมอบงานครบถ้วนตามเงื่อนโข ตามข้อ ๑.๒ รายการที่ ๑ -  ๓ โต้ระบุโว้ครบถ้วน 

และมีการตรวจรับงานงานโดยคณะกรรมการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อย

งวดท่ี ๒ กำหนดจ่ายร้อยละ ๕'๐ ของเงินค่าจ้างท้ังหมด ภายหลังจากที่โด้ส่งมอบงาน 

ครบถ้วนตามดำเนินการส่งมอบงานจ้างตามข้อ ๑.๒ รายการที่ ๔ -  ๓'โต้ระบุโว้ครบถ้วน 

และมีการตรวจรับงานงานโดยคณะกรรมการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อย

ะ.................ประธานกรรมการ ’ร7พ»*- lAt*-'-.ะร....... โ............... กรรมการ
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ขอบเขตของงานจ้าง (Terms Of reference ะ TOR )

ค่าจ้างเหมาเตรียมตัวอย่างและพัฒนามาตรฐานในการตรวจคุณภาพทางเคมีขนสูง 

กิจกรรมหตัก การเพิ่มศักยภาพเกษตรอุตลาหกรรมแปรรูปมูลค่าสูง 

เพื่อการล่งออกภาคเหนือตอนบน 2 (ขายก่อนปลูก)

กิจกรรมย่อยที่ 2 การพัฒนานวัตกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรมูลค่าสูงลานนาตะวันออก

1. หลักการและเหตุผล

โครงการ การเพ ิ่มศ ักยภาพเกษตรอ ุตสาหกรรมแปรร ูปม ูลค ่าส ูงเพ ื่อการส ่งออกภาคเหน ือ  

ตอนบน หรือ “พะเยาโมเดล ขายก ่อนปล ูก” ม ุ่งเน ้นการผล ิตพ ืชเศรษฐก ิจเพ ี่อการส ่งออกส ู่ตลาด 

ต่างประเทศ เซ่น กัเปุน เกาหลี จีน ที่เป ็นประเทศเมืองหนาวที่ม ีข ้อจำกัดโนการปลูกพืช มีการขายสินค้า 

ล ่วงหน ้าในเคร ือข ่ายอ ุตสาหกรรมในท ้องถ ิ่นภาคเหน ือตอนบน 2 โดยโครงการน ี้เป ็นส ่วนหน ึ่งของ 

โครงการ “โครงการเกษตรอ ุตสาหกรรมแปรรูปม ูลค ่าส ูงเพ ื่อการส ่งออกและการท ่องเท ี่ยวเซ ่งเกษตร 

ท ี่โด ้ร ับความเหนชอบเบ ื้องต ้นจากคณะร ัฐมนตรีส ัญจร เม ื่อครั้งมาเย ือนในพ ื้นท ี่ภาคเหนือ (วันที่ 25 

ธ ันวาคม 2560 ณ จังหวัดพิษณ ุโลก และวันที่ 26 ธ ันวาคม 2560 ณ จังหวัดสุโขทัย) ประเดนด ้าน 

การเกษตรและการแปรรูป นอกจากน ี้ย ังใด ้ร ันความเห ็นชอบจากคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน 

เพ ื่อพ ัฒนาและแก ้โขป ัญหาทางเศรษฐก ิจจ ังหว ัดพะเยา (กรอ.จ ังหว ัดพะเยา) อ ีกท ั้งโครงการน ี้ย ัง 

สอดคล ้องก ับการพ ัฒ นาประเทศด ้านการเกษตรและแปรร ูปโดยการขอร ับการสน ับสน ุน “โครงการ 

เกษตรอ ุตสาหกรรมเพ ื่อการส ่งออกภาคเหนือ” ใช้ผลโม้ และพืชเศรษฐกิจนำร่องในลักษณะครอบคลุม 

การผลิตต้นทาง กลางทาง ปลายทาง เพ ื่อเป ็นอาหารอนาคตและเป ็นข ้อสั่งการให ้กระทรวงเกษตรและ 

สหกรณ ์ ร ่วมก ับ  กระทรวงอ ุตสาหกรรมกระทรวงพาณ ิชย ์และหน ่วยงานท ี่เก ี่ยวข ้อง ร ับพ ิจารณ าใน 

รายละเอ ียดในการสน ับสน ุนโครงการฯ นอกจากนี้โครงการยังให ้ความสำคัญกับแผนยุทธศาสตร์ชาต ิ 

20 ปี ม ีแผนพ ัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และนโยบายรัฐบาล 

ภายใต้'วิสัยทัศน์ “ภาคเกษตรก้าวโกลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลาดนำการผลิตซ ่ว ิตเกษตรกรม ี 

