
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (6 -  ช๒'ฝ๒'ร)'
เลขท่ี ๑/ ๒๕๖©

การจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี ๑ 
ตามประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

ลงวันท่ี ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยับรูพา ซีง่ตอ่ไปนีเ้รียกวา่ ”มหาวทิยาลยั” มคีวามประสงค ์
จะประกวดราคาจา้งเหมาทำความสะอาดอาคาร ๖๐ พรรษามหาราชนิ ี ๑ คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยั 
บรูพา ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์ (อ-เวเปชร) ณ อาคาร ๖๐ พรรษามหาราชนิ ี ๑ คณะศกึษาศาสตร ์
มหาวทิยาลยับรูพา โดยมขีอ้แนะนำและขอกำหนด ดังตอ่ไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอยีดและขอบเขตของงาน
๑.๒ แบบใบเสนอราคาทีก่ำหนดไว!้นระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์
๑.๓ สญัญาจา้งทำความสะอาดอาคาร 
๑.๔ แบบหนงัสอืค้ําประกัน 

(๑) หลกัประกนัสญัญา 
๑ .๕ บทนยิาม

(๑) ผู้มีผลประโยชนร่์วมกัน 
(๒) การขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเปน็ธรรม 

๑ .๖ แบบบญัชเีอกสารทีก่ำหนดไว!้นระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์
(๑) บญัชเีอกสารสว่นที ่ ๑ 
(๒) บญัชเีอกสารสว่นที ่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
๒.๑ มคีวามสามารถตามกฎหมาย 
๒.๒ ไมเ่ปน็บคุคลลม้ละลาย 
๒.๓ ไมอ่ยูร่ะหวา่งเลกิกจิการ
๒.๔ ไมเ่ปน็บคุคลซึง่อยูร่ะหวา่งถกูระงบัการยืน่ขอ้เสนอหรอืทำสญัญากบัหนว่ยงานของรฐั 

ไว้ชัว่คราว เนือ่งจากเปน็ผูท้ีไ่มผ่า่นเกณฑก์ารประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูป้ระกอบการตามระเบยีบ 
ที,รฐัมนตรวีา่การกระทรวงการคลงักำหนดตามทีป่ระกาศเผยแพรใ่นระบบเครอืขา่ยสารสนเทศของ 
กรมบญัชกีลาง

๒.๕ ไมเ่ปน็บคุคลซึง่ถกูระบซุือ่ไวิในบญัชรีายซือ่ผูท้ิง้งานและไดแ้จง้เวียนซือ่ใหเ้ปน็ผูท้ิง้งาน 
ของหนว่ยงานของรฐัในระบบเครอืขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชกีลาง ซึง่รวมถงึนติบิคุคลทีผู่ท้ิง้งานเปน็หุน้สว่น 
ผูจ้ดัการ กรรมการผูจ้ดัการ ผู้บริหาร ผูม้อีำนาจในการดำเนนิงานในกจิการของนติบิคุคลนัน้ดว้ย

๒.๖ มคีณุสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามทีค่ณะกรรมการนโยบายการจดัซือ้จดัจา้ง 
และการบรหิารพสัดภุาครฐักำหนดใบราชกจิจานเบกษา



- ๒ "

๒.๗ เป็นนติิบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดรวคาอิเล็กทรอนกิส์ดังกล่าว
๒.๘ ไมเ่ปน็ผูม้ผีลประโยชนร่์วมกนักบัผูย้ืน่ฃอ้เสนอรายอืน่ทีเ่ขา้ยืน่ขอ้เสนอใหแ้กม่หาวิทยาลยั

ณ วนัประกาศประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์หรอืไมเ่ปน็ผูก้ระทำการอนัเปน็การขดัขวาง การแชง่ขนัอยา่ง 
เปน็ธรรมในการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสค์รัง้นี้

๒,๙ ไม่เป็นผู้Iด้รับเอกสิทธหรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล 
ของผูย้ืน่ขอ้เสนอไดม้คีำสัง่ใหส้ละเอกสทิธีแ้ละความคุม้กนัเชน่วา่นัน้

๒.๑๐ ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งลงทะเบยีนในระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์ ([ะ๒ช:โ๐ท!(ะ 
(วิ©V©โททา©ส!: ?โช©นโ©ทา©ก!:: 6 - (วิ?) ของกรมบญัชกีลาง

๒.๑๑ ผูย้ืน่ขอ้เสนอซึง่ไดร้บัคดัเลอืกเปน็คูส่ญัญาตอ้งลงทะเบยีนในระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐั 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (?๒ช:โ๐ท!© (วิฮ่V©โกโท©ท!:?โ๐©นโ&ทา©ท!: ะ 6 - (วิ?) ของกรมบญัชกีลาง ตามทีค่ณะกรรมการ 
ป.ป.ซ. กำหนด

๒.๑๒ ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งไมอ่ยูใ่นฐานะเปน็ผูไ้มแ่สดงบญัชรีายรบัรายจา่ย หรือแสดงบญัช ี
รายรบัรายจา่ยไมถ่กูตอ้งครบถว้นในสาระสำคญั ตามทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ซ. กำหนด

๒.๑๓ ผูย้ืน่ขอ้เสนอซึง่ไดร้บัคดัเลอืกเปน็คูส่ญัญาตอ้งรบัและจา่ยเงินผา่นบญัชธีนาคาร เว้นแต่ 
การจา่ยเงนิแตล่ะครัง้ซึง่มมีลูคา่ไมเ่กนิสามหมืน่บาทคูส่ญัญาอาจจา่ยเปน็เงนิสดกไ็ด ้ตามทีค่ณะกรรมการ 
ป.ป.ซ. กำหนด

