เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
เลขที่ 02/2561
การจัดซื้อครุภัณฑ รายการครุภัณฑระบบหองประชุม จํานวน 1 ระบบ
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร สํานักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
ลงวันที่ 19 มีนาคม ๒๕๖๑
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลรั ต นโกสิ น ทร สํ านั กบริ หารบพิ ตรพิ มุ ข จั กรวรรดิ ซึ่ ง ต! อ ไปนี้
เรียกว!า "มหาวิทยาลัยฯ" มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อด*วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ตามรายการ ดังนี้
รายการครุภัณฑระบบหองประชุม จํานวน 1 ระบบ
พัสดุที่จะซื้อนี้ต*องเป-นของแท* ของใหม! ไม!เคยใช*งานมาก!อน ไม!เป-นของเก!าเก็บ อยู!ในสภาพที่จะใช*งานได*ทันที และ
มี คุณลั กษณะเฉพาะตรงตามที่ กํา หนดไว* ในเอกสารประกวดราคาซื้ อด* ว ยวิ ธี ป ระกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ กสฉบั บ นี้
โดยมีข*อแนะนํา และข*อกําหนด ดังต!อไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไว*ในระบบการจัดซื้อจัดจ*างภาครัฐด*วยอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู*มีผลประโยชนร!วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข!งขันอย!างเป-นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไว*ในระบบจัดซื้อจัดจ*างภาครัฐด*วยอิเล็กทรอนิกส
(๑) บัญชีเอกสารส!วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส!วนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม!เป-นบุคคลล*มละลาย
๒.๓ ไม!อยู!ระหว!างเลิกกิจการ

-22.4 ไม!เป-นบุคคลซึ่งอยู!ระหว!างถูกระงับการยื่นข*อเสนอหรือทําสัญญากับหน!วยงานของรัฐไว*
ชั่วคราว เนื่องจากเป-นผู*ที่ไม!ผ!านเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู*ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว!าการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพร!ในระบบเครือข!ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
2.5 ไม!เป-นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว*ในบัญชีรายชื่อผู*ทิ้งงานและได*แจ*งเวียนชื่อให*เป-นผู*ทิ้งงานของ
หน!วยงานของรัฐในระบบเครือข!ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู*ทิ้งงานเป-นหุ!นส!วนผู*จัดการ
กรรมการผู*จัดการ ผู*บริหาร ผู*มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด*วย
2.6 มีคุณสมบัติและไม!มีลักษณะต*องห*ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ*างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดราชกิจจานุเบกษา
2.7 เป-นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู*มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกล!าว
2.8 ไม!เป-นผู*มีผลประโยชนร!วนกันกับผู*ยื่นข*อเสนอรายอื่นที่เข*ายื่นข*อเสนอให*แก!มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไม!เป-นผู*กระทําการอันเป- นการ
ขัดขวางการแข!งขันอย!างเป-นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
2.9 ไม!เป-นผู*ได*รับเอกสิทธิ์หรือความคุ*นกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม!ยอมขึ้นศาลไทย เว*นแต!รัฐบาลของ
ผู*ยื่นข*อเสนอได*มีคําสั่งให*สละเอกสิทธิ์และความคุ*มกันเช!นว!านั้น
2.10 ผู*ยื่นข*อเสนอต*องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ*างภาครัฐด*วยอิเล็กทรอนิกส (Electronic
Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
2.11 ผู* ยื่ น ข* อเสนอซึ่ งได* รั บ การคั ด เลือกเป- น คู! สัญ ญาต*องลงทะเบี ยนในระบบจัด ซื้ อจั ด จ*าง
ภาครั ฐ ด* ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบั ญ ชี ก ลาง ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช.กําหนด
2.12 ผู*ยื่นข*อเสนอต*องไม!อยู!ในฐานะเป-นผู*ไม!แสดงบัญชีรายรับรายจ!าย หรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ!ายไม!ถูกต*องครบถ*วนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กําหนด
2.13 ผู*ยื่นข*อเสนอซึ่งได*รับคัดเลือกเป-นคู!สัญญาต*องรับและจ!ายเงินผ!านบัญชีธนาคาร เว*นแต!