คุณภาพ ทรัพยากรเกษตรม ีความสมด ุลและย ั่งย ืน” ครอบคล ุมการพ ัฒนาภาคการเกษตรใน 5 ด้าน 

ประกอบด้วย การสร้างความเข้มแข็งให้ก ับเกษตรกร และสถาบันการเกษตร การเพ ิ่มประล ิทธิภาพการ 

บร ิหารจ ัดการการเกษตร ใน 5 ด้าน ประกอบด ้วย การสร้างความเข้มแข็งให ้ก ับเกษตรกร และสถาบัน 

เกษ ตรกร การเพ ิ่ม ป ระล ิท ธ ิภ าพ การบ ร ิห ารจ ัด ก ารส ินค ้าก ารเกษ ตรตลอดโซ ่อ ุป ท าน  การเพ ิ่ม  

ความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารจ ัดการทรัพยากรการเกษตร และ 

ล ิงแวดล ้อมอย ่างสมด ุลและย ั่งย ืน โดยม ีกระบวนการข ับเคล ื่อนแผนโปส ู่การปฏ ิบ ัต ิ ผ่านกลโกการทำ 

แผนและโครงการที่สอดคล้องกับการพัฒนาในช่วยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560- 2564)
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2. วัตถุประสงค์ของการดำเนินการจ้าง

2.1 ให ้คำปร ึกษา และจ ัดทำเอกสารตามข ้อกำหนดมาตรฐานข ้อกำหนดท ั่วโปในการวางระบบ 

มาตรฐานคุณภาพในการบริหารงาน (ISO 9001:2015)

2.2 เสนอแผนพัฒนาเพื่อยกระดับการบริหารงานส่วนต่าง ๆ ของห้องปฏิบ ัต ิการที่โด้รับการสนับสนุน 

งบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ตามแผนงานยุทธศาสตร์ส ่งเสริมการพัฒนาจังหวัด 

และกล ุ่มจ ังหว ัดแบบบ ูรณาการ โดยม ีศ ูนย ์บร ิการเคร ื่องม ือว ิทยาศาสตร ์และตรวจสอบค ุณ ภาพ 

มาตรฐานผสิตภัณฑ ์ เป ็นผ ู้ร ับการสน ับสน ุนงบประมาณ เพ ื่อการวางระบบมาตรฐานระบบคุณภาพ 

(ISO 9001:2015) ให้เป็นโปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามแผนการพัฒนา

2.3 ร ่วมป ระช ุม ก ับ ห น ่วยงานผ ู้โด ้ร ับ ก ารสน ับ สน ุน งบ ป ระม าณ งบ ป ระม าณ จากกล ุ่ม จ ังห ว ัด  

ภาคเหนือตอนบน 2 ในการดำเน ินการจัดทำมาตรฐาน ISO 9001:2015 เดือนละ 1 ครั้ง

2.4 จัดทำสรุปความคืบหน้าของการดำเนินงาน เสนอต่อกรรมการตรวจรับและหน่วยงานที่จ ้างงาน

2.5 จ ัดทำเอกสารมาตรฐาน ISO 9001:2015 และประสานงานเพ ื่อเตรียมความพร้อมขอการรับรอง

2.6 คร ุก ัณฑ ์ท ี่โด ้ร ับการจ ัดสรรงบประมาณจากกล ุ่มจ ังหวัดภาคเหน ือตอนบน 2 โด ้ร ับการพ ัฒนา 

มาตรฐานในการตรวจคุณภาพทางเคมีขั้นสูงให้มีความพร้อมใช้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน

3. คุณสมบัต

3.1 ม ีความสามารถตามกฎหมาย

3.2 โม่เป ็นบุคคลล้มละลาย

3.3 โม ่อย ู่ระหว่างเล ิกก ิจการ

3 .4 โม ่เป ็นบ ุคคลข ึ้งอย ู่ระหว ่างถ ูกระง ับการย ื่นข ้อ เสนอหร ือทำส ัญ ญ าก ับหน ่วยงานของร ัฐโว ้ 

ข ั้วคราว เน ื่องจากเป ็นผ ู้ท ี่โม ่ผ ่าน เกณ ฑ ์การประเม ินผลการปฏ ิบ ัต ิงานของผ ู้ป ระกอบการตาม 

ระเบ ียบ  ท ี่ร ัฐมนตร ีว ่าการกระท รวงการคล ังกำหนดตามท ี่ป ระกาศ เผยแพร ่ใน ระบบ เคร ือข ่าย  

สารสนเทศ ของกรมบัญช้กลาง

3 .5 โม ่เป ็นบ ุคคลข ึ้งถ ูกระบ ุข ึ้อโว ้ในบ ัญช้รายข ึ้อผ ู้ท ิ้งงานและโต ้แจ ้งเว ียนข ึ้อให ้เป ็นผ ู้ท ิ้งงาน ของ 

หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญช้กลาง ขึ้งรวมถึงนิต ิบ ุคคลที่ผ ู้ท ิ้งงาน

มาตรฐาน
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เป ็นห ุ้นส ่วนผ ู้จ ัดการ กรรมการผ ู้จ ัดการ ผ ู้บร ิหาร ผ ู้ม ีอำนาจในการดำเน ินงานโนก ิจการของน ิต ิ 

บ ุคคลนั้นด้วย

3.6 ม ีค ุณสมบัต ิและโม่ม ีล ักษณะต ้องห ้ามตามท ี่คณะกรรมการนโยบายการจ ัดข ึ้อจ ัดจ ้าง และการ 

บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

3.7 เป ็นบุคคลธรรมดาหรือน ิต ิบ ุคคลผู้ม ีอาชีพขายพัสดุท ี่ประกวดราคาอิเล ์กทรอนิกส์ด ังกล่าว

3.8 โม่เป ็นผู้ม ีผลประโยชน์ร ่วมกันกับผ ู้ย ึ่นข้อเสนอรายอึ่นท ี่เข ้าย ึ่นข ้อเสนอให้แก่ สำนักงาน ณ ร ัน 

ประกาศประกวดราคาอ ิเล ็กทรอน ิกส ์หรือโม ่เป ็นผ ู้กระทำการอ ันเป ็นการข ัดขวางการแข ่งข ันอย ่าง 

เป ็นธรรมใน การประกวดราคาอ ิเล ็กทรอน ิกส ์คร ั้งน ี้

3.9 โม่เป ็นผู้โด ัร ับเอกสิทธิ้1หร ือความค ุ้มก ัน ขึ้งอาจปฏิเสธโม่ยอมขึ้นศาลโทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ 

ยื่นข้อเสนอโด้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธี้และความคุ้มกันเซ่นว่านั้น

3.10 ผ ้ย ื่นข ้อ เสนอต ้องลงทะเบ ียนในระบบจ ัดข ึ้อจ ัดจ ้างภาคร ัฐด ้วยอ ิเล ็กทรอน ิกส ์ (Electronic 

Government Procurement: e -  GP) ของกรมบัญชีกลาง

3.12 เป ็นนิต ิบ ุคคล ผู้ม ีสัญชาติโทย อาย ุโม ่ตากว่า 20 ปี และโม่เกิน 45 ป ีบ ร ิบ ูรณ ์ (นับถึงรันที่ลง 

นามในสัญญา)

3.13 เป็นผู้โต้'รับ'วุฒิการดีกษ'าตั้งแต่'ระดับ ปร ิญญาตรี ขึ้นโปหรือเทียบโต้โม่ตํ่ากว่านี้

3.14โม่เป ็นผู้ม ีการทุพพลภาพจนโม่สามารถปฏิบ ัต ิหน้าท ี่โต้ โม ่โร ้ความสามารถหรือจ ิตฟ ันเพ ิอนโม่ 

สมประกอบ

3.15 โม ่เป ็นข ้าราชการ หร ือล ูกจ ้างของส ่วนราชการ พน ักงานหร ือล ูกจ ้างหน ่วยงานอ ื่นของร ัฐ 

รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือล ูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งพระกิกษ ุ สามเณร น ักพรต หรือ 

นักบวช

3.16 โม ่เป ็นผ ู้ด ำรงตำแหน ่งทางการเม ือง ก รรม ก ารพ รรค ก ารเม ือ ง  หร ือ เจ ้าหน ้าท ี่ในพรรค 

การเมือง

3.17 ม ีค วาม ร ู้ค วาม ส าม ารถ ท างด ้าน ค อ มพ ิว เต อ ร ์ โป รแกรม  Microsoft Office: word, Excel, 

PowerPoint และ Internet โต้เป็นอย่างดี

3.18 ม ีความรู้ความสามารถ และประสบการณ ์ต ้านการจ ัดทำมาตรฐาน ISO 9001:2015

3.19 ม ีประสบการณ ์ในการจ ัดทำโครงการวางระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015
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3.20 ม ีผลงานในการร ับงานวางระบบมาตรฐานให ้แก ่หน ่วยงานราชการ โม ่น ้อยกว ่าร ้อยละ 50 

ของมลค่างบประมาณโครงการ

4. ขอบเขตการจ้างงาน

4.1 การตรวจสอบ เบ ื้อ งต ้นของห ้องปฏ ิบ ัต ิก ารเพ ื่อป ระเม ินสถานะภาพ ของศ ูนย ์ฯ  เพื่อจัดทำ 