๒.๑๔ ผู้ย่ืนข้อเสนอ จะตอ้งเปน็นติบิคุคลและมผีลงานรบัจา้งเหมาทำความสะอาดประเภท 
เดยีวกนักบังานทีป่ระกวดราคาจา้งดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิส ์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๘๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
(แปดแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) สญัญาเดยีว และเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับสํวนราซการ หน่วยงานตาม 
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราซการส่วนท้องถ่ิน หนว่ยงานอ่ืนซึง่มกีฎหมายบญัญติัใหม้ฐีานะเปน็ราซการบริหาร 
ส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรอืหนว่ยงานเอกซนทีม่หาวิทยาลยัเชือ่ถอื

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานยืน่มาทรอัมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจา้ง 

ภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์โดยแยกเปน็๒ สว่นคอื
๓ . ๑ ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณผีูย้ืน่ขอ้เสนอเปน็นติบิคุคล
(ก) หา้งหุน้ส่วนสามัญหรือหา้งหุน้ส่วนจำกัดใหย่ื้นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 

นติิบคุคล บญัชรีายชือ่หุน้สว่นผูจ้ดัการ ผูม้อีำนาจควบคมุ (ถา้ม)ี พรอ้มทัง้รบัรองสำเนาถกูตอ้ง
(ข) บรษิทัจำกดัหรอืบรบิทัมหาซนจำกดั ใหย้ืน่สำเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีน 

นติบิคุคล หนงัสอบ'รคิณหส์นธ ิ บญัชรีายชือ่กรรมการผูจ้ดัการ ผูม้อีำนาจควบคมุ (ถา้ม)ี และบญัชผีูถ้อืหุน้ 
รายใหญ ่ (ถา้ม)ี พรอ้มทัง้รบัรองสำเนาถกูตอ้ง

(๒) ในกรณผีูย้ืน่ขอเสนอเปน็บคุคลธรรมดาหรอืคณะบคุคลทีม่ใีชน่ติบิคุคล ใหย้ืน่สำเนา 
บตัรประจำตวัประซาซนของผูน้ัน้ สำเนาขอ้ตกลงทีแ่สดงถงืการเขา้เปน็หุน้สว่น (ถา้ม)ี สำเนาบตัรประจำตวั 
ประชาซนของผูเ้ปน็หุน้สว่น หรอืสำเนาหนงัสอืเดนิทางของผูเ้ปน็หุน้สว่นทีม่ไิดถ้อืสญัชาตไิทย พรอ้มทัง้รบัรอง 
สำเนาถกูตอ้ง :

(๓) ในกรณผีูย้ืน่ขอ้เสนอเปน็ผูย้ืน่ขอ้เสนอรว่มกนัในฐานะเปน็ผูร้ว่มคา้ ใหย้ืน่สำเนาสญัญา 
ของการเขา้รว่มคา้ และเอกสารตามท่ีระบุไวิใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี



(๔) เอกสารเพิ ่ มเติ มอื ่ นๆ.
(๔.๑) สำเนาทะเบยีนพาณขิย ์ (ถา้ม)ี สำเนาใบทะเบยีนภาษมีลูคา่เพิม่ 

สำเนาทะเบยีนบา้นและสำเนาบตัรประจำตวัประซาซนของผูม้อีำนาจ พรอ้มรบัรองสำเนาถกูตอ้ง
(๔.๒) สำเนาหนงัสอืสำคญัแสดงการขึน้ทะเบยีนนายจา้งกบัสำนกังานประกนัสงัคม 

- พรอ้มรบัรองสำเนาถกูตอ้ง
(๕) บญัซเีอกสารสว่นที ่ ๑ ทัง้หมดทีไ่ดย้ืน่พรอ้มกบัการเสนอราคาทางระบบจดัชือ้จดัจา้ง 

ภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์ ตามแบบในข้อ ๑ .๖ (๑ )โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ เ̂ เวเ3 เฯ๒ (บีอ11สช๒ุ 0๐01๓ 6ท!: 
?๐(•กาล'!:)

ทัง้นี ้ เมือ่ผูย้ืน่ขอ้เสนอดำเนนิการแนบไฟลเ์อกสารตามบญัซเีอกสารสว่นที ่ ๑ 
ครบถ้วน ถกูตอ้งแลว้ ระบบจัดช้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญซีเอกสารส่วนท่ี ๑ ตามแบบในข้อ 
๑.๖ (๑) ใหโดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญซีเอกสารส่วนท่ี ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ คว!: เะ:๒ (เ̂ อเาลเวเอ 
อ0(ะน๓6ท!; 1=0การส!)

