




( สําเนา )
เอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขท่ี ........................
การซื้อครุภัณฑ์ จํานวน ๒๒ รายการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) ประจําปีงบ

ประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลงวันที่ กันยายน ๒๕๖๔

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า "มหาวิทยาลัย" มีความประสงค์จะ
ประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังน้ี 

ครุภัณฑ์ จํานวน ๒๒ รายการ

พัสดุที่จะซ้ือน้ีต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมี
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับน้ี โดยมีข้อ
แนะนําและข้อกําหนด ดังต่อไปน้ี

๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไว้ในระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญาซื้อขายท่ัวไป
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน

                                    (๑)   หลักประกันการเสนอราคา 
                                    (๒)   หลักประกันสัญญา

๑.๕ บทนิยาม
                                    (๑)   ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
                                    (๒)   การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไว้ในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
                                    (๑)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
                                    (๒)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒.    คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
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๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เน่ืองจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ท้ิงงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้
จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่ 

มหาวิทยาลัย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาํการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ี

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ย่ืนข้อเสนอได้มีคําสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน

๒.๑๐ ผู้ย่ืนข้อเสนอที่ย่ืนข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังน้ี
กรณีที่ข้อตกลงฯ กําหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหน่ึงเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ขอ้ตกลงฯจะ

ต้องมีการกําหนดสัดส่วนหน้าท่ี และความรับผิดชอบในปริมาณงาน ส่ิงของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลัก
มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอ่ืนทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กําหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหน่ึงเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้า
น้ันต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าท่ีย่ืนข้อเสนอ

สําหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กําหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้า
ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๒.๑๑ ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๒ ผู้ย่ืนข้อเสนอราคาต้องจัดทําตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุทุกรายการ
โดยระบุหรืออ้างอิงเอกสารในข้อเสนอที่เก่ียวข้องและทําสัญลักษณ์แสดงข้อความในประโยคเอกสารหรือในแคตตา
ล็อกน้ัน โดยระบุหัวข้อให้ชัดเจน เพ่ือความสะดวกในการพิจารณา หากผู้เสนอราคาไม่จัดทําตารางเปรียบเทียบและ
สัญลักษณ์แสดงข้อความท่ีเสนอ มหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาผู้เสนอราคารายน้ัน ๆ

๓.    หลักฐานการย่ืนข้อเสนอ
ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี

                                   (๑)    ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
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                                           (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
                                   (๒)    ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ให้ย่ืน
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้น้ัน สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสําเนา
ถูกต้อง
                                   (๓)    ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ย่ืนสําเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอื่นๆ
                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์
                                           (๔.๒)   สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม
                                   (๕)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ท้ังหมดท่ีได้ย่ืนพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)

ทั้งน้ี เม่ือผู้ย่ืนข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบ
ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) 
ให้โดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี
                                   (๑)    ในกรณีท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอมอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนกระทําการแทนให้แนบหนังสือมอบ
อํานาจซ่ึงติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ ท้ังน้ีหากผู้
รับมอบอํานาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่าน้ัน
                                   (๒)    แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔
                                   (๓)    รายการพิจารณาท่ี ๑ ครุภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ส่วน
กลาง) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
                                           (๓.๑)    หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕
                                           (๓.๒)    สําเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) (ถ้ามี)
                                   (๔)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ท้ังหมดท่ีได้ย่ืนพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)
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ทั้งน้ี เม่ือผู้ย่ืนข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบ
ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) 
ให้โดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.    การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก
ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผู้ย่ืนข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง 
ทั้งน้ี ราคารวมท่ีเสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น
สําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้ง
ปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ต้ังแต่วันเสนอราคาโดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลง
นามในสัญญาซื้อขาย หรือวันท่ีได้รับหนังสือแจ้งจาก มหาวิทยาลัย ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ 
ครุภัณฑ์ จํานวน ๒๒ รายการ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือประกอบ
การพิจารณา หลักฐานดังกล่าวน้ี มหาวิทยาลัยจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ย่ืนข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเง่ือนไขใน
เอกสารประกวดราคาซ้ืออิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. และเวลาในการเสนอ
ราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกําหนดเวลาย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการย่ืนข้อเสนอและการ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๘ ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องจัดทําเอกสารสําหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ย่ืนข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพ่ือเป็นการ
เสนอราคาให้แก่ มหาวิทยาลัย ผ่านทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน ตามข้อ ๑.๕ 
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(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันน้ันออกจากการเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ 
(๒) และคณะกรรมการฯ เช่ือว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดราย
ชื่อผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันออกจากการเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ และมหาวิทยาลัย จะพิจารณาลงโทษผู้ย่ืนข้อเสนอดังกล่าวเป็น
ผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ มหาวิทยาลัย จะพิจารณาเห็นว่าผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทําดังกล่าวและได้ให้
ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ มหาวิทยาลัย