แผนการปฏ ิบ ัต ิงานและทำแผนโครงสร ้างองค ์กรของ ให ้สอดคล ้องก ับการดำเน ินงานตาม 

มาตรฐาน ISO 9001:2015

4.2 ผ ู้ร ับจ ้างเข ้าทำการตรวจประเม ินระบบงานเบ ื้องต ้น เพ ื่อวางแนวทางการดำเนินงาน ในปัจจุบ ัน 

ของห้องปฏิบัต ิการ โดยอ้างอิงตามมาตรฐานข้อกำหนด ISO 9001:2015

4.3 สรุปผลการตรวจประเม ินเบ ื้องต ้น พร้อมท ั้งนำเสนอผลการประเม ินให ้แก ่หน่วยงานผู้จ ้าง และ 

คณะทำงานรับทราบ เพ ื่อร่วมวางแผน ในการวางระบบมาตรฐาน พร้อมทั้งอธิบายขั้นตอนใน 

การดำเน ินการส ู่มาตรฐาน

4.4 ผ ู้ร ับจ ้างจ ัด เตร ียมเจ ้าหน ้าท ี่เพ ื่อประสานงานร ่วมก ับห ้องปฏ ิบ ัต ิการ จำนวนอย ่างน ้อย 1 คน 

ม ีค ุณสมบ ัต ิ ประสานงานร ่วมก ับบ ุคลากรภายในห ้องปฏ ิบ ัต ิการ ม ีประสบการณ ์ในการต ิดต ่อ 

ประสานงานก ับหน ่วยงานต ่าง6]ภายในมหาว ิทยาล ัยโต ้เป ็นอย ่างด ีโดยค ุณสมบ ัต ิเจ ้าหน ้าท ี่ 

ให้ห้องปฏิบัติการที่โต้รับงบประมาณสนับสนุนจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เป็นผู้พิจารณา 

ในระหว่างการดำเน ินการให ้ปฏิบ ัต ิงานประจำท ี่ห ้องปฏิบ ัต ิการท ี่โต ้ร ับงบประมาณสนับสนุนจาก 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เพื่อจัดเตรียมตัวอย่าง และอำนวยความสะดวก ในการเก็บข้อมูล 

ที่เกี่ยวข้องในการเตรียมการตรวจรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015

4.5 จัดแกอบรมความรู้ท ี่เกี่ยวข้องกับการจัดทำมาตรฐาน ISO 9001:2015 โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบ 

ค่าใช้จ่ายในการจัดแกอบรม ค่าจัดเลี้ยง ค่าเดินทาง ค ่าเอกสารจำนวน2 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมครั้ง 

ละโม่เกิน 20 คน เพื่อสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้อง ให้แก่บุคลากรของห้องปฏิบัติการ

4.6 ผู้ร ับจ้างเข้าร่วมประชุมกับทีมงานเพื่ออธิบายถึงบทบาท วิธ ีการและร่วมจัดทำเอกสารตามระบบ 

มาตรฐาน ISO 9001:2015 พร้อมกับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน โดยการอธิบายให้โดยตรง

4.7 ประสานงานร ่วมก ับท ีมงานในการว ิเคราะห ์กระบวนการเพ ื่อทำการออกแบบและจ ัดเตร ียม 

เอ ก ส ารต าม ระบ บ ม าต รฐาน  ISO 9001:2015 เพ ื่อท ี่จะใช ้เป ็นแนวทางในการปฏ ิบ ัต ิ และ 

ดำแนะนำในการนำเอกสารโปปฏิบัต ิใช้จรีง
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4.8 ร ่ว ม ป ระช ุม ก ับ ค ณ ะก รรม ก ารด ำ เน ิน ง าน ก ารจ ัด ท ำม าต รฐ าน  ISO 9001:2015 เด ือนละ 

1 ครั้ง โดยผู้ร ับจ้างเป็นผู้ร ับผิดชอบโนค่าใช้จ่ายในการประชุม

4.9 ร ่วมต รวจต ิดต ามภายในและสอน การต รวจบ นพ ึ้นท ี่จ ร ิง  เพ ื่อให ้เก ิดท ักษะและสามารถ 

ดำเนินการตรวจได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำข้อบกพร่องที่พบ มาปรับปรุงแก้ไข

4.10 ผ ู้ร ับจ ้างดำเน ินการให ้บริษ ัทผู้จ ัดจำหน่ายครุก ัณฑ ์เข ้าตรวจความพร้อมใช้และการบำรุงรักษา 

ครุก ัณฑ ์ประจำป ีของห ้องปฏ ิบ ัต ิการท ี่ได ้ร ับงบประมาณจากกล ุ่มจ ังหว ัดภาคเหน ือตอนบน 2 

