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เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขที ่........................ 

การจ้างเหมาท าความสะอาด คณะพลศึกษา จ ำนวน ๑ งำน 
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ลงวันที ่ ๗  กันยายน ๒๕๖๑ 
 
                  มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งต่อไปน้ีเรียกว่ำ "มหำวิทยำลัย" มีควำมประสงค์จะประกวดรำคำ  
จ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด คณะพลศึกษำ จ ำนวน ๑ งำน ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
ณ คณะพลศึกษำ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ และประสำนมิตร โดยมีข้อแนะน ำและข้อก ำหนด
ดังต่อไปน้ี 
                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๑.๑     รำยละเอียดและขอบเขตของงำน 
                          ๑.๒     แบบใบเสนอรำคำท่ีก ำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๑.๓     สัญญำจ้ำงท ำควำมสะอำดอำคำร 
                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ ำประกัน 
                                    (๑)   หลักประกันสัญญำ 
                          ๑.๕     บทนิยำม 
                                    (๑)   ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                                    (๒)   กำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม 
                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสำรที่ก ำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                                    (๑)   บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ 
                                    (๒)   บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ 
                 ๒.    คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 
                          ๒.๑     มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย 
                          ๒.๒     ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
                          ๒.๓     ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร 
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-๒- 
                          ๒.๔     ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรย่ืนข้อเสนอหรือท ำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้
ช่ัวครำว เน่ืองจำกเป็นผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบที่รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกำรคลังก ำหนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง 
                          ๒.๕     ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรำยช่ือผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงำน
ของหน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจในกำรด ำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลน้ันด้วย 
                          ๒.๖     มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมท่ีคณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 
                          ๒.๗     เป็นนิติบุคคลผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว 
                          ๒.๘     ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรำยอื่นที่เข้ำย่ืนข้อเสนอให้แก่
มหำวิทยำลัย ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำง
เป็นธรรมในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ี 
                          ๒.๙     ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศำลไทยเว้นแต่รัฐบำล
ของผู้ย่ืนข้อเสนอได้มีค ำส่ังให้สละเอกสิทธ์ิและควำมคุ้มกันเช่นว่ำน้ัน 
                          ๒.๑๐     ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลำง 
                          ๒.๑๑     ผู้ย่ืนข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญำต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลำง ตำมที่คณะกรรมกำร 
ป.ป.ช. ก ำหนด 
                          ๒.๑๒     ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำย หรือแสดงบัญชี
รำยรับรำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระส ำคัญ ตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ก ำหนด 
                          ๒.๑๓     ผู้ย่ืนข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้น
แต่กำรจ่ำยเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่ำไม่เกินสำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้ ตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. 
ก ำหนด 
                          ๒.๑๔     ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องมีผลงำนประเภทเดียวกันกับงำนที่ประกวดรำคำจ้ำง โดยแนบ
เอกสำรหลักฐำนส ำเนำหนังสือรับรองผลงำนจ้ำงและส ำเนำสัญญำจ้ำง พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง ในวงเงินไม่น้อยกว่ำ 
๕๕๕,๐๐๐ บำท (ห้ำแสนห้ำหมื่นห้ำพันบำทถ้วน) ต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นต้นมำจนถึงปัจจุบัน โดยเป็นสัญญำเดียว
และเป็นผลงำนที่เป็นคู่สัญญำโดยตรงกับส่วนรำชกำร หน่วยงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น หน่วยงำนอื่นซึ่งมีกฎหมำยบัญญัติให้มีฐำนะเป็นรำชกำรบริหำรส่วนท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจ หน่วยงำนอื่นของรัฐ 
หรือหน่วยงำนเอกชนที่มหำวิทยำลัยเช่ือถือได้ 
 



-๓- 
                 ๓.    หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
                         ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสำรหลักฐำนย่ืนมำพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำง
ภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
                          ๓.๑    ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
                                           (ก)   ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ให้ย่ืนส ำเนำหนังสือรับรองกำรจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรำยช่ือหุ้นส่วนผู้จัดกำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี) พร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกต้อง 
                                           (ข)   บรษิัทจ ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ ำกัด ให้ย่ืนส ำเนำหนังสือรับรองกำรจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรำยช่ือกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรำย
ใหญ่ (ถ้ำมี) พร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกต้อง 
                                   (๒)    ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดำหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ย่ืน
ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้น้ัน ส ำเนำข้อตกลงที่แสดงถึงกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วน (ถ้ำมี) ส ำเนำบัตรประจ ำตัว
ประชำชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส ำเนำหนังสือเดินทำงของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชำติไทย พร้อมทั้งรับรองส ำเนำ
ถูกต้อง 
                                   (๓)    ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมกันในฐำนะเป็นผู้ร่วมค้ำ ให้ย่ืนส ำเนำ
สัญญำของกำรเข้ำร่วมค้ำ และเอกสำรตำมที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้ำ แล้วแต่กรณี 
                                   (๔)    เอกสำรเพิ่มเติมอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   ส ำเนำใบทะเบียนพำณิชย์ และส ำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม     
พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
                                   (๕)    บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัด
จ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตำมแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                           ทั้งน้ี เมื่อผู้ย่ืนข้อเสนอด ำเนินกำรแนบไฟล์เอกสำรตำมบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้ำงบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ตำมแบบใน
