เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding)

เลขที่ ๐๐๑/๒๕๖๒
การจ้างงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนของคณะศิลปกรรมศาสตร์
ตามประกาศ คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลงวันที่ ๒๓สิงหาคม๒๕๖๒

มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ซี่งต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัย" มีความประสงค์จะ
ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนของคณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีขอ้ แนะนำและ
ข้อกำหนดดังต่อไปนึ้
๑.
เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑
รายละเอียดและขอบเขตของงาน
๑.๒
แบบใบเสนอราคาทีก่ ำหนดไวิในระบบจัดชือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร
๑.๔
แบบหนังสือคํา้ ประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
๑.๖
แบบบัญชีเอกสารทีก่ ำหนดไวิในระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒
ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๓
ไม่อยูร่ ะหว่างเลิกกิจการ
๒.๔
ไม่เป็นบุคคลซึง่ อยูร่ ะหว่างถูกระงับการยืน่ ข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ขั่วคราว
เนือ่ งจากเป็นผูท้ ไ่ ี ม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูป้ ระกอบการตามระเบียบทีร่ ฐั มนตรีวา่ การ
กระทรวงการคลังกำหนดตามทีป่ ระกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๒.๕
ไมใป็นบุคคลซึง่ ถูกระบุขอ่ ื ไว้ในบัญชีรายขือ่ ผูท้ ง้ ิ งานและได้แจ้งเวยี นชี'อให้เปน็ ผูท้ ง้ ิ งาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้
จัดการ กรรมการผูจ้ ดั การ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดชื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจาบุเบกษา
๒.๗
เป็นนิตบิ คุ คลผูม้ อี าชีพรับจ้างงานทีป่ ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
๒.๘
ไม่เปน็ ผูม้ ผี ลประโยชน์รว่ มกันกับผูย้ น่ ื ขัอเสนอรายอืน่ ทีเ่ ขา้ ยืน่ ข้อเสนอให้แก่
มหาวิทยาลัย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ ระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี้
๒.๙ ไม่เปน็ ผูไ้ ด้รบั เอกสิทธึห๋ รือความคุม้ กัน
ซึ่งอาจปฏิเสธไม'ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล
ของผูย้ น่ ื ข้อเสนอได้มคี ำสัง่ ให้สละเอกสิทธืแ้ ละความคุม้ กันเขน่ ว่านัน้
๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู'สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามทีค่ ณะกรรมการ
ป.ป.ข. กำหนด
๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถกู ต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
ตามทีค่ ณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู'สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เวน้
แต่การจ่ายเงินแต่ละครัง้ ซึง่ มีมลู ค่าไม่เกินสามหมืน่ บาทคูส่ ญั ญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
ตามทีค่ ณะกรรมการ ป.ป.ช.
กำหนด
๒.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอ จะต้องเป็นนิตบิ คุ คลและมีผลงานรับจ้างเหมาทำความสะอาดประเภท
เดียวกันกับงานทีป่ ระกวดราคาจ้างด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์
ในวงเงินไม,น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท
(ห้าแสนบาทถ้วน) สัญญาเดียว และเป็นผลงานทีเ่ ป็นคูส่ ญั ญาโดยตรงกับส่วนราชการ
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิน่
หน่วยงานอืน่ ซึง่ มีกฎหมายบัญญัตใิ ห้มฐี านะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิน่
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอืน่ ของรัฐ
หรือหน่วยงานเอกชนทีม่ หาวิทยาลัยเชือ่ ถือ
๓.

หลักฐานการยืน่ ข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดชื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเลก็ ทรอนิกส์
โดยแยกเป็น ๒ส่วนคือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑
อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนื้
(๑)
ในกรณีผย้นู่ ื ข้อเสนอเปน็ นิตบิ คุ คล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยน่ ื สำเนาหนังลือรับรองการจด
ทะเบยี นนิตบิ คุ คล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)
พร้อมทัง้ รับรองสำเนาถูกต้อง
(ข) บริษทั จำกัดหรือบริษทั มหาชนจำกัด
ให้ยน่ ื สำเนาหนังลือรับรองการจด
ทะเบยี นนิตบิ คุ คล หนังลือบริคณห์สนธิ บัญชีรายขื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)
และบัญชีผถ้ ู อื หุน้ ราย
ใหญ่ (ถ้ามี)
พร้อมทัง้ รับรองสำเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผย้ ูน่ ื ข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลทีม่ ใิ ช่นติ บิ คุ คล
ให้ยน่ ื