เพ ื่อให ้ครุก ัณฑ ์ม ีความพร้อมใช้และพร้อมตรวจประเม ิน

4.11 ดำเน ินการตรวจประเม ินเตร ียมความพร้อมก ่อนการขอการร ับรอง (Pre Audit) จากผู้ที่'โต้'รับ 

การร ับรองมาตรฐาน ในฐานะผู้ตรวจติดตาม

4.12 จ ัด ท ำ ราย ง าน  แ ล ะ เต ร ีย ม เอ ก ส า รก า รจ ัด ท ำ ม า ต รฐ า น  ISO 9001:2015 เสนอต ่อ  

ห ้องปฏิบ ัต ิการห ้องปฏิบ ัต ิการท ี่ได ้ร ับงบประมาณสนับสนุนจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

5. ระยะเวลาการดำเนินการ

ระยะเวลา 180 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

6. การล่งมอบงาน การเบิกจ่ายค่าจ้าง

6.1 การส่งมอบงาน แบ่งเป็น 2 งวดงาน

6.1.1 การส ่งมอบงานงวดท ี่ 1 ภายในระยะเวลา 60 ว ันน ับจากว ันลงนามในส ัญ ญา ผู้ว ่าจ ้าง 

จ ัดทำรายงานเบ ื้องต ้น (Inception Report) จำนวน 3 ฉบับ โดยม ีเน ื้อหาประกอบไปด ้วยการ 

ดำเนินตามข้อ 4.1 และ 4.2

6.1.2 การส่งมอบงานงวดที่ 2 ภายในระยะเวลา 180 ว ันน ับจากวันลงนามส ัญญาจ ้าง ผู้ว่าจ้าง 

จ ัดท ำรายงานฉบ ับสมบ ูรณ ์ (Final Report) จำนวน  3 ฉบ ับ โดยม ีเน ื้อหาการดำเน ินงานตลอดท ั้ง  

โครงการ และนำส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (ในรูปแบบ Pdf.file) ในรูปแบบ Flash Disk ให้แก่ผู้ว่าจ้าง

6.2 การจ่ายค่าจ้าง แบ่งเป็น 2 งวด

6.2.1 งวดท ี่ 1 ก ำห นดจ ่าย ร ้อ ยล ะ 50 ของเง ินค ่าจ ้างท ั้งหมด ภายหล ังจากท ี่ผ ู้ว ่าจ ้างได ้ 

ดำเน ินการส ่งมอบงานครบถ้วนตามเง ื่อนไข ข้อที่ 6.1.1 ได ้ระบ ุไว ้ครบถ ้วน และม ีการตรวจร ับงานงาน 

โดยคณะกรรมการตรวจรับเป ็นท ี่เร ียบร้อย
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6.2.2 งวดที่ 2 กำหนดจ ่ายร ้อยละ 50 ของเง ินค ่าจ ้างท ั้งหมด ภายหล ังจากท ี่โต ้ล ่งมอบงาน 

ครบถ้วนตามเงื่อนโขข้อที่ 6.1.2 โด ้ระบ ุโว ้ครบถ ้วน และม ีการตรวจรับงานงานโดยคณะกรรมการตรวจ 

รับเป็นท ี่เร ียบร้อย

7. ค่าปรับ และการชำระค่าปรับ

หากผู้รับจ้างโม่ปฏิบัติตามข้อตกลงข้อหนึ่งข้อใด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกข้อตกลงโด้ทันที

7.1 กรณีที่ผู้ว่าจ้างโม่โต้ใช้สิทธิบอกเลิกข้อตกลงดังกล่าว ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการดังนี้

7.1.1 ระงับการจ่ายค่าจ้างท ั้งหมด หรือบางส่วนตามที่ผ ู้1ว่า'จ้างเห์นสมควร

7.1.2ปรับผ ู้ร ับจ ้างเป ็นรายวัน ในอ ัตราร้อยละ 0.1 ของราคาค่าจ้างทั้งหมด แต่ต้องโม่ตากว่า 

ว ันละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างโต้ทำผิดเงื่อนโขข้อตกลงการจ้างข้อหนึ่งข้อ 

ใด จนถึงผู้ร ับจ้างโต้ดำเนินการถูกต้องตามข้อตกลงการจ้าง หรือจนถึงวันที่ผ ู้ว ่าจ้างโต้บอกเลิกข้อตกลง 

ดังกล่าว

7.1.3 เรียกค่าเลิยหายอื่น ยุ (ถ้าหากมี)

7.2 ในกรณีที่ผ ู้ว ่าจ้างโต้ใช้สิทธิบอกเลิกข้อตกลงดังกล่าว ผ ู้ร ับจ้างย ินยอมดำเนินการดังน ี้