๓ . ๒ ส่วนท ี่ ๒ อย่างน้อยต้องม ีเอกสารดังต่อไปน ี้

(๑) ในกรณทีีผู่ย้ืน่ขอ้เสนอมอบอำนาจใหบ้คุคลอืน่กระทำการแทนใหแ้นบหนงัสอื 
มอบอำนาจซึง่ตดิอากรแสตมบตีามกฎหมาย โดยมหีลกัฐานแสดงตวัตนของผูม้อบอำนาจและผร้บัมอบอำนาจ 
ทัง้นี ้หากผูร้บัมอบอำนาจเนนิบคุคลธรรมดาตอ้งเนนิผูท้บรรลนุติภิาวะตามกฎหมายแลว้เทา่บนั 

(๒) เอกสารเพิม่เตมิอืน่ ๆ
(๒.๑) แผนการปฏบิตังิานทำความสะอาดทีต่อ้งดำเนนิการ ประจำวนั ประจำสปัดาห ์

และประจำเดอืน ประจำทกุ ๔ เดอืน และประจำทกุ ๖ เดอืน ในแตล่ะอาคารทีก่ำหนดในรายละเอยีดงานจา้งทำ 
ความสะอาดภายในอาคาร สว่นประกอบของแตล่ะอาคาร และบรเิวณโดยรอบอาคาร

(๒.๒) ใบแจง้ปรมิาณรายการวสัด-ุอปุกรณ ์ทีใ่ขป้ระกอบการปฏบิตังิาน 
ทำความสะอาด และประเภทการใขง้าบ

(๒.๓) บญัขแีสดงจำนวนพนกังานทำความสะอาด พรอ้มบทบาทหนา้ทีข่อง 
ผูป้ฏบิตังิานทำความสะอาด

(๒.๔) สำเนาหนังสือรับรองผลงานทำความสะอาด พรอ้มรบัรองสำเนาถกูตอ้ง 
และสำเนาคูส่ญัญา พรอ้มรบัรองสำเนาถกูตอ้ง

(๓) บญัชเีอกสารสวนที ่ ๒ ทัง้หมดทีไ่ดย้ืน่พรอ้มกบัการเสนอราคาทางระบบจดัชือ้จดัจา้ง 
ภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์ตามแบบในข้อ ๑ . ๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ ? อเะ 1=1๒ (เค่วฟลช๒ 0001๓ 6ท1:
โ๐โ๓ ล!;)

ท ัง้น ี ้ เม ือ่ผ ูย้ ืน่ขอ้เสนอดำเนนิการแนบไฟลเ์อกสารตามบญั ช เีอกสารสว่นท ี ่ ๒ 
ครบถว้น ถกูตอ้งแลว้ ระบบจดัชือ้จดจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิสจ์ะสรา้งบญัชเีอกสารสว่นที ่ ๒ ตามแบบ 
ในข้อ ๑ .๖ (๒) ใหโ้ดยผูย่ื้นขอ้เสนอไมต่อ้งแนบบญัชเีอกสารสว่นที ่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ ^ 0 โ ค ๒ (ก(ว1 ล!ว๒ 
00๐1๓ 6ก!; 1=0โ๓ ล!;)

๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งยืน่ขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซอืจดัจา้งภาครฐั 

ดว้ยอเิลก็ทรอนกิสต์ามทีก่ำหนดไวในเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสน์ีโ้ดยไมม่เีง่ือนไขใดๆ ท้ังสัน 
และจะตอ้งกรอกขอ้ความใหถ้กูตอ้งครบถว้นพรอ้มทัง้หลกัฐานแสดงตวัตนและทำการยนืยนัตวัตนของ. 
ผู้ย่ืนข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ ค ๒ (?๐|1ล1ว๒ 00๐1๓ 6ท!; ^๐X๓ ล!;)



๔.๒ ในการเสนอราคาใหเ้สนอราคาเปน็เงนิบาทและเสนอราคาไดเ้พยีงค!งเดยีวและราคาเดยีว 
โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหนว่ย และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไฃท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง 
ทัง้นีร้าคารวมทีเ่สนอจะตอ้งตรงกนัทัง้ตวัเลขและตวัหนงัสอื ล้าตัวเลขและตัวหนงัสอืไมต่รงกนัใหถ้อืตัวหนงัสอื 
เปน็สำคัญ โดยคดิราคารวมทัง้สิน้ซึง่รวมคา่ภาษมีลูคา่เพิม่ ภาษอีากรอืน่ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ท้ังปวงไว้แล้ว

ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอก0าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า.......๖๐ วัน ต้ังแต่วันเสนอราคา
โดยภายในกำหนดยนืราคา ผูย้ืน่ชอ้เสนอตอ้งรับผิดขอบราคาทีต่นไดเ้สนอไว้และจะถอนการเสนอราคามไิด้

๔.๓ ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งเสนอกำหนดเวลาดำเนนิการแลว้เสร็จไมเ่กนิ...๓๖๔..... วัน นบัถัดจาก
วันลงนามในสญัญาจา้งหรือวนัทีไ่ดรั้บหนงัสอืแจง้จากมหาวิทยาลยัใหเ้ร่ิมทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ย่ืนขอ้เสนอควรตรวจดูร่างสญัญา รายละเอียดและขอบเขตของงาน 
ฯลๆ ใหถ้ีล่ว้นและเขา้ใจเอกสารประกวดราคาจา้งอเิลก็ทรอนกิสท์ัง้หมดเสยีกอ่นทีจ่ะตกลงยืน่ขอ้เสนอ 
ตามเงือ่นไขในเอกสารประกวดราคาจา้งอเิลก็ทรอนกิส์

๔.๔ ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งยืน่ขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซือ้จดัจ้างภาครฐั 
ด้วยอิเล็กทรอนกิส ์ในวนท่ี ๑๒ กนัยายน พ.ศ. ๒๔๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการ 
เสนอราคาใหถ้อืตามเวลาของระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิสเ์ปน็เกณฑ์

เมือ่พน้กำหนดเวลายืน่ขอ้เสนอและเสนอราคาแลว้จะไมร่บัเอกสารการยืน่ขอ้เสนอ 
และเสนอราคาใดๆ โดยเดด็ขาด

