
-ร ่าง-
ประกาศสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง ประกวดราคาจ้างทำสื่อเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยวรักษ์นกยูงไทยสู่สากล ภายใต้กิจกรรมการพัฒนา 
งานประซาสัมพันธ์และตลาดการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก (เมืองรักษ์นกยูงไทยระดับโลก)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างท่า 
สื่อเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ชุมซนท่องเที่ยวรักษ์นกยูงไทยสู่สากล ภายใต้กิจกรรมการพัฒนางานประซาสัมพันธ์และตลาด 
การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก (เมืองรักษ์นกยูงไทยระดับโลก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เนินเงินทั้งสิ้น ๖๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนเจ็ดหม่ืน 
บาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒. ไม่เนินบุคคลล้มละลาย 
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เนินบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท่าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 

เนื่องจากเนินผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๔. ไม่เนินบุคคลซึ่งถูกระบุซื่อไว้ในบัญชีรายซื่อผู้ฑิ้งงาบและได้แจ้งเวียนซื่อให้เนินผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน 
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเนินหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้ 
จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐกำหนดในราขกิจจานุเบกษา

๗. เนินบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
๘. ไม่เนินผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สถาบันนวัตกรรม 

และถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เนินผู้กระท่าการอัน 
เนินการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเนินธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เนินผู้ได้รับเอกสิทธิ๋หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ยื่นข้อ 
เสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธึ๋และความคุ้มกันเข่นว่านั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
G overnm ent P ro c u re m e n t: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ยื่นเสนอจะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และผลงาน 
ในสาขาต่างๆ โดยมีวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ไม่น้อยกว่าข้อกำหนด ดังนี้

๑๑.๑ ผู้จัดการโครงการ มีวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ในการบริหาร



โครงการและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบรนต์ผลิตภัณฑ์ชุมชนและธุรกิจอาหาร ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี
๑๑.๒ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบและการสื่อสาร จำนวนอย่างน้อย 

๑ คน โดยมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป และมีประสบการณ์โดยเฉพาะการออกแบบและจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์และ 
ส่ือออนไลน่

๑๑.๓ ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อย 
กว่า ๑ คบ วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาชาการท่องเที่ยวหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ในสายงาน 
พัน

๑๑.๔ ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคม การทำกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน 
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาอาชีพและมีประสบการณ์ในสายงานนั้น

๑๑.๕ ผู้เชี่ยวชาญในการสังเคราะห์ข้อมูลแล้วจัดทำเนื้อหาเป็นภาษาต่างประเทศจำนวนไม่น้อย 
กว่า ๑ คน โดยต้องแปลข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ซึ่งจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญในการแปลภาษาหรือเป็น 
เจ้าชองภาษานั้นๆ ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทขึ้นไป และมีประสบการณ์ในสายงาน

๑๑.๖ เลขานุการโครงการ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปทุกสายอาชีพ 
๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียงกับงานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา 

จะจัดจ้างดำเนินการ โดยมีมูลค่าสัญญาไม่น้อยกว่า ๓๓๕,๐๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยเป็นผล 
งานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานชองรัฐ หรือหน่วยงานที่เอกซนมหาวิทยาลัยพะเยาเชื่อถือได้ จำนวนอย่างน้อย 
๑ สัญญา ต้องยื่นหลักฐานคือสำเนาสัญญาและสำเนาหนังสือรับรองผลงาน โดยเป็นผลงานที่แล้วเสร็จ ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ขอสงวนสิทธึ๋ที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันท่ี
........................ ระหว่างเวลา.......................... น. ถ ึง ..........................น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน่โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ 
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ทีเว็บไซต์ http://vwvw.iti.up.ac.th หรือ w w w .gprocurem ent.go.th 
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔๔๖๖๖๖๖ ต่อ ๓๗๑๑ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันท่ี พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

0 K  _  ,(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล)
ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ปฏิบัติการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) 
ในระบบ e-GP ไต้ตั้งแต่วันที่ฃอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

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


เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธี!)ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin§)
เลขท ี่........................