7.2.1 ชำระค่าปรับและ/หรือค่าเสืยหายอื่นใด ทั้งสินให้แก่ผู้ว่าจ้าง

7.2.2 ชำระค ่าจ ้างท ี่ผ ู้ว ่าจ ้างต ้องโปจ ้างรายอ ื่นมาดำเน ินการแทนผ ู้ร ับจ ้างตามข ้อตกลงจ ้างน ี้ 

เต็มจำนวนที่ผู้ว ่าจ้างโต้จ่ายโปจริง

7.2.3 ชำระค ่าเล ิยหายอื่น *1 (ถ้าหากมี) การชำระค ่าปรับค ่าเส ียหายด ังกล ่าวข ้างต ้น ผู้ร ับจ้าง 

ตกลงย ินยอมนำมาชำระให ้แก ่ผ ู้ว ่าจ ้าง ภายในกำหนด 30 วัน น ับแต ่ว ันท ี่โต ้ร ับแจ ้งเป ็นหน ังส ือจากผ ู้ 

ว ่าจ ้าง หรือเจ ้าหน ้าท ี่ของผู้ว ่าจ ้าง หรือ ผู้แทนของผู้ว ่าจ้าง หากผ ู้ร ับจ ้างโม ่ชำระภายในกำหนดเวลา 

ด ังกล ่าว ผ ู้ร ับ จ ้างย ินยอมชำระดอก เบ ี้ย เพ ิ่มอ ีกต ่างห าก  ใน อ ัต ราร ้อ ยล ะ 7 ต ่อป ี น ับแต ่ว ันท ี่พ ้น  

กำหนดเวลาดังกล่าวจนถึงวันที่ผ ู้ร ับจ้างโต้นำเงินมาชำระเต็มจำนวน

8. การบอกเลิกสัญญาจ้าง

8.1การบอกเลิกจ้างโดยผู้ว่าจ้าง

ด้วยความชำนาญ หรือด้วยความเอาใจใส่ในวิชาช้พของผู้ร ับจ้างเท่าที่พ ึงคาดหมายโต้จากผู้ร ับจ้างใน 

ระด ับเด ียวก ันหรือ มิโต ้ปฏ ิบ ัต ิตามข้อสัญญา และเงื่อนโขที่กำหนดในสัญญานี้ในกรณ ีเช ่นผู้ว ่าจ ้างจะ 

บอกกล่าวให ้ผ ู้ร ับจ ้าง เม ื่อผ ู้ร ับจ ้างโต ้ร ับหน ังส ือบอกกล่าวน ั้นแล ้ว ผู้ร ับจ้างต้องหยุดปฏิบ ัต ิงานทันท ี 

และดำเนินการทุกวิถีทางเพี่อลดค่าใช้จ่ายใด ยุ ที่อาจมีฃ ึ้นระหว่างการหยุดปฏิบัต ิงานนั้นให้น ้อยที่ส ุด

8.1.1 ผู้ว ่าจ ้างม ีส ิทธิในการบอกเลิกสัญญานี้โต ้ ถ ้าผ ู้ว ่าจ ้างเห ์นว่าผ ู้ร ับจ ้างม ิใต ้ปฏ ิ บ ัต ิงาน
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8.1.2 ผ ู้ว ่าจ ้างอาจม ีหน ังส ือบอกล่าวให ้ผ ู้ร ับจ ้างทราบล่วงเม ื่อใดก ้โต ้ว ่า ผ ู้ว ่าจ ้างม ีเจตนา 

ท ี่จะระง ับการทำงานท ั้งหมด หร ือแต ่บางส ่วน หร ือจะบอกเส ิกส ัญ ญ า ในกรณ ีการบอกเล ิกส ัญ ญ า 

ดังกล่าว จะมีผลในเวลาโม่น ้อยกว่า 15 ร ัน  น ับจากรันท ี่ผ ู้ร ับจ ้างโด ้ร ับหนังส ือบอกล่าวน ั้น หร ืออาจเร ็ว 

กว ่าหรือช ้ากว ่า กำหนดเวลานั้นก ์โด ้ แล ้วแต ่ด ู่ส ัญญาจะทำความตกลงก ัน เม ื่อผ ู้ร ับจ ้างโต ้ร ับหน ังส ือ 

บอกกล่าวน ั้นแล ้ว ผู้ร ับจ้างต้องหยุดปฏิบ ัต ิงานทันที และดำเนินการทุกวิถ ีทางเพื่อลดค่าใช้จ่ายใด ทุ ท่ี 

อาจมีในระหว่างการหยุดปฏิบัต ิงานนั้นให้น ้อยที่ฬ ุด

8.1.3 การบอกเล ิกส ัญญาโดยผ ู้ร ับจ ้าง ในกรณ ีท ี่ผ ู้ร ับจ ้างม ีเจตนาท ี่จะบอกเล ิกส ัญ ญา 