๔.๖ ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งจดัทำเอกสารสำหรบัใชใ้นการเสนอราคาในรปูแบบไฟลเ์อกสารประเภท 
ต่อ?■ ค๒ (ต่อช:ลช๒ อออนทา6 ท* ต่อ๓กลป โดยผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งเปน็ผูร้บัผดิชอบตรวจสอบความครบลว้น 
ถกูต้อง และชดัเจนของเอกสาร ต่อต่ ค๒ กอ่นทีจ่ะยนืยนัการเสนอราคา แลว้จึงลง่ขอ้มลู (บ^๒ลช) เพือ่เปน็ 
การเสนอราคาใหแ้กม่หาวทิยาลยั ผา่นทางระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส์

๔.๗ คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสจ์ะดำเนนิการตรวจสอบ 
คณุสมบตฃองผูย้ืน่ขอ้เสนอแตล่ะรายวา่ เปน็ผูย้ืน่ขอ้เสนอทีม่ผีลประโยชนร์ว่มกนักบัผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอืน่ 
ตามขอ้ ๑.๔ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกับกับ 
ผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอืน่ คณะกรรมการฯ จะตดัรายซือ่ผูย้ืน่ขอ้เสนอทีม่ผีลประโยชนร์ว่มกนันัน้ออกจากการเปน็ 
ผูย่ืนขอ้เสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือ 
ในขณะท่ีมีการพิจารณาข้อเสนอ มผีูย้ืน่ขอ้เสนอรายใดกระทำการอนัเปน็การขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเปน็ธรรม 
ตามขอ้ ๑.๔ (๒) และคณะกรรมการฯ เชือ่วา่มกีารกระทำอนัเปน็การขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเปน็ธรรม 
คณะกรรมการฯ จะตดัรายซือ่ผูย้ืน่ขอ้เสนอรายนัน้ออกจากการเปน็ผูย้ืน่ขอ้เสนอ และมหาวทิยาลยั 
จะพจิารณาลงโทษผูย้ืน่ขอ้เสนอดงักลา่วเปน็ผูท้ิง้งาน เวน้แตม่หาวทิยาลยั จะพจิารณาเหน็ว่าผูย่ื้นขอ้เสนอรายนัน้ 
มใิขเ่ปน็ผูริ้เร่ิมใหม้กีารกระทำดังกล่าวและได้ใหค้วามร่วมมอืเปน็ประโยชนต่์อการพจิารณาของมหาวิทยาลยั 

๔.๘ ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งปฏบิตั ิ ดงันี้
(๑) ปฏบิตีตามเง่ือนไขทีร่ะบไุวใินเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์
(๒) ราคาทีเ่สนอจะตอ้งเปน็ราคาทีร่วมภาษมีลูคา่เพิม่ และภาษอีืน่ๆ (ลา้ม)ี

รวมคา่ใชจ้า่ยทัง้ปวงไวด้ว้ยแลว้
(๓) ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งลงทะเบยีนเพือ่เขา้สูก่ระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา

ทีก่ำหนด
(๔) ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะถอนการเสนอราคาทีเ่สนอแลว้ไมไ่ด ้
(๔) ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งศกึษาและทำความเขา้ใจในระบบและวธิกีารเสนอราคา 

ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์ของกรมบญัชกีลางท,ีแสดงไว้โนเว็บไซต์ ห/ผผญเวเ-ออนโ6๓ อกบ5๐.ปา



๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
๕.® ในการพจิารณาผลการย่ืนข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังนี ้มหาวิทยาล้อ 

จะพจิารณาตดัสนิโดยใช้หลกัเกณฑ ์ราคา
(ะ.๒ การพจิารณาผูช้นะการยืน่ขอ้เสนอ

หลกัเกณฑร์าคาในการพจิารณาผูช้นะการยืน่ขอ้เสนอมหาวทิยาลยัจะพจิารณาจาก
ราคารวม

(ะ.๓ หากผูย้ืน่ขอ้เสนอรายใดมคีณุสมบดไมถ่กูตอ้งตามขอ้ ๒ หรอืยืน่หลกัฐานการยืน่ขอ้เสนอ 
ไม่ถูกต้อง หรือไมค่รบถว้นตามข้อ ๓ หรอืยืน่ขอ้เสนอไมถ่กูตอ้งตามขอ้ ๔ คณะกรรมการพจิารณาผล 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอชองผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน เวน้แต ่ ผูย้ืน่ขอ้เสนอรายใด 
เสนอเอกสารทางเทคนคิหรอืรายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดทุีจ่ะจา้งไมค่รบถว้น หรือเสนอ 
รายละเอยีดแตกตา่งไปจากเงือ่นไขทีม่หาวทิยาลยักำหนดไวใ้นประกาศและเอกสารประกวดราคา 
อเิลก็ทรอนกิสใ์นสว่นทีม่ใิชส่าระสำคญัและควา่มแตกตา่งนัน้ไมม่ผีลทำใหเกดิการไตเ้ปรยีบเสยีเปรยีบ 
ตอ่ผูย้ืน่ขอ้เสนอรายยืน่ หรอืเปน็การผดิพลาดเลก็นอ้ย คณะกรรมการฯ อาจพจิารณาผอ่นปรนการตดัสทิธ ิ
ผูย้ืน่ขอ้เสนอรายนัน้

(ะ.๔ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธ้ีไม่พจิารณาข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปน้ี