สำเนาบัตรประจำตัวประขาชนของผูน้ น้ ั
สำเนาข้อตกลงทีแ่ สดงถึงการเข้าเป็นหุน้ ส่วน
ประชาชนของผูเ้ ป็นหุน้ ส่วน หรือสำเนาหนังสือเดนิ ทางของผูเ้ปน็ หุน้ ส่วนทีม่ ไี ด้ถอื สัญชาติไทย
สำเนาถูกต้อง

(ถ้ามี)

สำเนาบัตรประจำตัว
พร้อมทัง้ รับรอง

(๓) ในกรณีผย้ ูน่ ี ข้อเสนอเป็นผูย้ น่ ื ข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผูร้ ว่ มค้า
ให้ยน่ ื สำเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามทีร่ ะบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูร้ ว่ มค้า แล้วแต่กรณี
(๔)
เอกสารเพิม่ เติมอืน่ ๆ
(๔.๑) สำเนาทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) สำเนาใบทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่
สำเนา
ทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของผูม้ อี ำนาจ
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
(ถ้ามี)
{๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดชื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม'ตอ้ งแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้งนี้ เมือ่ ผูย้ น่ ื ข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่
๑
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดชือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่
๑ ตามแบบใน
ข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผูย้ น่ ื ข้อเสนอไม่ตอ้ งแนบบัญชีเอกสารส่วนที่
๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๓.๒ ส่วนที่ ๒
อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนื้
(๑)
ในกรณีทผ่ ี ย้ ู น่ ื ข้อเสนอมอบอำนาจให้บคุ คลอืน่ กระทำการแทนให้แนบหนังสือ
มอบอำนาจซึง่ ติดอากรแสตมบีตามกฎหมาย
โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูม้ อบอำนาจและผูร้ บั มอบอำนาจ
ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
(๒) เอกสารเพิม่ เติมอืน่
ๆ
(๒.๑) แผนการปฏิบตั งิ านทำความสะอาดทีต่ อ้ งดำเนินการ
ประจำวัน
ประจำสัปดาห์ และประจำเดือน ประจำทุก ๔ เดือน และประจำทุก ๖ เดือน ในแต่ละอาคารทีก่ ำหนดในรายละเอียด
งานจ้างทำความสะอาดภายในอาคาร ส่วนประกอบของแต่ละอาคาร และบริเวณโดยรอบอาคาร
(๒.๒) ใบแจ้งปริมาณรายการวัสดุ-อุปกรณ์ ที่ใช้ประกอบการปฏิบัติงาน
ทำความสะอาด และประเภทการใช้งาน
(๒.๓) บัญชีแสดงจำนวนพนักงานทำความสะอาด พร้อมบทบาทหน้าทีข่ อง
ผู้ปฏิบัติงานทำความสะอาด
(๒.๔) สำเนาหนังสือรับรองผลงานทำความสะอาด
พร้อมรับรองสำเนาถูก
ต้อง
และสำเนาคูส่ ญั ญา
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
(๓)บัญชีเอกสารส่วนที่๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดชื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม'ตอ้ งแนบในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
ทั้งนี้ เมือ่ ผูย้ น่ ื ข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่
๒
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดชือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่
๒ ตามแบบใน