ก ่อนครบระยะเวลาท ี่ก ำหนดโว ้ในส ัญ ญ าผ ู้ร ับจ ้างต ้องม ีหน ังส ือบอกกล ่าวให ้ผ ู้ว ่าจ ้างโต ้ร ับท ราบ  

ล ่วงหน้าโม ่น ้อยกว่า 7 ร ันทำการ โดยระบ ุรายละเอ ียดสาเหต ุ และเหต ุผลในการขอเล ิกส ัญญา ถ้าผู้ 

ว ่าจ ้างเห ้นว ่าการบอกเล ิกส ัญญาจ้างด ังกล ่าวม ีเหต ุอ ันสมควร และโม่ทำให้ราชการเสียหาย ผู้ว ่าจ ้างมี 

สิทธิบอกเลิกสัญญาโต้

8.2สิทธิของคู่ส ัญญาเมื่อม ีการบอกเลิกสัญญา

8.2.1 เม ื่อม ีการบอกเล ิกสัญญาตามข้อ 8.1(1) ผ ู้ว ่าจ ้างจะชำระค ่าจ ้างตามส ่วนท ี่เป ็นธรรม 

และเหมาะสม ที่กำหนดในสัญญาข้อ 2 ให ้แก ่ผ ู้ร ับจ ้างโดยคำนวณตั้งแต ่ร ันท ี่ผ ู้ว ่าจ ้างชำระค ่าจ ้างครั้ง 

สุดท้าย จนถึงรันบอกเล ิกส ัญญา

8.2.2 เม ื่อม ีการบอกเล ิกส ัญญาตามข ้อ 8.1(2) หรือข้อ 8.2 ผ ู้ว ่าจ ้างจะชำระค ่าจ ้างตาม 

ส ่วนท ี่เป ็นธรรม และเหมาะสมที่กำหนดในสัญญาข้อ 2 ให้แก่ผ ู้ร ับจ้าง โดยคำนวณตั้งแต ่ร ันท ี่ผ ู้ว ่าจ ้าง 

ชำระค ่าจ ้างครั้งส ุดท ้าย จนถ ึงร ันบอกเล ิกส ัญญา นอกจากน ี้ผ ู้ว ่าจ ้างม ีด ุลยพ ิน ิจท ี่จะจ ่ายค ่าตอบแทน 

การทำงานท ี่จ ้างนอกเวลาราชการ ค่าใช ้จ ่ายในการเดินทาง และค่าเช่าท ี่พ ักในการเดินทางโปทำงาน 

ที่จ ้างขึ้งผู้ว่าจ้างมีโต้ชำระให้แก่ผู้ร ับจ้างด้วย

9. เง่ือนโขอ่ืน ๆ

9.1 ผ ู้ว ่าจ ้างจะแต่งต ั้งผ ู้แทน หรือกรรมการตรวจร ับพ ัสด ุโว ้ประจำ ณ ท ี่ทำการจ ้างน ี้ในเวลา 

ที่ผ ู้'รับ'จ้างเตรียมการ หรืออย ู่ระหว่างกำล ังทำงานจ ้างน ี้ บ ุคคลดังกล่าวมีล ิทธิท ี่จะเข้าโปตรวจ 

งานโต้ทุกเวลา และสั่งปรับปรุงแก้โขเกี่ยวกับงานจ้างนี้ เพื่อให้เป็นโปตามข้อตกลง

งัรัท►พ' ................... กรรมการ

0 ^ /
.ประธานกรรมการ

น ี้ร ั I t  ใ ร ัM?.โ...
..กรรมการ

.กรรมการ .กรรมการ



9.2 ใน ระห ว ่า งป ฏ ิบ ัต ิง าน  ถ ้าผ ู้ร ับ จ ้างได ้ก ระท ำการใด  ชุ อ ัน เป ็น ก ารล ะเม ิด ต ่อ บ ุค ค ล  

หรือทรัพย ์ส ินของผ ู้อ ื่น ผ ู้ร ับจ ้างจะต ้องร ับผ ิดชอบในบรรดาความเส ืยหายท ี่ได ้กระทำน ั้นด ้วย 

ตนเอง

9.3 ก า รจ ้า ง ด ัง ก ล ่า ว ข ้า ง ต ้น  ไ ม ่ท ำ ให ้ผ ู้ร ับ จ ้า ง ม ีฐ าน ะ เป ็น ล ูก จ ้า ง ข อ ง ท าง ราช ก า ร  

หรือมีความสัมพ ันธ์ในฐานะเป ็นลูกจ้างตามกฎหมายแรงงาน

10. วงเงินงบประมาณ

532,000 บาท (ห้าแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีทั้งสินแล้ว