(๑) ไม่ปรากฏซ่ือผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันในบัญชีรายช่ือผู้รับเอกสารประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายซ่ือผู้ซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัย

(๒) ไมก่รอกซือ่ผูย้ืน่ขอ้เสนอในการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจา้งดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์
(๓) เสนอรายละเอยีดแตกตา่งไปจากเงือ่นไฃทีก่ำหนดในเอกสารประกวดราคา 

อเีลก็ทรอนกิสท์ีเ่ปน็สาระสำคญั หรอืมผีลทำใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบแกผู่ย้ืน่ขอ้เสนอรายยืน่
๕๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพจิารณา 

ผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสห์รอืมหาวทิยาลยัมสีทิธใิหผู้ย้ืน่ขอ้เสนอชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิเพิม่เตมิได ้
มหาวทิยาลยัมสีทิธทิีจ่ะไมร่บัขอ้เสนอ ไมร่บัราคา หรือไมท่ำสญัญา หากขอ้เทจ็จรงิตงักลา่วไมเ่หมาะสมหรอืไม ่
ถูกต้อง

(ะ.๖ มหาวิทยาลัยทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม,รบัราคาตํา่สดุ หรือราคาหนึง่ราคาใด หรือราคา 
ท่ีเสนอท้ังหมดก็ได้ และอาจพจิารณาเลอืกจา้งในจำนวน หรือขนาด หรอืเฉพาะรายการหนึง่รายการใด 
หรอือาจจะยกเลกิการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสโ์ดยไมพ่จิารณาจดัจา้งเลยกไ็ด ้สดุแตจ่ะพจิารณา ทัง้นี ้
เพือ่ประโยชนข์องทางราชการเปน็สำคญั และใหถื้อว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะ 
เรยีกรอ้งคา่ใชจ้า่ยหรอืคา่เสยีหายใดๆมไิด ้รวมทัง้มหาวทิยาลยัจะพจิารณายกเลกิการประกวดราคา 
อเิลก็ทรอนกิสแ์ละลงโทษผูย้ืน่ขอ้เสนอเปน็ผูท้ิง้งาน ไมว่า่จะเปน็ผูย้ืน่ขอ้เสนอทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกหรอืไมก่ต็าม 
หากมเีหตทุีเ่ชือ่ถอืไดว้า่การยืน่ขอ้เสนอกระทำการโดยไมส่จุรติ เช่น การเสนอเอกสารอนัเปน็เทจ็ หรือใช้ซ่ือ 
บคุคลธรุรมดา หรอืนติบิคุคลยืน่มายืน่ขอ้เสนอแทน เป็นต้น

ในกรณทีีผู่ย้ืน่ขอ้เสนอรายทีเ่สนอราคาตา้สดุ เสนอราคาตํา่จนคาดหมายไดว้า่ไมอ่าจ 
ดำเนนิงานตามเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนกิสไ์ด้ คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์ 
หรอืมหาวทิยาลยั จะใหผู้้ย่ืนข้อเสนอนัน้ซืแ้จงและแสดงหลักฐานทีท่ำใหเ้ช่ือได้ว่า ผู้ย่ืนขอ้เสนอสามารถ 
ดำเนนิงานตามเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสใ์หเ้สร็จสมบรูณ ์หากคำชีแ้จงไมเ่ปน็ทีร่บัพงิได ้มหาวทิยาลยั



- ๖ *

มสีทิธทิีจ่ะไมร่บัขอ้เสนอหรือไมรั่บราคาของผูย้ืน่ขอ้เสนอรายนัน้ ทัง้นี ้ผูย้ืน่ขอ้เสนอดงักลา่วไมม่สีทิธเิรยีกรอ้ง 
คา่ใชจ้า่ยหรอืคา่เสยืหายใดๆ จากมหาวทิยาลยั

๕,๓! กอ่นลงนามในสัญญามหาวิทยาลัย อาจประกาศยกเลกิการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์
หากปรากฏว่ามกีารกระทำทีเ่ขา้ลกัษณะผูย่ื้นขอ้เสนอทีช่นะการประกวดราคาหรือทีไ่ดรั้บการดัดเลอืก 
มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเบนธรรม หรือสมยอม 
กนักับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหนา้ทีใ่นการเสนอราคา หรือสอ่ว่ากระทำการทจุริตอ่ืนใดในการเสนอราคา

๖. การทำสญัญาจา้ง
ผูช้นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิสจ์ะตอ้งทำสญัญาจ้างตามแบบสญัญา ดังระบุในข้อ ๑ .๓ 

หรอืทำขอ้ตกลงเปน็หนงัสอืกบัมหาวทิยาลยั ภายใน.......๗ .. , . . . , . . . .วัน นบักดัจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้ และจะตอ้งวาง
หลกัประกนัสญัญาเปน็จำนวนเงนิเทา่กบัรอ้ยละ..... .๕........ ของราคาคา่จา้งทีป่ระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสไ์ด้
ใหม้หาวทิยาลยัยดิถอืไวใินขณะทำสญัญาโดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหนึง่อยา่งใดดงัตอ่ไปนี ้

๖.๑ เงินสด
๖.๒ เชค็หรอืดราฟททํีธ่นาคารเซน็สัง่จา่ยใหแ้ก,มหาวทิยาลยับรูพา ซึง่เปน็เชค็หรอืดราฟท ์

ลงวนัทีท่ีใ่ขเ้ชค็หรอืดราฟทน์ัน้ชำระตอ่เจา้หนา้ทีใ่นวนัทำสญัญา หรือก่อนวันนัน้ไม่เกิน ๓ วนัทำการ
๖.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด 