ข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ดังกล่ำวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                          ๓.๒    ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอมอบอ ำนำจให้บุคคลอ่ืนกระท ำกำรแทนให้แนบหนังสือมอบ
อ ำนำจซึ่งติดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำย โดยมีหลักฐำนแสดงตัวตนของผู้มอบอ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจ ทั้งน้ี หำก
ผู้รับมอบอ ำนำจเป็นบุคคลธรรมดำต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภำวะตำมกฎหมำยแล้วเท่ำน้ัน 
   



 -๔-  
                                   (๒)    เอกสำรเพิ่มเติมอ่ืนๆ 
                                           (๒.๑)   บัญชีแสดงรำคำค่ำอุปกรณ์ ค่ำวัสดุต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำรท ำควำมสะอำด 
ค่ำแรง ค่ำด ำเนินกำร ค่ำภำษีประเภทต่ำง ๆ รวมทั้งก ำไรไว้ด้วย 
                                           (๒.๒)   ส ำเนำหนังสือรับรองผลงำนจ้ำงและส ำเนำสัญญำจ้ำง พร้อมรับรองส ำเนำ
ถูกต้อง ในวงเงินไม่น้อยกว่ำ ๕๕๕,๐๐๐ บำท (ห้ำแสนห้ำหมื่นห้ำพันบำทถ้วน) ต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นต้นมำจนถึง
ปัจจุบัน 
                                           (๒.๓)   รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะงำนจ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด คณะพล
ศึกษำ 
                                   (๓)    บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัด
จ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตำมแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                           ทั้งน้ี เมื่อผู้ย่ืนข้อเสนอด ำเนินกำรแนบไฟล์เอกสำรตำมบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้ำงบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ตำมแบบใน
ข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ดังกล่ำวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตำมที่ก ำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์น้ี โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งส้ิน และจะต้องกรอก
ข้อควำมให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐำนแสดงตัวตนและท ำกำรยืนยันตัวตนของผู้ย่ืนข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบ  
ใบเสนอรำคำในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ในกำรเสนอรำคำให้เสนอรำคำเป็นเงินบำทและเสนอรำคำได้เพียงครั้งเดียวและรำคำ
เดียวโดยเสนอรำคำรวม และหรือรำคำต่อหน่วย และหรือต่อรำยกำร ตำมเงื่อนไขท่ีระบุไว้ท้ำยใบเสนอรำคำให้ถูกต้อง 
ทั้งน้ี รำคำรวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้ำตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น
ส ำคัญ โดยคิดรำคำรวมทั้งส้ินซึ่งรวมค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม ภำษีอำกรอ่ืน และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ทั้งปวงไว้แล้ว 
                                   รำคำที่เสนอจะต้องเสนอก ำหนดยืนรำคำไม่น้อยกว่ำ ๙๐ วัน ต้ังแต่วันเสนอรำคำโดย
ภำยในก ำหนดยืนรำคำ ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องรับผิดชอบรำคำท่ีตนได้เสนอไว้และจะถอนกำรเสนอรำคำมิได้ 
                          ๔.๓     ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องเสนอก ำหนดเวลำด ำเนินกำรแล้วเสร็จไม่เกิน ๓๖๕ วัน นับถัดจำก
วันลงนำมในสัญญำจ้ำงหรือจำกวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจำก มหำวิทยำลัยให้เริ่มท ำงำน 
                          ๔.๔     ก่อนเสนอรำคำ ผู้ย่ืนข้อเสนอควรตรวจดูร่ำงสัญญำ แบบรูป และรำยละเอียด ฯลฯ ให้ถี่
ถ้วนและเข้ำใจเอกสำรประกวดรำคำจ้ำงอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงย่ืนเสนอรำคำตำมเงื่อนไข ในเอกสำร
ประกวดรำคำจ้ำงอิเล็กทรอนิกส์ 
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                          ๔.๕     ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ........................  ระหว่ำงเวลำ ........................ น.  ถึง ........................ น. และเวลำในกำรเสนอ
รำคำให้ถือตำมเวลำของระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 