ข้อ ๑.๖ (๒) ให้Iดยผูย้ น่ ื ข้อเสนอไม่ตอ้ งแนบบัญชีเอกสารส่วนที่
๒ดังกล่าวในรูปแบบPDF File (Portable
Document Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้โดยไม่ปีเงื่อนไขใดๆทั้งสันและจะต้องกรอก
ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน
พร้อมทัง้ หลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผูย้ น่ ื ข้อเสนอโดยไม่ตอ้ งแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒
ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาไต้เพียงครัง้ เดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ
ตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้ทา้ ยใบเสนอราคาให้ถกู ต้อง
ทั้งนี้ ราคารวมทีเ่ สนอจะต้องตรงกันทัง้ ตัวเลขและตัวหนังสือ
ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม'ตรงกัน
ให้ถอื ตัวหนังสือเปน็
สำคัญ โดยคิดราคารวมทัง้ สันซึง่ รวมค่าภาษีมลู ค่าเพิม่
ภาษีอากรอืน่ และค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ ทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาทีเ่ สนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่นอ้ ยกว่า
๖๐จันตั้งแต่จันเสนอราคาโดย
ภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๓๖๕จันนับกัดจาก
จันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากจันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก มหาวิทยาลัย ให้เริม่ ทำงาน
๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ
ให้ถถ่ ี ว้ นและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทง้ ั หมดเสียก่อนทีจ่ ะตกลงยืน่ เสนอราคาตามเงือ่ นไข
ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์
๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในจันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถอื
ตามเวลาของระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
เมือ่ พ้นกำหนดเวลายืน่ ข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว
จะไม่รบั เอกสารการยืน่ ข้อเสนอและเสนอรา
คาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format)
โดยผูย้ น่ ื ข้อเสนอต้องเป็นผูร้ บั ผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพือ่ เป็นการ
เสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยผ่านทางระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๔.๗
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า
เปน็ ผูย้ น่ ื ข้อเสนอทีม่ ผี ลประโยชน์รว่ มกันกับผูย้ น่ ื ข้อเสนอรายอืน่ ตาม
ข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่
หากปรากฏว่าผูย้ น่ ื ข้อเสนอรายใดเป็นผูย้ น่ ื ข้อเสนอทีม่ ผี ลประโยชน์รว่ มกันกับผูย้ น่ ื ข้อเสนอ
รายอืน่ คณะกรรมการฯ
จะตัดรายขือ่ ผูย้ น่ ื ข้อเสนอทีม่ ผี ลประโยชน์รว่ มกันนัน้ ออกจากการเป็นผูย้ น่ ื ข้อเสนอ
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์วา่
ก่อนหรือในขณะที่
มีการพิจารณาข้อเสนอมีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ๑.๕ (๒)
และคณะกรรมการฯ เชือ่ ว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
คณะกรรมการฯ จะตัดรายขือ่
ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผูย้ น่ ื ข้อเสนอตังกล่าวเป็นผูท้ ง้ ิ

งาน
เว้นแต่มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเห็นว่าผูย้ น่ ื ข้อเสนอรายนัน้ มิใช่เป็นผูรเริม่ ให้มกี ารกระทำดังกล่าวและได้ให้ความ
ร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของมหาวิทยาลัย
๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑)
ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาทีเ่ สนอจะต้องเป็นราคาทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่
และภาษีอน่ ื ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้
จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา
ที่กำหนด

(๔) ผู้ยนข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาทเสนอแล้วไม่ได้
(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องคิกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางทีแ่ สดงไว้ในเว็บไซต์
vwvw.gprocurement.go.th
๕.
หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
๕.๑
ในการพิจารณาผลการยืน่ ข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นีม้ หาวิทยาลัยจะ
พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา
๕.๒
การพิจารณาผูช้ นะการยืน่ ข้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผูช้ นะการยืน่ ข้อเสนอ
มหาวิทยาลัย จะพิจารณา
จาก ราคารวม
๕.๓ หากผูย้ น่ ื ข้อเสนอรายใดมีคณุ สมบัตไิ ม่ถกู ต้องตามข้อ
๒
หรือยืน่ หลักฐานการยืน่ ข้อ
เสนอไม่ถกู ต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยืน่ ข้อเสนอไม'ถกู ต้องตามข้อ
๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รบั พิจารณาข้อเสนอชองผูย้ น่ ื ข้อเสนอรายนัน้
เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุทจ่ ี ะจ้างไม่ครบถ้วน
หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป
จากเงือ่ นไขทีม่ หาวิทยาลัยกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนทีม่ ใิ ช่สาระสำคัญและ
ความแตกต่างนัน้ ไม่มผี ลทำให้เกิดการไต้เปรียบเสียเปรียบต่อผูย้ น่ ื ข้อเสนอรายอืน่
หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย
คณะ
กรรมการฯ
อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผย้ ู น่ ื ข้อเสนอรายนัน้
๕. ๔
มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิไม่พจิ ารณาข้อเสนอของผูย้ น่ ื ข้อเสนอโดยไม่มกี ารผ่อนผันใน
กรณีดงั ต่อไปนี้
(๑)
ไม่ปรากฏชือ่ ผูย้ น่ ื ข้อเสนอรายนัน้ ในบัญชีผร้ ู บั เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซือ้ จัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
หรือบัญชีรายชือ่ ผูซ้ อ้ ื เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัด
ซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย
(๒)
ไม่กรอกชือ่ ผูย้ น่ ื ข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซือ้ จัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์
(๓)
เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงือ่ นไขทีก่ ำหนดในเอกสารเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ
หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก'ผย้ ูน่ ื ข้อเสนอรายอืน่
๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา
คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัย มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชึ้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้