ดังระบุในข้อ ๑ .๔ (๒)หรือจะเป็นหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด
๖.๔ หนงัสอืคํา้ประกบัของบรษิทัเงินทนุ หรอืบรษิทัเงินทนุหลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัอนญุาต 

ใหป้ระกอบกจิการเงินทนุเพือ่การพาณชิยแ์ละประกอบธรุกจิคํา้ประกนัตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย 
ตามรายชือ่บรษิทัเงนิทนุทีธ่นาคารแหง่ประเทศไทยแจง้เวยีนใหท้ราบ โดยอนโุลมใหใ้ชต้ามตวัอย่างหนงัสอื 
ค้ําประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑ .๔ (๒)

๖.๕ พันธบัตรรัฐบาล'ไทย
หลกัประกนันีจ้ะคนืให ้โดยไมม่ดีอกเบีย้ภายใน ๑๕: วนันบักดัจากวนัทีผู่ช้นะการประกวดราคา 

อเิลก็ทรอนกิส ์ (ผูร้บัจา้ง) พน้จากขอ้ผกูพนัตามสญัญาจา้งแลว้
หลกัประกนันีจ้ะคนืใหโ้ดยไมม่ดีอกเบีย้ ตามอตัราสว่นของงานจา้งซึง่มหาวทิยาลยั 

ได้รับมอบไว้แล้ว . - .
๗. คา่จา้งและการจา่ยเงนิ

มหาวทิยาลยัจะจา่ยคา่จา้งซึง่ไดร้วมภาษมีลูคา่เพิม่ตลอดจนภาษอีากรอืน่ๆ และคา่ใชจ้า่ยทัง้
ปวงดว้ยแลว้ใหแ้กผู่ย้ืน่ขอ้เสนอทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ปน็ผูร้บัจา้ง โดยแบง่ออกเปน็......๑๒......... งวด ดงันี้

งวดที ่ ๑ เปน็จำนวนเงินในอตัรารอ้ยละ ๘.๓๓ ของคา่จา้ง เมือ่ผูร้บัจา้งไดป้ฏบิตังิาน 
จา้งเหมาทำความสะอาดอาคาร ๖๐ มหาราชนิ ี ๑ คณะศกึษาศาสตร ์ มหาวทิยาลยับรูพา ประจำเดอืน ตลุาคม 
๒๕๖๑ ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน ๓๑ วัน

งวดที ่ ๒ เปน็จำนวนเงนิในอตัรารอ้ยละ ๘.๓๓ ของคา่จา้ง เมือ่ผูร้บัจา้งไดป้ฏบิตังิาน 
จา้งเหมาทำความสะอาดอาคาร ๖๐ มหาราชนิ ี ๑ คณะศกึษาศาสตร ์ มหาวทิยาลยับรูพา ประจำเดอืน 
พฤศจกิายน ๒๕:๖๑ ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน ๓๐ วัน

งวดที ่ ๓ เปน็จำนวนเงนิในอตัรารอ้ยละ ๘.๓๓ ของคา่จา้ง เมือ่ผูร้บัจา้งไดป้ฏบิตังิาน 
จา้งเหมาทำความสะอาดอาคาร ๖๐ มหาราชนิ ี ๑ คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยับรูพา ประจำเดอืน 
ธนัวาคม ๒๕๖๑ ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน ๓๑ วัน



- ๗ -

งวดท่ี ๔ เปน็จำนวนเงนิในอตัรารอ้ยละ ๘.๓๓ ของคา่จา้ง เมือ่ผูร้บัจา้งไดป้ฏบิตังิาน 
จา้งเหมาทำความสะอาดอาคาร ๖๐ มหาราชนิ ี ๑ คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยับรูพา ประจำเดอืน 
มกราคม ๒๕๖๒ ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน ๓๑ วัน

งวดท่ี ๕ เปน็จำนวนเงนิในอตัรารอ้ยละ ๘.๓๓ ของคา่จา้ง เมือ่ผูร้บัจา้งไดป้ฏบิตังิาน จา้ง 
เหมาทำความสะอาดอาคาร ๖๐ มหาราชนิ ี ๑ คณะศกึษาศาสตร ์ มหาวทิยาลยับรูพา ประจำเดอืน กมุภาพนัธ์ 
๒๕๖๒ ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน ๒๘ วัน

งวดท่ี ๖ เปน็จำนวนเงนิในอตัรารอ้ยละ ๘.๓๓ ของคา่จา้ง เมือ่ผูร้บัจา้งไดป้ฏบิตังิาน จา้ง 
เหมาทำความสะอาดอาคาร ๖๐ มหาราชนิ ี ๑ คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยับรูพา ประจำเดอืน มีนาคม 
๒๕๖๒ ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน ๓๑ วัน

งวดท่ี ๗ เปน็จำนวนเงนิในอตัรารอ้ยละ ๘.๓๓ ของคา่จา้ง เมือ่ผูร้บัจา้งไดป้ฏบิตังิาน จา้ง 
เหมาทำความสะอาดอาคาร ๖๐ มหาราชนิ ี ๑ คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยับรูพา ประจำเดอืน เมษายน 
๒๕๖๒ ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน ๓๐ วัน