                          เมื่อพ้นก ำหนดเวลำย่ืนข้อเสนอและเสนอรำคำแล้ว จะไม่รับเอกสำรกำรย่ืนข้อเสนอและเสนอ
รำคำใดๆ โดยเด็ดขำด 
                          ๔.๖     ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องจัดท ำเอกสำรส ำหรับใช้ในกำรเสนอรำคำในรูปแบบไฟล์เอกสำร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ย่ืนข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบควำมครบถ้วน 
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสำร PDF File ก่อนที่จะยืนยันกำรเสนอรำคำ แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นกำร
เสนอรำคำให้แก่มหำวิทยำลัยผ่ำนทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๔.๗    คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะด ำเนินกำรตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอแต่ละรำยว่ำ เป็นผู้ย่ืนข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรำยอ่ืนตำม
ข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หำกปรำกฏว่ำผู้ย่ืนข้อเสนอรำยใดเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรำย
อ่ืน คณะกรรมกำรฯ จะตัดรำยช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันน้ันออกจำกกำรเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ 
                          หำกปรำกฏต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ว่ำ ก่อนหรือในขณะที่
มีกำรพิจำรณำข้อเสนอ มีผู้ย่ืนข้อเสนอรำยใดกระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมตำม
ข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมกำรฯ เช่ือว่ำมีกำรกระท ำอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม คณะกรรมกำรฯ 
จะตัดรำยช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอรำยน้ันออกจำกกำรเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ และมหำวิทยำลัยจะพิจำรณำลงโทษผู้ย่ืนข้อเสนอ
ดังกล่ำวเป็นผู้ทิ้งงำน เว้นแต่มหำวิทยำลัยจะพิจำรณำเห็นว่ำผู้ย่ืนข้อเสนอรำยน้ันมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีกำรกระท ำ
ดังกล่ำวและได้ให้ควำมร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของมหำวิทยำลัย 
                          ๔.๘     ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังน้ี 
                                   (๑)    ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๒)    รำคำที่เสนอจะต้องเป็นรำคำที่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม และภำษีอ่ืนๆ (ถ้ำมี)          
รวมค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
                                   (๓)    ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้ำสู่กระบวนกำรเสนอรำคำ ตำมวัน เวลำ   
ที่ก ำหนด 
                                   (๔)    ผู้ย่ืนข้อเสนอจะถอนกำรเสนอรำคำท่ีเสนอแล้วไม่ได้ 
                                   (๕)    ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องศึกษำและท ำควำมเข้ำใจในระบบและวิธีกำรเสนอรำคำด้วยวิธี
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลำงที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
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                 ๕.    หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
                          ๕.๑     ในกำรพิจำรณำผลกำรย่ืนข้อเสนอประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ี มหำวิทยำลัย    
จะพิจำรณำตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ รำคำ 
                          ๕.๒     กำรพิจำรณำผู้ชนะกำรย่ืนข้อเสนอ 
                                    กรณีใช้หลักเกณฑ์รำคำในกำรพิจำรณำผู้ชนะกำรย่ืนข้อเสนอ มหำวิทยำลัย จะพิจำรณำ
จำก รำคำรวม 
                          ๕.๓      หำกผู้ย่ืนข้อเสนอรำยใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตำมข้อ ๒ หรือย่ืนหลักฐำนกำรย่ืน
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตำมข้อ ๓ หรือย่ืนข้อเสนอไม่ถูกต้องตำมข้อ ๔ คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำร
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจำรณำข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอรำยน้ัน เว้นแต่ ผู้ย่ืนข้อเสนอรำยใดเสนอ
เอกสำรทำงเทคนิคหรือรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุที่จะจ้ำงไม่ครบถ้วน หรือเสนอรำยละเอียดแตกต่ำงไป
จำกเง่ือนไขที่มหำวิทยำลัยก ำหนดไว้ในประกำศและเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สำระส ำคัญและ
ควำมแตกต่ำงน้ันไม่มีผลท ำให้เกิดกำรได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ย่ืนข้อเสนอรำยอื่น หรือเป็นกำรผิดพลำดเล็กน้อย คณะ
กรรมกำรฯ อำจพิจำรณำผ่อนปรนกำรตัดสิทธิผู้ย่ืนข้อเสนอรำยน้ัน 
                          ๕.๔     มหำวิทยำลัยสงวนสิทธิไม่พิจำรณำข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอโดยไม่มีกำรผ่อนผัน      
ในกรณีดังต่อไปน้ี 
                                   (๑)    ไม่ปรำกฏชื่อผู้ย่ืนข้อเสนอรำยน้ันในบัญชีผู้รับเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
ทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรำยช่ือผู้ซื้อเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ทำงระบบกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของมหำวิทยำลัย 
                                   (๒)    ไม่กรอกชื่อผู้ย่ืนข้อเสนอในกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๓)    เสนอรำยละเอียดแตกต่ำงไปจำกเง่ือนไขที่ก ำหนดในเอกสำรเอกสำรประกวด
รำคำอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสำระส ำคัญ หรือมีผลท ำให้เกิดควำมได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ย่ืนข้อเสนอรำยอ่ืน 
                          ๕.๕     ในกำรตัดสินกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรือในกำรท ำสัญญำ คณะกรรมกำร
พิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรือมหำวิทยำลัย มีสิทธิให้ผู้ย่ืนข้อเสนอช้ีแจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
ได้ มหำวิทยำลัยมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับรำคำ หรือไม่ท ำสัญญำ หำกข้อเท็จจริงดังกล่ำวไม่มีควำมเหมำะสม
หรอืไม่ถูกต้อง 
                          ๕.๖     มหำวิทยำลัยทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับรำคำต่ ำสุด หรือรำคำหน่ึงรำคำใด หรือรำคำท่ี
เสนอทั้งหมดก็ได้ และอำจพิจำรณำเลือกจ้ำงในจ ำนวน หรือขนำด หรือเฉพำะรำยกำรหน่ึงรำยกำรใด หรืออำจจะ
ยกเลิกกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจำรณำจัดจ้ำงเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจำรณำ ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ของทำง
รำชกำรเป็นส ำคัญ และให้ถือว่ำกำรตัดสินของมหำวิทยำลัยเป็นเด็ดขำด ผู้ย่ืนข้อเสนอจะเรียกร้องค่ำใช้จ่ำย หรือ
ค่ำเสียหำยใดๆ มิได้ รวมทั้งมหำวิทยำลัยจะพิจำรณำยกเลิกกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ย่ืนข้อเสนอ 



-๗- 
เป็นผู้ทิ้งงำน ไม่ว่ำจะเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกหรือไม่ก็ตำม หำกมีเหตุที่เช่ือถือได้ว่ำกำรย่ืนข้อเสนอกระท ำ
กำรโดยไม่สุจริต เช่น กำรเสนอเอกสำรอันเป็นเท็จหรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดำ หรือนิติบุคคลอ่ืนมำย่ืนข้อเสนอแทน  
เป็นต้น 
                                ในกรณีท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอรำยที่เสนอรำคำต่ ำสุด เสนอรำคำต่ ำจนคำดหมำยได้ว่ำไม่อำจ
ด ำเนินงำนตำมเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
หรือมหำวิทยำลัย จะให้ผู้ย่ืนข้อเสนอน้ันช้ีแจงและแสดงหลักฐำนที่ท ำให้เช่ือได้ว่ำ ผู้ย่ืนข้อเสนอสำมำรถด ำเนินงำน
ตำมเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หำกค ำช้ีแจงไม่เป็นที่รับฟังได้ มหำวิทยำลัย มีสิทธิที่จะไม่รับ
ข้อเสนอหรือไม่รับรำคำของผู้ย่ืนข้อเสนอรำยน้ัน ทั้งน้ี ผู้ย่ืนข้อเสนอดังกล่ำวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำใช้จ่ำยหรือค่ำเสียหำย
ใดๆ จำกมหำวิทยำลัย 
                          ๕.๗     ก่อนลงนำมในสัญญำมหำวิทยำลัย อำจประกำศยกเลิกกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ 
หำกปรำกฏว่ำมีกำรกระท ำท่ีเข้ำลักษณะผู้ย่ืนข้อเสนอที่ชนะกำรประกวดรำคำหรือที่ได้รับกำรคัดเลือกมีผลประโยชน์
ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอรำยอ่ืน หรือขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ย่ืน