มหาวิทยาลัยมีสทิ ธิทจ่ ี ะไม่รบั ข้อเสนอ
ไม่รบั ราคา หรือไม่ทำสัญญา
หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่มคี วามเหมาะสมหรือไม่
ถูกต้อง
๕.๖ มหาวิทยาลัยทรงไว้ซง่ ึ สิทธิทจ่ ี ะไม่รบั ราคาตํา่ สุด
หรือราคาหนึง่ ราคาใด
หรือราคาที่
เสนอทัง้ หมดก็ไต้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึง่ รายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์Iดยไม่พจิ ารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพือ่ ประโยขน์ของทาง
ราชการเป็นสำคัญ และให้ถอื ว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่า
เสียหายใดๆ
มิได้
รวมทัง้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผูย้ น่ ื ข้อเสนอเป็น
ผู้ทิ้งงาน ไม่วา่ จะเป็นผูย้ น่ ื ข้อเสนอทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกหรือไม่กต็ าม
หากมีเหตุทเ่ ชืี อ่ ถือได้วา่ การยืน่ ข้อเสนอกระทำการ
โดยไม่สจุ ริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชอ่ ื บุคคลธรรมดา หรือนิตบิ คุ คลอืน่ มายืน่ ข้อเสนอแทน
เปน็ ด้น
ในกรณีทผ่ ี ย้ ู น่ ื ข้อเสนอรายทีเ่ สนอราคาตํา่ สุด
เสนอราคาตํา่ จนคาดหมายได้วา่ ไม่Iอาจดำเนิน
งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือมหาวิทยาลัย จะให้ผย้ นู ่ ื ข้อเสนอนัน้ ชีแ้ จงและแสดงหลักฐานทีท่ ำให้เชอ่ ื ได้วา่
ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงาน
ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์
หากคำขีแ้ จงไม่เปน็ ทีร่ บั พิงได้
มหาวิทยาลัย มีสิทธิที่จะ
ไม'รบั ข้อเสนอหรือไม่รบั ราคาของผูย้ น่ ื ข้อเสนอรายนัน้
ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม'มีสิทธิเรียกร้องค่าใข้จ่ายหรือ
ค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัย
๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญามหาวิทยาลัย อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หากปรากฏว่ามีการกระทำทีเ่ ข้าลักษณะผูย้ น่ ื ข้อเสนอทีช่ นะการประกวดราคาหรือทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกมีผลประโยชน์
ร่วมกัน หรือมีสว่ นได้เสยี กับผูย้น่ ื ข้อเสนอรายอืน่
หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
หรือสมยอมกันกับผูย้ น่ ื ข้อ
เสนอรายอืน่ หรือเจ้าหน้าทีใ่ นการเสนอราคา
หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอืน่ ใดในการเสนอราคา
๖.
การทำสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ
๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับมหาวิทยาลัย
ภายใน ๗ วัน นับลัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกัน
สัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างทีป่ ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้
ให้มหาวิทยาลัยยึดถือไวใน
ขณะทำสัญญา
โดยใข้หลักประกันอย่างหนึง่ อย่างใดดังต่อไปนี้
๖.๑ เงนิ สด
๖.๒ เช็คหรือดราฟห์ทธ่ ี นาคารสัง่ จ่ายให้แก่มหาวิทยาลัย
โดยเปน็ เชค็ ลงวันทีท่ ท่ ี ำสัญญา
หรือก่อนหน้านัน้ ไม่เกิน ๓ วัน ทำการของทางราชการ
๖.๓ หนังสือคกประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํา้ ประกัน ดังระบุ
ในข้อ ๑.๔ (๒)
หรือจะเปน็ หนังสือคํา้ ประกันอิเลก็ ทรอนิกส์ตามวิธกี ารทีก่ รมบัญชีกลางกำหนด
๖.๔ หนังสือคํา้ ประกันของบริษทั เงนิ ทุน
หรือบริษทั เงนิ ทุนหลักทรัพย์ทไ่ ี ด้รบั อนุญาต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพือ่ การพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํา้ ประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชือ่ บริษทั เงินทุนทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ
โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํา้ ประกัน
ของธนาคารทีค่ ณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
๖. ๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนีจ้ ะคืนให้ โดยไม่มดี อกเบีย้ ภายใน ๑๕ วันนับลัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (ผูร้ บั จ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
หลักประกันนีจ้ ะคืนให้โดยไม'มดี อกเบย้ ี
ตามอัตราส่วนของงานจ้างซีง่ มหาวิทยาลัย
ได้รบั มอบ
ไว้แล้ว
๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
มหาวิทยาลัยจะจ่ายค่าจ้างซึง่ ได้รวมภาษีมลู ค่าเพิม่
ตลอดจนภาษีอน่ ื ๆ และค่าใข้จา่ ยทัง้ ปวง
แล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๑๒ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้าง เมอ่ ื ผูร้ บั จ้างได้ปฏิบตั งิ าน
เมอ่ ื ผูร้ บั
จ้างได้ปฏิบัติงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะคืลปกรรมศาลตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำเดือน ตุลาคม
๒๕๖๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน
งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้าง เมอ่ ื ผูร้ บั จ้างได้ปฏิบตั งิ าน
เมอ่ ื ผูร้ บั
จ้างได้ปฏิบัติงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำเดือน พฤศจิกายน
๒๕๖๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้าง เมอ่ ื ผูร้ บั จ้างได้ปฏิบตั งิ าน
เมอ่ ื ผูร้ บั
จ้างได้ปฏิบัติงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำเดือน ธันวาคม
๒๕๖๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน
งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้าง เมอ่ ื ผูร้ บั จ้างได้ปฏิบตั งิ าน
เมอ่ ื ผูร้ บั
จ้างได้ปฏิบัติงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำเดือน มกราคม
๒๕๖๓ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน
งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้าง เมอ่ ื ผูร้ บั จ้างได้ปฏิบตั งิ าน
เมอ่ ื ผูร้ บั
จ้างได้ปฏิบัติงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำเดือน กุมภาพันธ์
๒๕๖๓ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๙ วัน
งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้าง เมอ่ ื ผูร้ บั จ้างได้ปฏิบตั งิ าน
เมอ่ ื ผูร้ บั
จ้างได้ปฏิบัติงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำเดือน มีนาคม
๒๕๖๓ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน
งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้าง เมอ่ ื ผูร้ บั จ้างได้ปฏิบตั งิ าน
เมอ่ ื ผูร้ บั
จ้างได้ปฏิบัติงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำเดือน เมษายน
๒๕๖๓ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้าง เมอ่ ื ผูร้ บั จ้างได้ปฏิบตั งิ าน
เมอ่ ื ผูร้ บั
จ้างได้ปฏิบัติงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำเดือนพฤษภาคม
๒๕๖๓ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน
งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้าง เมอ่ ื ผูร้ บั จ้างได้ปฏิบตั งิ าน
เมอ่ ื ผูร้ บั
จ้างได้ปฏิบัติงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำเดือน มิถุนายน
๒๕๖๓ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
งวดที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้าง เมอ่ ื ผูร้ บั จ้างได้ปฏิบตั งิ าน
เมอ่ ื ผูร้ บั
จ้างได้ปฏิบัติงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำเดือน กรกฎาคม