งวดท่ี ๘ เปน็จำนวนเงนิในอตัรารอ้ยละ ๘.๓๓ ของคา่จา้ง เมือ่ผูร้บัจา้งไดป้ฏบิตังิาน จา้ง 
เหมาทำความสะอาดอาคาร ๖๐ มหาราชนิ ี ๑ คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยับรูพา ประจำเดอืน พฤษภาคม 
๒๕๖๒ ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน ๓๑ วัน

งวดท่ี ๙ เปน็จำนวนเงนิในอตัรารอ้ยละ ๘.๓๓ ของคา่จา้ง เมือ่ผูร้บัจา้งไดป้ฏบิตังิาน จา้ง 
เหมาทำความสะอาดอาคาร ๖๐ มหาราชนิ ี ๑ คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยับรูพา ประจำเดอืน มถินุายน 
๒๕๖๒ ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน ๓๐ วัน

งวดท่ี ๑0 เปน็จำนวนเงนิในอตัรารอ้ยละ ๘.๓๓ ของคา่จา้ง เมือ่ผูร้บัจา้งไดป้ฏบิตังิาน 
จา้งเหมาทำความสะอาดอาคาร ๖๐ มหาราชนิ ี ๑ คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยับรูพา ประจำเดอืน 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน ๓๑ วัน

งวดท่ี ๑๑ เปน็จำนวนเงนิในอตัรารอ้ยละ ๘.๓๓ ของคา่จา้ง เมือ่ผูร้บัจา้งไดป้ฏบิตังิาน 
จา้งเหมาทำความสะอาดอาคาร ๖๐ มหาราชนิ ี ๑ คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยับรูพา ประจำเดอืน 
สิงหาคม ๒๕๖๒ ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน ๓๑ วัน

งวดสุดท้าย เปน็จำนวนเงนิในอตัรารอ้ยละ ๘.๓๗ ของคา่จา้ง เมือ่ผูร้บัจา้งได ้
ปฏบิตังิานทัง้หมดใหแ้ลว้เสรจ็เรยีบรอ้ยตามสญัญาหรอืขอ้ตกลงจา้งเปน็หนงัสอื และมหาวทิยาลยั 
ไดต้รวจรบัมอบงานจา้งเรยีบรอ้ยแลว้

๘. อัตราค่าปรับ
คา่ปรบัตามแบบสญัญาจา้งแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสน์ีห้รอืขอ้ตกลงจา้ง 

เปน็หนงัสอืจะกำหนด ดงันี้
๘.๑ กรณทีีผู่ร้บัจ้างนำงานทีร่บัจา้งไปจา้งขว่งใหผู้อ้ืน่ทำอกีทอดหนึง่โดยไมไ่ดร้บัอนญุาตจาก

มหาวทิยาลยั จะกำหนดคา่ปรบัสำหรบัการฝา่ฝนืดงักลา่วเปน็จำนวนรอ้ยละ.....๑๐ .๐ ๐ ........ของวงเงิน
ของงานจา้งชว่งนัน้

๘.๒ กรณทีีผู่ร้บัจา้งปฏบิตัผิดิสญัญาจา้งนอกเหนอืจากขอ้ ๙.๑ จะกำหนดคา่ปรบัเปน็รายวนั 
ในอตัรารอ้ยละ........๐.๑๐............... .ของราคาคา่จา้ง



๙. การรบัประกนัความชำรดุบกพรอ่ง
ผู้,ชนะ■ การประกวดราคาอิเลก1ทรอนิกส์'ซ่ึง'ได้ทำสัญญา'จางตาม:แบบดังระบุในข้อ ๑.๓ 

หรือ'ทา''ข้อตกลง'จ้างเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันศวามชำรุดนกพร่อง'ของงานจ้างทเกิศฃ้ึนภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า...... ๑............ปี นบัถดัจากวันทีม่หาวิทยาลยัไตรั้บมอบงาน โดยตอ้งรบีจดัการซอ่มแซมแกไข
ไหใชก้ารไดด้ดีงัเดมิภายใน......๗ .. ...วัน นบัถดัจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้ความชำรดุบกพรอ่ง

๑๐. ขอ้สงวนสทิธีใ้นการยืน่ขอ้เสนอและอืน่ๆ
๑๐.๑ เงนิคา่จา้งสำหรบังานจา้งครัง้นีไ้ดม้าจากเงนิรายไดม้หาวทิยาลยั และเงนิรายไดจ้าก 

เงินอุดหนนุรัฐบาล ประจำป3ีบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๒ .
การลงนามในสญัญาหรอืขอ้ตกลงเนน้หนงัสอืไดต้อ่เมือ่พระราชบญัญตังิบประมาณ 

รายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖!อ มีผลใช้บังคับ และไดร้บัจดัสรรงบประมาณรายจา่ยประจำป ี .
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕:๖๒ จากสำนกังบประมาณแลว้ และกรณทีีห่นว่ยงานของรัฐไมไ่ดร้บัการจัดสรร 
งบประมาณเพือ่การจดัหาในครัง้ดงักลา่วหนว่ยงานของรฐัสามารถยกเลกิการจดัหาได้

๑๐.๒ เมือ่มหาวทิยาลยัไดค้ดัเสอืกผูย้ืน่ขอ้เสนอรายใดใหเ้นน้ผูร้บัจา้ง และไดต้กลงจา้งตาม 
การประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสแ์ลว้ ลา้ผูร้บัจา้งจะตอ้งสัง่หรอืนำสิง่ของมาเพือ่งานจา้งดงักลา่วเชา้มาจาก 
ต่างประเทศ และของน้ันต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถใหบ้ริการรับขนได้ตามที ่
รฐัมนตรวีา่การกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผูย้ืน่ขอ้เสนอซึง่เนน้ผูร้บัจา้งจะตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายวา่ 
ดว้ยการลง่เสรมิการพาณซียนาว ี ดงันี้