ข้อเสนอรำยอ่ืน หรือเจ้ำหน้ำที่ในกำรเสนอรำคำ หรือส่อว่ำกระท ำกำรทุจริตอ่ืนใดในกำรเสนอรำคำ 
                 ๖.     การท าสัญญาจ้าง 
                               ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท ำสัญญำจ้ำงตำมแบบสัญญำ ดังระบุในข้อ 
๑.๓ หรือท ำข้อตกลงเป็นหนังสือกับมหำวิทยำลัย ภำยใน ๗ วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวำงหลักประกัน
สัญญำเป็นจ ำนวนเงินเท่ำกับร้อยละ ๕ ของรำคำค่ำจ้ำงที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้มหำวิทยำลัยยึดถือไว้
ในขณะท ำสัญญำ โดยใช้หลักประกันอย่ำงหน่ึงอย่ำงใดดังต่อไปน้ี 
                          ๖.๑     เงินสด 
                          ๖.๒     เช็คหรือดรำฟท์ที่ธนำคำรส่ังจ่ำยให้แก่มหำวิทยำลัย โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท ำสัญญำ 
หรือก่อนหน้ำน้ัน ไม่เกิน ๓ วัน ท ำกำรของทำงรำชกำร 
                          ๖.๓     หนังสือค้ ำประกันของธนำคำรภำยในประเทศ ตำมแบบหนังสือค้ ำประกัน ดังระบุในข้อ 
๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตำมวิธีกำรที่กรมบัญชีกลำงก ำหนด 
                          ๖.๔     หนังสือค้ ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญำตให้
ประกอบกิจกำรเงินทุนเพื่อกำรพำณิชย์และประกอบธุรกิจค้ ำประกัน ตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย ตำม
รำยชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทรำบ โดยอนุโลมให้ใช้ตำมตัวอย่ำงหนังสือค้ ำประกันของ
ธนำคำรที่คณะกรรมกำรนโยบำยก ำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
                          ๖.๕     พันธบัตรรัฐบำลไทย 
                          หลักประกันน้ีจะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภำยใน ๑๕ วันนับถัดจำกวันที่ผู้ชนะกำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้ำง) พ้นจำกข้อผูกพันตำมสัญญำจ้ำงแล้ว 
 



-๘- 
                          หลักประกันน้ีจะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตำมอัตรำส่วนของงำนจ้ำงซึ่งมหำวิทยำลัย ได้รับมอบ
ไว้แล้ว 
                 ๗.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
                          มหำวิทยำลัยจะจ่ำยค่ำจ้ำงซึ่งได้รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม ตลอดจนภำษีอ่ืน ๆ และค่ำใช้จ่ำยทั้งปวง
แล้ว โดยถือรำคำเหมำรวมเป็นเกณฑ์ และก ำหนดกำรจ่ำยเงินเป็น จ ำนวน ๑๒ งวด ดังน้ี 
                          งวดที่ ๑ เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๘.๓๓ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน จ้ำงเหมำ
ท ำควำมสะอำด คณะพลศึกษำ ประจ ำเดือนตุลำคม ๒๕๖๑ ให้แล้วเสร็จภำยใน ๓๑ วัน 
                          งวดที่ ๒ เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๘.๓๓ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน จ้ำงเหมำ
ท ำควำมสะอำด คณะพลศึกษำ ประจ ำเดือพฤศจิกำยน ๒๕๖๑ ให้แล้วเสร็จภำยใน ๓๐ วัน 
                          งวดที่ ๓ เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๘.๓๓ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน จ้ำงเหมำ
ท ำควำมสะอำด คณะพลศึกษำ ประจ ำเดือนธันวำคม ๒๕๖๑ ให้แล้วเสร็จภำยใน ๓๑ วัน 
                          งวดที่ ๔ เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๘.๓๓ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน จ้ำงเหมำ
ท ำควำมสะอำด คณะพลศึกษำ ประจ ำเดือนมกรำคม ๒๕๖๒ ให้แล้วเสร็จภำยใน ๓๑ วัน 
                          งวดที่ ๕ เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๘.๓๓ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน จ้ำงเหมำ
ท ำควำมสะอำด คณะพลศึกษำ ประจ ำเดือนกุมภำพันธ์ ๒๕๖๒ ให้แล้วเสร็จภำยใน ๒๘ วัน 
                          งวดที่ ๖ เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๘.๓๓ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน จ้ำงเหมำ
ท ำควำมสะอำด คณะพลศึกษำ ประจ ำเดือนมีนำคม ๒๕๖๒ ให้แล้วเสร็จภำยใน ๓๑ วัน 
                          งวดที่ ๗ เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๘.๓๓ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน จ้ำงเหมำ
ท ำควำมสะอำด คณะพลศึกษำ ประจ ำเดือนเมษำยน ๒๕๖๒ ให้แล้วเสร็จภำยใน ๓๐ วัน 