11. การทำสัญญาจ้าง

ก ารจ ัด น ี้อ จ ัด จ ้า งค ร ั้ง น ี้จ ะม ีก า รล งน าม ใน ส ัญ ญ า  ห ร ือข ้อตกลงเป ็นห น ังส ือได ้ต ่อ เม ื่อ  

พระราชบ ัญญ ัต ิงบประมาณรายจ ่าย ประจำป ีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 มีผลบังดับใช้ และได ้รับจ ัดสรร 

งบประมาณ รายจ ่ายเพ ิ่ม เต ิมประจำป ีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 จากสำน ักงบประมาณแล ้ว และได้รับ 

จ ัดสรรอย ่างเพ ียงพอ กรณ ีท ี่งบประมาณ ไม ่เพ ียงพอจะลดจำนวนลงตามความเหมาะสม หร ืออาจ 

ยกเลิกเสืยได้ สำหรับกรณ ีท ี่ไม ่ได ้ร ับ การจ ัดสรรงบประมาณ รายจ ่าย  เพ ี่อการจ ัดหาในครั้งน ี้ จ ังหวัด 

พะเยา โดยห ้องปฏ ิบ ัต ิการท ี่ได ้ร ับงบประมาณสนับสน ุนจากกล ุ่มจ ังหวัดภาคเหน ือตอนบน 2 สามารถ 

ยกเลิกการจัดหาได้

12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

12.1 การดำเน ินงานของก ิจกรรมฯ ม ีความถ ูกต ้องครบถ ้วนตามแนวทางมาตรฐานท ี่ใช ้ในการ 

ยกระด ับกระบวนการ ISO 9001:2015

12.2 การบริหารงานต่าง ชุ เพ ี่อการจัดทำมาตรฐาน ISO 9001:2015 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

และบรรลุตามแผนการพ ัฒนา

12.3 คร ุภ ัณฑ ์ท ี่ไต ้ร ับการจ ัดสรรงบประมาณจากกลุ่มจ ังหวัดภาคเหน ือตอนบน 2 ได ้ร ับการพ ัฒนา 

มาตรฐานในการตรวจคุณภาพทางเคมีข ั้นส ูงและได้ร ับการตรวจสอบความพร้อมใช ้งานและบำรุงรักษา 

ประจำป ี

จ ัร ุ' f rr**' v A c f* '.............................กรรมการ

1......................ประธานกรรมการ

. . ^ อ ุ. . . . ^ โ ......กรรมการ

เ1 'ท ั้01ร ื.3น ี้.กรรมการ .กรรมการ



13. เกณฑ์การพิจารณา

ในการพ ิจารณ าผลการย ื่นข ้อ เสนอประกวดราคาจ ้างอ ิแกท รอฉกส ่ค ร ั้งน ี้ สถาบ ันนว ัตกรรม  

และถ่ายทอดเทคโนโลยีจะพิจารณาจากราคารวม โดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

14. ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัวได้ท่ี

ทางไปรษณีย์ส่งถึง

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา

เลขท่ี 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำ๓ อเมือง จังหวัดพะเยา 56000

Fax : 054-466690

Email : upiti@up.ac.th

ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

1. โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 3711

2. เว็บโซต์ http://www.iti.up.ac.th

แ^-
........โ......................กรรมการ

..... .............. ประธานกรรมการ
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใซ่งานก่อสร้าง

o o u  u  U I  I . น เ น

๑. ซื่อโครงการ จ้างเหมาเตรียมตัวอย่างและพัฒนามาตรฐานในการตรวจคุณภาพทางเคมีขั้นสูง โครงการเพิ่มขีด
ในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมหลัก การเพิ่มศักยภาพเกษตรอุตสาหกรรม 
แปรรูปมูลค่าสูงเพื่อการส่งออกภาคเหนือตอนบน ๒ (ขายก่อนปลูก) ด้วยวิธีประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยพะเยา สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๓๒,๕0๐ บาท

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ 
เป็นเงิน ๕๓๒,๕๐๐ บาท

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ EX-PRO SOLUTION (THAILAND).CO.,LTD 

๕.๒ TRIPLE-A QUALITY CENTER CO.,LTD 
๕.๓. GEJI INFO CO.,LTD

๖. รายซื่อกรรมการผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภัค มหัทธนพรรค ประธานกรรมการ 
๖.๒ ผู้ข่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ภัสสร กรรมการ

๖.๓ ดร.วนิดา แซ่จึง กรรมการ

๖.๔ ดรสุมนา เหลืองฐิติกาญจนา กรรมการ
๖.๕ นายประทักษ์พงศ์ รียะมงคล กรรมการ
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