(๑) แจ้งการสัง่หรือนำสิง่ของดงักลา่วเขา้มาจากตา่งประเทศ ตอ่กรมเจา้ทา่ ภายใน ๗ วัน 
นบัต้ังแต่วันทีผู้่รับจ้างสัง่หรือซือ้ของจากต่างประเทศ เว้นแต่ เนน้ของทีร่ฐัมนตรวีา่การกระทรวงคมนาคมประกาศ 
ยกเว้นใหบ้รรทกุโดยเรอือืน่ได้

(๒) จัดการใหส่ิ้งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรอืเรอืทีม่สีทิธเิชน่เดยีวกบัเรือไทย 
จากตา่งประเทศมายงัประเทศไทย เวน้แตจ่ะไดร้บัอนญุาตจากกรมเจา้ทา่ ใหบ้รรทกุส่ิงของนัน้ โดยเรอือืน่ 
ท่ีมิใข่เรือไทย ซึง่จะตอ้งไดร้บัอนญุาตเซน่นัน้กอ่นบรรทกุของลงเรอือืน่ หรอืเนน้ของทีร่ฐัมนตรวีา่การกระทรวง 
คมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทกุโดยเรอือืน่

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

๑๐.๓ ผูย่ื้นขอ้เสนอซึง่มหาวิทยาลัยไดค้ดัเลอืกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเน้นหนังสือ 
ภายในเวลาท่ีกำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๖ มหาวทิยาลยัจะรบิหลกัประกนัการยืน่ขอ้เสนอ หรอืเรยีกรอ้งจาก 
ผู้ออกหนงัสือค้ําประกันการย่ืนข้อเสนอทนัท ี และอาจพิจารณาเรียกร้องใหซ้ดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมท้ัง 
จะพจิารณาใหเ้นน้ผูท้ิง้งานตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั 

๑๐.๔ มหาวทิยาลยัสงวนสทิธีท้ีจ่ะแล!้ขเพิม่เตมิเงือ่นไข หรอืขอ้กำหนดในแบบสญัญาหรอื 
ขอ้ตกลงจา้งเนน้หนงัสอืใหเ้นน้ไปตามความเหน็ของสำนกังานอยัการสงูสดุ (ลา้ม)ี

๑๐.๕:ในกรณทีีเ่อกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสน์ีม้คีวามขดัหรอืแยง้กนั 
ผู้ย่ืนขอ้เสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของมหาวิทยาลัยคำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเน้นท่ีสุด และผู้ย่ืนข้อเสนอ 
ไมม่สีทิธเิรยีกรอ้งคา่ใชจ้า่ยใดๆ เพิม่เตมิ

๑๐;๖ มหาวิทยาลยัอาจประกาศยกเลกิการจัดจ้างในกรณตีอ่ไปนีไ้ด้โดยทีผู้่ย่ืนข้อเสนอ 
จะเรยีกรอ้งคา่เสยีหายใดๆ จากมหาวทิยาลยัไมไ่ด ้ ' . -

(๑) มหาวทิยาลยัไมไ่ดร้บัการจดัสรรเงนิทีจ่ะใชใ้นการจดัจา้งหรอืไดร้บัจดัสรร 
แตไ่มเ่พยีงพอทีจ่ะทำการจดัจา้งครัง้นีต้อ่ไป



-๙-

(๒) มกีารกระทำทีเ่ขา้ลกัษณะผูย้ืน่ขอ้เสนอทีช่นะการจดัจา้งหรอทีไ่ดร้บัการคดัเลอก 
มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีสวนได้เสยีกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขง่ขนัอยา่งเบนธรรม 
หรอืสมยอมกนักนัผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอืน่ หรอืเจา้หนา้ทีใ่นการเสนอราคา หรอืสอ่วา่กระทำการทจุรติอืน่ใด 
ในการเสนอราคา

(๓) การทำการจดัจา้งคเงนีต้อ่ไนอาจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกม่หาวทิยาลยั หรือ 
กระทบตอ่ประโยชนส์าธารณะ

(๔) กรณอีืน่ในทำนองเดยีวกบั (๑) (๒) หรือ (๓) ตามทีก่ำหนดในกฎกระทรวง 
ซึง่ออกตามความในกฎหมายวา่ดว้ยการจดัซีอ้จตัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั

๑ ๑ .การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวา่งระยะเวลาการจา้ง ผูย้ืน่ขอ้เสนอทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ปน็ผูร้บัจา้งตองปฏบิตั ิ

ตามหลกัเกณฑท์ีก่ฎหมายและระเบยีบไดก้ำหนดไวโิดยเครง่ครดั
๑ ๒ .การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

มหาวทิยาลยัสามารถนำผลการปฏบิตังิานแลว้เสรจ็ตามสญัญาชองผูย้ืน่ขอ้เสนอทีไ่ดร้บัการ 
คดัเลอืกใหเ้ปน็ผูร้บัจา้งเพือ่นำมาประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูป้ระกอบการ

ทัง้นี ้หากผูย้ืน่ขอ้เสนอทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกไมผ่า่นเกณฑท์ีก่ำหนดจะถกูระงบัการยืน่ขอ้เสนอ 
หรอืทำสญัญากบัมหาวทิยาลยั ไว้ชัว่คราว

คณะ!เก!!!