๔.๑๐ ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังน้ี
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้
จ่ายท้ังปวงไว้ด้วยแล้ว
                                   (๓)    ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ท่ี
กําหนด
                                   (๔)    ผู้ย่ืนข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
                                   (๕)    ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องศึกษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕.    หลักประกันการเสนอราคา
ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัด

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ จํานวน ๓๔๔,๐๘๕.๐๐ บาท (สามแสน
สี่หมื่นส่ีพันแปดสิบห้าบาทถ้วน)

๕.๑ เช็คหรือดราฟท์ท่ีธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซ่ึงเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์
น้ันชําระต่อเจ้าหน้าท่ีในวันที่ย่ืนข้อเสนอ หรือก่อนวันน้ันไม่เกิน ๓ วันทําการ

๕.๒ หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบท่ีคณะกรรมการ
นโยบายกําหนด

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
๕.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
รายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ําประกันของ
ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด

กรณีท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอนําเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรฐับาลไทยหรือหนังสือค้ํา
ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสาร
ดังกล่าวมาให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ ........................ ระหว่าง
เวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
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กรณีท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีย่ืนข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ํา
ประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคาให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญาร่วมค้า
กําหนดให้เป็นผู้เข้าย่ืนข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อน้ี มหาวิทยาลัยจะคืนให้ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือผู้คํ้าประกันภายใน 
๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีมหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว 
เว้นแต่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซ่ึงเสนอราคาตํ่าสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทํา
สัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ย่ืนข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย
๖.    หลักเกณฑ์และสิทธ์ิในการพิจารณา

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังน้ี มหาวิทยาลัยจะ
พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ มหาวิทยาลัย จะพิจารณา

จาก ราคารวม
๖.๓ หากผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการยื่นข้อ

เสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือย่ืนข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน เว้นแต่ ผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป
จากเง่ือนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญและ
ความแตกต่างน้ันไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะ
กรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน

๖.๔ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ใน
กรณีดังต่อไปน้ี
                                   (๑)    ไม่ปรากฏช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันในบัญชีรายช่ือผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายช่ือผู้ซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัย
                                   (๒)    ไม่กรอกชื่อผู้ย่ืนข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน

๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัยมีสิทธิให้ผู้ย่ืนข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้ 
มหาวิทยาลัย มีสิทธิท่ีจะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทําสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูก
ต้อง
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๖.๖ มหาวิทยาลัยทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาที่
เสนอท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยก
เลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ มหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด ผู้ย่ืนข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่า
เสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งมหาวิทยาลัย จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ย่ืนข้อเสนอ
เป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือถือได้ว่าการย่ืนข้อเสนอกระทํา
การโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็น
ต้น 

ในกรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดําเนิน
งานตามเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ
มหาวิทยาลัย จะให้ผู้ย่ืนข้อเสนอนั้นช้ีแจงและแสดงหลักฐานที่ทําให้เช่ือได้ว่า ผู้ย่ืนข้อเสนอสามารถดําเนินการตาม
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคําชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ มหาวิทยาลัย มีสิทธิที่จะไม่รับข้อ
เสนอหรือไม่รับราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน ทั้งน้ี ผู้ย่ืนข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหาย
ใดๆ จากมหาวิทยาลัย

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญามหาวิทยาลัยอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
หากปรากฏว่ามีการกระทําท่ีเข้าลักษณะผู้ย่ืนข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือท่ีได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์
ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ย่ืนข้อ
เสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖.๘ หากผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้ย่ืนข้อ
เสนอรายอื่นท่ีไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซ้ือจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียง
ลําดับผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซ่ึงเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนไม่เกินร้อยละ 
๑๐ ที่จะเรียกมาทําสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ย่ืนข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าท่ีจะได้สิทธิตามวรรคหน่ึง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้อง
เป็นผู้ประกอบการ SMEs

๖.๙ หากผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย
หรือนิติบุคคลท่ีจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือ
สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซ้ือหรือจัด
จ้างจากผู้ย่ืนข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ย่ืนข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าท่ีจะได้สิทธิตามวรรคหน่ึง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้อง
เป็นผู้ประกอบการท่ีเป็นบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย

๗.     การทําสัญญาซ้ือขาย
๗.๑ ในกรณีท่ีผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบส่ิงของได้ครบถ้วนภาย

ใน ๕ วันทําการ นับแต่วันท่ีทําข้อตกลงซ้ือมหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทําสัญญาตาม
แบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้
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๗.๒ ในกรณีท่ีผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบส่ิงของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วันทําการ หรือมหาวิทยาลัยเห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทําสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทําข้อตกลงเป็นหนังสือ กับ
มหาวิทยาลัยภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ 
๕ ของราคาค่าสิ่งของท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้มหาวิทยาลัยยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่าง
หน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี
                          (๑)     เงินสด
                          (๒)     เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นส่ังจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันท่ีที่ใช้เช็คหรือดราฟท์
น้ันชําระต่อเจ้าหน้าท่ีในวันทําสัญญา หรือก่อนวันน้ันไม่เกิน ๓ วันทําการ
                          (๓)     หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
                          (๔)     หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
รายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ําประกันของ
ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
                          (๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันน้ีจะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแล้ว

หลักประกันน้ีจะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุท่ีซื้อซ่ึงมหาวิทยาลัย ได้รับมอบ
ไว้แล้ว

๘.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
มหาวิทยาลัย จะจ่ายค่าสิ่งของซ่ึงได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และค่าใช้จ่าย

ทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบส่ิงของได้ครบถ้วนตามสัญญาซ้ือ
ขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และมหาวิทยาลัย ได้ตรวจรับมอบส่ิงของไว้เรียบร้อยแล้ว

๙.    อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี หรือข้อตกลงซ้ือ

ขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของท่ียังไม่ได้รับมอบต่อวัน
๑๐.    การรับประกันความชํารุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทําสัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ
ทําข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ มหาวิทยาลัย ได้รับมอบส่ิงของ โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้
การไดดี้ดังเดิมภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง

๑๑. ข้อสงวนสิทธ์ิในการย่ืนข้อเสนอและอ่ืนๆ
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๑๑.๑ เงินค่าพัสดุสําหรับการซื้อคร้ังน้ี ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. 
๒๕๖๕

"การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเม่ือ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีผลบังคับใช้ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จาก
สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแล้วเท่าน้ัน หากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายการครุภัณฑ์ดัง
กล่าว มหาวิทยาลัยก็สามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได"้

๑๑.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อส่ิงของตาม
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของน้ันต้อง
นําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด ผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดัง
น้ี
                                   (๑)    แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า 
ภายใน ๗ วัน นับต้ังแต่วันท่ีผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้
                                   (๒)    จัดการให้สิ่งของที่ซ้ือขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของน้ันโดยเรืออ่ืนที่มิ
ใช่เรือไทย ซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาตเช่นน้ันก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน
                                   (๓)    ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๑.๓ ผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงซ้ือเป็นหนังสือ
ภายในเวลาท่ีกําหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันการย่ืนข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออก
หนังสือค้ําประกันการย่ืนข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณา
ให้เป็นผู้ท้ิงงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑.๔ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธ์ิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อกําหนดในแบบสัญญาหรือข้อ
ตกลงซ้ือเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี มีความขัดหรือแย้งกัน 
ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของมหาวิทยาลัย คําวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ย่ืนข้อเสนอไม่มี
สิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม 

๑๑.๖ มหาวิทยาลัยอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอจะเรียก
ร้องค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยไม่ได้ 
                                   (๑)    มหาวิทยาลัยไม่ได้รับการจัดสรรเงินท่ีจะใช้ในการจัดซ้ือหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่
เพียงพอที่จะทําการจัดซ้ือครั้งน้ีต่อไป
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                                   (๒)    มีการกระทําที่เข้าลักษณะผู้ย่ืนข้อเสนอที่ชนะการจัดซ้ือหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกัน
กับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา
                                   (๓)    การทําการจัดซ้ือครั้งน้ีต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย หรือ
กระทบต่อประโยชนส์าธารณะ
                                   (๔)    กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงออก
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ย่ืนข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด
๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

มหาวิทยาลัย สามารถนําผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ย่ืนข้อเสนอที่ได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งน้ี หากผู้ย่ืนข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีกําหนดจะถูกระงับการย่ืนข้อเสนอ
หรือทําสัญญากับมหาวิทยาลัย ไว้ช่ัวคราว

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
กันยายน ๒๕๖๔

Page 10 of 10

9/13/2021file:///D:/doc_2012200000_64097299586.html










































	img20210913_21564101
	doc_2012200000_64097299586
	64097299586_1_202191392127289