                          งวดที่ ๘ เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๘.๓๓ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน จ้ำงเหมำ
ท ำควำมสะอำด คณะพลศึกษำ ประจ ำเดือนพฤษภำคม ๒๕๖๑ ให้แล้วเสร็จภำยใน ๓๑ วัน 
                          งวดที่ ๙ เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๘.๓๓ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน จ้ำงเหมำ
ท ำควำมสะอำด คณะพลศึกษำ ประจ ำเดือนมิถุนำยน ๒๕๖๑ ให้แล้วเสร็จภำยใน ๓๐ วัน 
                          งวดที่ ๑๐ เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๘.๓๓ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน จ้ำงเหมำ
ท ำควำมสะอำด คณะพลศึกษำ ประจ ำเดือนกรกฎำคม ๒๕๖๑ ให้แล้วเสร็จภำยใน ๓๑ วัน 
                          งวดที่ ๑๑ เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๘.๓๓ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน จ้ำงเหมำ
ท ำควำมสะอำด คณะพลศึกษำ ประจ ำเดือนสิงหำคม ๒๕๖๑ ให้แล้วเสร็จภำยใน ๓๑ วัน 
                          งวดสุดท้ำย เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๘.๓๗ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำนทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตำมสัญญำ หรือข้อตกลงจ้ำงเป็นหนังสือ หรือข้อตกลงจ้ำงเป็นหนังสือ และมหำวิทยำลัย ได้
ตรวจรับมอบงำนจ้ำง 
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                 ๘.    อัตราค่าปรับ 
                          ค่ำปรับตำมแบบสัญญำจ้ำงแนบท้ำยเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์น้ี หรือข้อตกลงจ้ำง
เป็นหนังสือจะก ำหนด ดังน้ี 
                          ๘.๑     กรณีท่ีผู้รับจ้ำงน ำงำนที่รับจ้ำงไปจ้ำงช่วงให้ผู้อ่ืนท ำอีกทอดหน่ึงโดยไม่ได้รับอนุญำตจำก
มหำวิทยำลัย จะก ำหนดค่ำปรับส ำหรับกำรฝ่ำฝืนดังกล่ำวเป็นจ ำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงำนจ้ำงช่วงน้ัน 
                          ๘.๒     กรณีท่ีผู้รับจ้ำงปฏิบัติผิดสัญญำจ้ำงนอกเหนือจำกข้อ ๘.๑ จะก ำหนดค่ำปรับเป็นรำยวัน
ในอัตรำร้อยละ ๐.๑๐ ของรำคำค่ำจ้ำง 
                 ๙.    การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
                          ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ท ำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท ำสัญญำจ้ำง ตำมแบบ 
ดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันควำมช ำรุดบกพร่องของงำนจ้ำงที่เกิดขึ้นภำยในระยะเวลำไม่น้อย
กว่ำ ๑ ป ี นับถัดจำกวันที่มหำวิทยำลัยได้รับมอบงำน โดยผู้รับจ้ำงต้องรีบจัดกำรซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้กำรได้ดีดังเดิม
ภำยใน ๑๕ วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งควำมช ำรุดบกพร่อง 
                 ๑๐.    ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอ่ืน ๆ 
                          ๑๐.๑   เงินค่ำจ้ำงส ำหรับงำนจ้ำงครั้งน้ี ได้มำจำกเงินรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
                                    กำรลงนำมในสัญญำจะกระท ำได้ต่อเมื่อ มหำวิทยำลัยได้รับอนุมัติเงินค่ำจ้ำงจำก 
เงินรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ แล้วเท่ำน้ัน 
                          ๑๐.๒   เมื่อมหำวิทยำลัยได้คัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอรำยใด ให้เป็นผู้รับจ้ำง และได้ตกลงจ้ำงตำม
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้ำผู้รับจ้ำงจะต้องส่ังหรือน ำส่ิงของมำเพื่องำนจ้ำงดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ 
และของน้ันต้องน ำเข้ำมำโดยทำงเรือในเส้นทำงที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสำมำรถให้บริกำรรับขนได้ตำมที่
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมประกำศก ำหนด ผู้ย่ืนข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้ำงจะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี ดังน้ี 
                                   (๑)    แจ้งกำรส่ังหรือน ำส่ิงของดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ ต่อกรมเจ้ำท่ำ ภำยใน ๗ 