๒๕๖๓ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน
งวดที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้าง เมอ่ ื ผูร้ บั จ้างได้ปฏิบตั งิ าน
เมอ่ ื ผูร้ บั
จ้างได้ปฏิบัติงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำเดือน สิงหาคม
๒๕๖๓ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ วน
งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๗ ของค่าจ้าง
เมอ่ ื ผูร้ บั จ้างได้ปฏิบตั งิ านทัง้ หมด
ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา
หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ
หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ
และมหาวิทยาลัย ได้
ตรวจรับมอบงานจ้าง
๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นึ้หรือข้อตกลงจ้าง
เป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้
๘.๑
กรณีทผ่ ีร้ ู บั จ้างนำงานทีร่ บั จ้างไปจ้างช่วงให้ผอ้ ู น่ ื ทำอีกทอดหนึง่ โดยไมได้รบั อนุญาต
จากมหาวิทยาลัย จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าแนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ๑๐.๐๐
ของวงเงินของงานจ้างช่วงนัน้
๘.๒ กรณีหผ่ ีร้ ู บั จ้างปฏิบตั ผิ ดิ สัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ
๘.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวัน
ในอัตราร้อยละ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้าง
๙.
การรับประกันความขำรุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้าง
ตามแบบดังระบุในข้อ๑.๓ แล้วแต่กรณี
จะต้องรับประกันความขำรุดบกพร่องของงานจ้างทีเ่ กิดขึน้ ภายในระยะเวลา
ไม่นอ้ ยกว่า ๑ ปี นับกัดจากวันที่มหาวิทยาลัยได้รับมอบงาน โดยผูร้ บั จ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแกไขให้ไข้การ
ได้ดดี งั เดิมภายใน ๗วันนับลัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง
๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครัง้ นีไ้ ด้มาจากเงินรายได้
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ตอ่ เมือ่
มหาวิทยาลัยได้รบั อนุมตั เิงนิ
ค่าจ้างจากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้วเท่านัน้
๑๐.๒ เมือ่ มหาวิทยาลัยได้คดั เลือกผูย้ น่ ื ข้อเสนอรายใด
ให้เปน็ ผูร้ บั จ้าง
และได้ตกลงจ้างตาม
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ
และของนัน้ ต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางทีม่ เี รือไทยเดินอยู่
และสามารถให้บริการรับขนได้ตามทีร่ ฐั มนตรีวา่ การ
กระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิขยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสัง่ หรือนำสิง่ ของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ
ต่อกรมเจ้าท่า
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของทีร่ ฐั มนตรีวา่ การกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออืน่ ได้
(๒)
จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย
หรือเรอื ทีม่ สี ทิ ธิเชน่ เดยี วกับเรอื ไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากกรมเจ้าทำ ให้บรรทุกสิง่ ของนัน้
โดยเรอื อืน่ ทีม่ ใิ ช่เรอื

ไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของทีร่ ฐั มนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออืน่
(๓) ในกรณีทไ่ ี ม'ปฏิบตั ติ าม
(๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกแล้ว ไปไปทำสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลา
ที่ทางราชการกำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๖ มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันการยืน่ ข้อเสนอ
หรือเรียกร้องจากผูอ้ อก
หนังสือคํา้ ประกันการยืน่ ข้อเสนอทันที
และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ขดใข้ความเสืยหายอืน่
(ล้ามี) รวมทัง้ จะพิจารณา
ให้เป็นผูท้ ง้ ิ งานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๐.๔ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธีท้ จ่ ี ะแก่ไขเพม่ ิ เตมิ เงอ่ ื นไข
หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็น
ไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด
(ล้ามี)
๑๐.๕
ในกรณีทเ่ ีอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นม้ ึ คี วามขัดหรือแย้งกัน
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของมหาวิทยาลัย คำวินจิ ฉัยดังกล่าวให้ถอื เปน็ ทีส่ ดุ
และผูย้ น่ ื ข้อเสนอไม่มี
สิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพม่ ิ เตมิ
๑๐.๖ มหาวิทยาลัย อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีตอ่ ไปนีไ้ ด้
โดยทีผ่ ย้ นู ่ ื ข้อเสนอจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ
จากมหาวิทยาลัยไม่ได้
(๑)
ไม่ได้รบั การจัดสรรเงินทีจ่ ะใข้ในการจัดจ้างหรือได้รบั จัดสรรแต่ไม'เพียงพอทีจ่ ะ
ทำการจัดจ้างครัง้ นีต้ อ่ ไป
(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชน์รว่ มกัน หรือมีสว่ นได้เสยี กับผูย้น่ ื ข้อเสนอรายอืน่
หรือขัดขวางการแช่งขันอย่างเป็นธรรม
หรือสมยอมกัน
กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าทีใ่ นการเสนอราคา
หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอืน่ ใดในการเสนอราคา
(๓) การทำการจัดจ้างครัง้ นีต้ อ่ ไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย
หรือ
กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
(๔) กรณีอน่ ื ในทำนองเดยี วกับ
(๑) (๒) หรือ (๓) ตามทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๑.
การปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ทก่ ี ฎหมายและระเบียบไต้กำหนดไวีโดยเคร่งครัด
๑๒.
การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูป้ ระกอบการ
มหาวิทยาลัย
สามารถนำผลการปฏิบตั งิ านแล้วเสร็จตามสัญญาของผูย้ น่ ื ข้อเสนอทีไ่ ด้รบั
การคัดเลือกให้เป็นผูร้ บั จ้างเพือ่ นำมาประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูป้ ระกอบการ
ทั้งนี้
หากผูย้ น่ ื ข้อเสนอทีไ่ ด้รบั ก,าฐคัคเํ ลัฮกไปผ่ถนู เุ กณฑ์ทก่ ี ำหนดจะถูกระงับการยืน่ ข้อเสนอหรือ
ทำลัญณากับมหาวิทยาลัย ไว้,ชว่ ั คราว
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