การจ้างทำสื่อเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยวรักษ์นกยูงไทยสู่สากล ภายใต้กิจกรรมการพัฒนางาน 
ประซาสัมพันธ์และตลาดการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก (เมืองรักษ์นกยูงไทยระดับโลก)

ตามประกาศ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา 
ลงวันท่ี พฤษภาคม ๒<£๖๔

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "สถาบันนวัตกรรม 
และถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างทำสื่อเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ท่องเที่ยวรักษ์นกยูงไทยสู่สากล ภายใต้กิจกรรมการพัฒนางานประซาสัมพันธ์และตลาดการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 
ล้านนาตะวันออก (เมืองรักษ์นกยูงไทยระดับโลก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ โดยมีข้อ 
แนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดและขอบเขตของงาน
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไวิในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญาจ้างทั่วไป
๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา 
๑.(ะ บทนิยาม

(๑) ผู้ที่มืผลประโยชน์ร่วมกัน 
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 

๑.๗ แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัจัเ.ว้จ บ ิ «ป V  V  ๘2

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง



๒. ๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุซื่อไวัIนบัญชีรายซื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนซื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้ 
จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราขกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดัง
กล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก1สถาบัน
นวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้ 
กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธี้หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธึ๋และความคุ้มกันเข่นว่านั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic G overnm ent Procurem ent: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๑ ผู้ยื่นเสนอจะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และผลงาน 
ในสาขาต่างๆ โดยมีวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ไม่น้อยกว่าข้อกำหนด ดังนี้

๒.๑๑.๑ ผู้จัดการโครงการ มีวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ใน 
การบริหารโครงการและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ขุมชนและธุรกิจอาหาร ไม่น้อยกว่า 
๑๐ ป

๒.๑๑.๒ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบและการสื่อสาร จำนวน 
อย่างน้อย ๑ คน โดยมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป และมีประสบการณ์โดยเฉพาะการออกแบบและจัดทำสื่อ 
สิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์

๒.๑๑.๓ ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขุมชนเพื่อการท่องเที่ยว 
จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการท่องเที่ยวหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และมี 
ประสบการณ์ในสายงานนั้น

๒.๑๑.๔ ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคม การทำกระบวนการมีส่วนร่วมของขุมซน จำนวนไม่น้อย 
กว่า ๑ คน วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาอาชีพและมีประสบการณ์ในสายงานนั้น

๒.๑๑.๕ ผู้เชี่ยวชาญในการสังเคราะห์ข้อมูลแล้วจัดทำเนื้อหาเป็นภาษาต่างประเทศ 
จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน โดยต้องแปลข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ซึ่งจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญในการแปลภาษา 
หรือเป็นเจ้าของภาษานั้นๆ ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทขึ้นไป และมีประสบการณ์ในสายงาน

๒.๑๑.๖ เลขานุการโครงการ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
ทุกสายอาชีพ

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียงกับงานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา 
จะจัดจ้างดำเนินการ โดยมีมูลค่าสัญญาไม่น้อยกว่า ๓๓๕,๐๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยเป็นผล 
งานที่เป็นคู'สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานที่เอกขนมหาวิทยาลัยพะเยาเชื่อถือได้ จำนวนอย่างน้อย



๑ สัญญา ต้องยื่นหลักฐานคือสำเนาสัญญาและสำเนาหนังสือรับรองผลงาน โดยเป็นผลงานที่แล้วเสร็จ ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ขอสงวนสิทธี้ที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง 

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้

(๑) ในกรณีผู้ยืนข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด 

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายซื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาซนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด 

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายซื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย 
ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น 
สำเนาบัตรประจำตัวประซาขนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว 
ประซาซนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิไต้ถือสัญซาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนา 
ถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนา 
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ 
(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดัยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด 
จ้างภาครัฐด้วยอิเลกทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable D ocum ent 
Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบ 
ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) 
ให้โดยผู้ยืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable D ocum ent Format) 

๓.๒ ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารด้งต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบ 

อำนาจซึงติดอากรแสตมบีตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ หาท 
ผู้'รับมอบอำนาจเป็น'บุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๒.๑) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อย(SMEs) (ถ้ามี)



(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด 
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖(๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable D ocum ent 
Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบ 
ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) 
ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable D ocum ent Format) 

๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ท้ังส้ิน และจะต้องกรอก 
ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ 
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable D ocum ent Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา 
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง 
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น 
สำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๔0 วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย 
ภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดขอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 
พะเยา ให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้
ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไข ใน 
เอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที.่.......................  ระหว่างเวลา........................ น. ถ ึง .......................... บ. และเวลาในการเสนอ
ราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม,รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอรา
คาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใข้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable D ocum ent Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการ 
เสนอราคาให้แก1สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยาผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง/ๅๅครัฎิด้วย

dS

อิเล็กทรอนิกส์
๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบ 

คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเลนอรายอื่นตามข้อ ๑ .£



(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะ 
กรรมการฯ จะตัดรายซื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะท่ี 
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งชันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) 
และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายซื่อ 
ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา 
จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 
พะเยาจะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใข่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและไดให้ความร่วมมือเป็น 
ประโยชน์ต่อการพิจารณาของสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา 

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวิในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้

จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ท่ี

กำหนด
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไวิในเว็บไซต์ wvwv.gprocurement.go.th 
๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
๔.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สถาบันนวัตกรรม

และถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยาจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคาประกอบเกณฑ์อื่น
๔.๒ ในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ ส่วนราขการจะใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์

อ่ืน (Price Perform ance) โดยพิจารณาให้คะแนนตามปีจจัยหลักและนํ้าหนักที่กำหนด ดังนี้
๔.๒.๑ รายการพิจารณา คือ ทำสื่อเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยวรักษ์นกยูงไทยสู่

สากล
(๑) ราคาที่เสนอราคา (ตัวแปรหลัก) กำหนดนํ้าหนักเท่ากับร้อยละ ๒๐ 
(๒) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนอื่นๆ กำหนดนํ้าหนักเท่ากับร้อยละ ๘0 

๔.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อ
เสนอไม,ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ 
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป 
จากเงื่อนไขที่สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยากำหนดไวิในประกาศและเอกสารประกวด 
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่ฐผู้ยื่นข้0 
เสนอรายอีน หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น



๕.๔ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยาสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อ
เสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏซื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายซื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัด 
ซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา

(๒) ไม่กรอกซื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารเอกสารประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ 
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา มีสิทธิ 
ให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยามีสิทธิที่จะ 
ไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยาทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับ
ราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือ 
เฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่ 
จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินชองสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอด 
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมท้ัง 
สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยาจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และ 
ลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ 
ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เซ่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ซ่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล 
อื่นมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนิน 
งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ 
สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา จะให้ผ้ยื่นข้อเสนอนั้นซี้แจงและแสดงหลัก!ชานท่ีทำให้

'บ ๘3

เช่ือได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่ 
เป็นท่ีรับฟ้งได้ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา มีสิทธิท่ีจะไม,รับข้อเสนอหรือไม่รับราคา 
ของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากสถาบัน 
นวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา
อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการ 
ประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการ 
แข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการ 
ทุจริตอื่นใดในการเสนอรปีคา

๖. การท0าสัณณาจ้าง



ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 
๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ภายใน ๗ วัน นับ 
ถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ชองราคาค่าจ้างที่ประกวด 
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยายึดถือไวิในขณะทำสัญญา โดย 
ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คหรือดราฟทํที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สถาบันบวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยพะเยา โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญา หรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วัน ทำการของทางราชการ
๖.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบ,หนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในข้อ

๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด
๖.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม 
รายซื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกันของ 
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับกัดจากวันที่ผู้ซนะการประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของงานจ้างซึ่งสถาบันนวัตกรรมและ 

ถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับมอบไว้แล้ว 
๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยาจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่า 
เพ่ิม ตลอดจนภาษีอื่น  ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น 
จำนวน ๒ งวด ดังนี้

งวดท่ี ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ตามราย 
ละเอียดการส่งมองงานข้อ ๖.๒.๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้ 
แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ และสถาบันนวัตกรรมและ 
ถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ตรวจรับมอบงานจ้าง 

๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้าง 

เป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้
๘.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าแนดังกล่าวเป็นจำนวน 
ร้อยละ๑๐.๐๐ ของว;ง.เงินของงานจ้างช่วงน้ัน 1:;:,,

๘.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวัน



ในอัตราร้อยละ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้าง
๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้าง ตามแบบ 
ดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อย 
กว่า ลา๐ วัน นับถัดจากวันที่สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับมอบงาน โดยผู้รับ 
จ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแกไขให้ใชก้ารได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง 

๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการย่ืนข้อเสนอและอ่ืน ๆ
๑๐.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจากงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒
การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างจากงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ 
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยาได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อ 
เสนอรายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งชอง 
มาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และ 
สามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะ 
ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ 
วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ 
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเซ่นเดียวกับเรือไทย 
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกส่ิงของน้ัน โดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือ 
ไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเซ่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

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

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยาได้คัด 
เลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ สถาบันนวัตกรรมและ 
ถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยาจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือคํ้าประกัน 
การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยาสงวนสิทธี้ที,จะแล้ไขเพ่ิม 
เติมเง่ือนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑0.๔ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน 
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา คำ



วินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม
๑๐.๖ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา อาจประกาศยกเลิกการ 

จัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยพะเยาไม่ได้

(๑) ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะ
ทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี 
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีล่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือชัดขวางการแช่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกัน 
กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือล่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก'สถาบันนวัตกรรมและ 
ถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงออก 
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม 

หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไวิโดยเคร่งครัด
๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้ว 
เสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ 
ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือ 
ทำสัญญากับสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ไว้ชั่วคราว

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา
พฤษภาคม ๒๔๖๔