วัน นับต้ังแต่วันที่ผู้รับจ้ำงส่ังหรือซื้อของจำกต่ำงประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมประกำศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                                   (๒)    จัดกำรให้ส่ิงของดังกล่ำวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย 
จำกต่ำงประเทศมำยังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกกรมเจ้ำท่ำ ให้บรรทุกส่ิงของน้ัน โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือ
ไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญำตเช่นน้ันก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม
ประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                   (๓)    ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตำม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี 
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                          ๑๐.๓   ผู้ย่ืนข้อเสนอซึ่งมหำวิทยำลัยได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท ำสัญญำ หรือข้อตกลงภำยในเวลำที่
ทำงรำชกำรก ำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ มหำวิทยำลัยจะริบหลักประกันกำรย่ืนข้อเสนอ หรือเรียกร้องจำกผู้ออกหนังสือ
ค้ ำประกันกำรย่ืนข้อเสนอทันที และอำจพิจำรณำเรียกร้องให้ชดใช้ควำมเสียหำยอื่น (ถ้ำมี) รวมทั้งจะพิจำรณำให้เป็น 
ผู้ทิ้งงำนตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
                          ๑๐.๔   มหำวิทยำลัยสงวนสิทธ์ิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อก ำหนดในแบบสัญญำให้
เป็นไปตำมควำมเห็นของส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด (ถ้ำมี) 
                          ๑๐.๕   ในกรณีที่เอกสำรแนบท้ำยเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์น้ี มีควำมขัดหรือแย้งกัน 
ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตำมค ำวินิจฉัยของมหำวิทยำลัย ค ำวินิจฉัยดังกล่ำวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ย่ืนข้อเสนอไม่มี
สิทธิเรียกร้องค่ำใช้จ่ำยใดๆ เพิ่มเติม 
                          ๑๐.๖   มหำวิทยำลัย อำจประกำศยกเลิกกำรจัดจ้ำงในกรณีต่อไปน้ีได้ โดยที่ผู้ย่ืนข้อเสนอจะ
เรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ จำกมหำวิทยำลัยไม่ได้ 
                                   (๑)    ไม่ได้รับกำรจัดสรรเงินที่จะใช้ในกำรจัดจ้ำงหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะท ำ
กำรจัดจ้ำงครั้งน้ีต่อไป 
                                   (๒)    มีกำรกระท ำท่ีเข้ำลักษณะผู้ย่ืนข้อเสนอที่ชนะกำรจัดจ้ำงหรือที่ได้รับกำรคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอรำยอื่น หรือขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม หรือสมยอมกัน
กับผู้ย่ืนข้อเสนอรำยอื่น หรือเจ้ำหน้ำที่ในกำรเสนอรำคำ หรือส่อว่ำกระท ำกำรทุจริตอ่ืนใดในกำรเสนอรำคำ 
                                   (๓)    กำรท ำกำรจัดจ้ำงครั้งน้ีต่อไปอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่มหำวิทยำลัย หรือ
กระทบต่อประโยชน์สำธำรณะ 
                                   (๔)    กรณีอ่ืนในท ำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก
ตำมควำมในกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
                 ๑๑.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                          ในระหว่ำงระยะเวลำกำรจ้ำง ผู้ย่ืนข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้ำงต้องปฏิบัติตำม
หลักเกณฑ์ท่ีกฎหมำยและระเบียบได้ก ำหนดไว้โดยเคร่งครัด 
                 ๑๒.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
                          มหำวิทยำลัย สำมำรถน ำผลกำรปฏิบัติงำนแล้วเสร็จตำมสัญญำของผู้ย่ืนข้อเสนอที่ได้รับกำร
คัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้ำงเพื่อน ำมำประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำร 
                          ทั้งน้ี หำกผู้ย่ืนข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกไม่ผ่ำนเกณฑ์ที่ก ำหนดจะถูกระงับกำรย่ืนข้อเสนอหรือ
ท ำสัญญำกับมหำวิทยำลัย ไว้ช่ัวครำว 

มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 ๗ กันยำยน ๒๕๖๑ 

 