การจ!ายเงินแต!ละครั้งซึ่งมีมูลค!าไม!เกินสามหมื่นบาทคู!สัญญาอาจจ!ายเป-นเงินสดก็ได* ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.กําหนด
๓. หลักฐานการยื่นขอเสนอ
ผู*ยื่นข*อเสนอจะต*องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร*อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ*าง
ภาครัฐด*วยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเป-น ๒ ส!วน คือ
๓.๑ สFวนที่ ๑ อยFางนอยตองมีเอกสารดังตFอไปนี้
(๑) ในกรณีผู*ยื่นข*อเสนอเป-นนิติบุคคล
(ก) ห* า งหุ* น ส! ว นสามั ญ หรื อ ห* า งหุ* น ส! ว นจํ า กั ด ให* ยื่ น สํ า เนาหนั ง สื อ รั บ รองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ*นส!วนผู*จัดการ ผู*มีอํานาจควบคุม (ถ*ามี) พร*อมรับรองสําเนาถูกต*อง
(ข) บริ ษั ท จํ า กั ด หรื อ บริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด ให* ยื่ น สํ า เนาหนั ง สื อ รั บ รองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู*จัดการ ผู*มีอํานาจควบคุม (ถ*ามี) และบัญชีผู*ถือหุ*น
รายใหญ! (ถ*ามี) พร*อมรับรองสําเนาถูกต*อง

-3(๒) ในกรณีผู*ยื่นข*อเสนอเป-นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช!นิติบุคคลให*ยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผู*นั้น สําเนาข*อตกลงที่แสดงถึงการเข*าเป-นหุ*นส!วน (ถ*ามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผู*เป-นหุ*นส!วน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผู*เป-นหุ*นส!วนที่มิได*ถือสัญชาติไทย พร*อมทั้งรับรองสําเนาถูกต*อง
(๓) ในกรณีผู*ยื่นข*อเสนอเป-น ผู*ยื่น ข* อเสนอร!ว มกัน ในฐานะเป-นผู* ร!วมค*า ให*ยื่นสําเนา
สัญญาของการเข*าร!วมค*า และเอกสารตามที่ระบุไว*ใน (๑) หรือ (๒) ของผู*ร!วมค*า แล*วแต!กรณี
(๔) (ระบุเอกสารอื่นตามที่ส!วนราชการหน!วยงานของรัฐที่ดําเนินการจัดซื้อเห็นสมควร
กําหนด เช!น สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค!าเพิ่ม เป-นต*น)
(๕) บั ญ ชี เ อกสารส! ว นที่ ๑ ทั้ งหมดที่ ได* ยื่ น พร* อ มกั บ การเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ
จัดจ*างภาครัฐด*วยอิเล็กทรอนิกสตามแบบในข*อ ๑.๖ (๑) โดยไม!ต*องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู*ยื่นข*อเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารส!วนที่ 1 ตามแบบ
ครบถ*วน ถูกต*องแล*ว ระบบจัดซื้อจัดจ*างภาครัฐด*วยอิเล็กทรอนิกสจะสร*างบัญชีเอกสารส!วนที่ 1 ตามแบบในข*อ 1.6
(1) ให* โ ดยผู* ยื่ น ข* อเสนอไม! ต* องแนบบั ญ ชี เ อกสารส! ว นที่ 1 ดั งกล! า วในรู ป แบบ PDF File (Portable Document
Format)
๓.๒ สFวนที่ ๒ อยFางนอยตองมีเอกสารดังตFอไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผู*ยื่นข*อเสนอมอบอํานาจให*บุคคลอื่นกระทําการแทนให*แนบหนังสือมอบ
อํานาจซึ่งติดอากรแสตมปfตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู*มอบอํานาจและผู*รับมอบอํานาจ ทั้งนี้หาก
ผู*รับมอบอํานาจเป-นบุคคลธรรมดาต*องเป-นผู*ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล*วเท!านั้น
(๒) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข*อ ๔.๔
(๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามข*อ ๕
(4) บัญชีเอกสารส!วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได*ยื่นพร*อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ*าง
ภาครัฐด*วยอิเล็ กทรอนิ กส ตามแบบในข* อ ๑.๖ (๒) โดยไม!ต*องแนบในรู ปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู*ยื่นข*อเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารส!วนที่ 2 ตามแบบ
ครบถ*วน ถูกต*องแล*ว ระบบจัดซื้อจัดจ*างภาครัฐด*วยอิเล็กทรอนิกสจะสร*างบัญชีเอกสารส!วนที่ 2 ตามแบบในข*อ 1.6
(2) ให* โ ดยผู* ยื่ น ข* อเสนอไม! ต* องแนบบั ญ ชี เ อกสารส! ว นที่ 2 ดั งกล! า วในรู ป แบบ PDF File (Portable Document
Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู* ยื่ น ข* อ เสนอต* อ งยื่ น ข* อ เสนอและเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ* า งภาครั ฐ ด* ว ย
อิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไว*ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไม!มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต*องกรอก
ข*อความให*ถูกต*องครบถ*วน พร*อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผู*ยื่นข*อเสนอ โดยไม!ต*องแนบ
ใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

-4๔.๒ ในการเสนอราคาให*เสนอราคาเป-นเงินบาท และเสนอราคาได*เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว
โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต!อหน!วย และหรือต!อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว*ท*ายใบเสนอราคาให*ถูกต*อง ทั้งนี้
ราคารวมที่เสนอจะต*องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ*าตัวเลขและตัวหนังสือไม!ตรงกันให*ถือตัวหนังสือเป-นสําคัญ
โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค!าภาษีมูลค!าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค!าขนส!ง ค!าจดทะเบียน และค!าใช*จ!ายอื่นๆ ทั้งปวงไว*
แล*ว จนกระทั่งส!งมอบพัสดุให* สํานักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
ราคาที่ เ สนอ จะต* องเสนอกํ า หนดยื น ราคาไม! น* อยกว! า ๑20 วั น ตั้ งแต! วั น เสนอราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู*ยื่นข*อเสนอต*องรับผิดชอบราคาที่ตนได*เสนอไว* และจะถอนการเสนอราคามิได*
๔.๓ ผู* ยื่ น ข* อเสนอจะต* องเสนอกํ า หนดเวลาส! งมอบพั ส ดุ ไม! เ กิ น 90 วั น นั บ ถั ด จากวั น
ลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได*รับหนังสือแจ*งจาก สํานักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร ให*ส!งมอบพัสดุ
๔.๔ ผู*ยื่นข*อเสนอจะต*องส!งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภั ณฑ
ไปพร*อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ*างภาครัฐด*วยอิเล็กทรอนิกส เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล!าว
นี้มหาวิทยาลัยฯ จะยึดไว*เป-นเอกสารของทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกที่แนบให*พิจารณา หากเป-นสําเนารูปถ!ายจะต*องรับรองสําเนาถูกต*อง
โดยผู*มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส มีความ
ประสงคจะขอดูต*นฉบับแคตตาล็อก ผู*ยื่นข*อเสนอจะต*องนําต*นฉบับมาให*คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสตรวจสอบภายใน ๑ วัน
4.5 ผู* ยื่ น ข* อเสนอจะต* องส! ง ตั ว อย! า งของพั ส ดุ ที่เ สนอ จํ า นวน........-.........(หน! ว ย) และ/หรื อ
รายละเอี ย ดประกอบการอธิ บ ายเอกสารตามที่ . ............-................กํ า หนด โดยลงลายมื อ ชื่ อ ผู* ยื่ น ข* อ เสนอ
พร*อมประทับตรา (ถ*ามี) กํากับในเอกสารด*วย พร*อมสรุปจํานวนเอกสารที่จัดส!งหรือหรือนํามาแสดงตามบัญชีเอกสาร
ส!วนที่ 2 ตามแบบในข*อ 1.6 (2) เพื่อใช*ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาในวันที่.............-..................
ระหว!างเวลา.........-...........น. ถึง...........-..........น.
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ จะไม!รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก!ตัวอย!างดั งกล! า ว
ตัวอย!างที่เหลือหรือไม!ใช*แล*ว มหาวิทยาลัยฯ จะคืนให*แก!ผู*ยื่นข*อเสนอ
๔.6 ก!อนการเสนอราคา ผู*ยื่นข*อเสนอควรตรวจดูร!างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ
ให*ถี่ถ*วนและเข*าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียก!อนที่จะตกลงยื่นข*อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสาร
ประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส
๔.7 ผู*ยื่นข*อเสนอจะต*องยื่นข*อเสนอและเสนอราคา ทางระบบการจัดซื้อจัดจ*างภาครัฐด*วย
อิเล็กทรอนิกสในวันที่ 30 มีนาคม 2561 ระหวFางเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. และเวลาในการเสนอราคา
ให*ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ*างภาครัฐด*วยอิเล็กทรอนิกสเป-นเกณฑ
เมื่อพ*นกําหนดเวลายื่นข*อเสนอและเสนอราคาแล*ว จะไม!รับเอกสารการยื่นข*อเสนอและ
การเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๘ ผู*ยื่นข*อเสนอต*องจัดทําเอกสารสําหรับใช*ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสารประเภท
PDF File (Portable Document Format) โดยผู*ยื่นข*อเสนอต*องเป-นผู*รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ*วน ถูกต*อง
และชัดเจนของเอกสารของเอกสาร PDF File ก!อนที่จะยืนยันการเสนอรคา แล*วจึงส!งข*อมูล (Upload) เพื่อเป-นการ
เสนอราคาให*แก!มหาวิทยาลัยฯ ผ!านทางระบบจัดซื้อจัดจ*างภาครัฐด*วยอิเล็กทรอนิกส

-54.9 คณะกรรมการพิ จ ารณาผลการประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส จะดํ า เนิ น การตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู*ยื่นข*อเสนอแต!ละรายว!า เป-นผู*ยื่นข*อเสนอที่มีผลประโยชนร!วมกันกับผู*ยื่นข*อเสนอรายอื่น ตามข*อ ๑.๕
(๑) หรื อไม! หากปรากฏว!า ผู*ยื่ นข* อเสนอรายใดเป- น ผู*ยื่น ข* อเสนอที่ มีผ ลประโยชนร!วมกั น กั บผู* ยื่น ข*อเสนอรายอื่น
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู*ยื่นข*อเสนอราคาที่มีผลประโยชนร!วมกันนั้นออกจากการเป-นผู*ยื่นข*อเสนอ
หากปรากฏต!อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสว!า ก!อนหรือใน
ขณะที่มีการพิจารณาข*อเสนอ มีผู*ยื่นข*อเสนอราคารายใดกระทําการอันเป-นการขัดขวางการแข!งขันราคาอย!างเป-น
ธรรมตามข*อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว!ามีการกระทําอันเป-นการขัดขวางการแข!งขันราคาอย!างเป-นธรรม
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู*ยื่นข*อเสนอรายนั้นออกจากการเป-นผู*ยื่นข*อเสนอ และมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณา
ลงโทษผู*ยื่นข*อเสนอดังกล!าวเป-นผู*ทิ้งงาน เว*นแต!มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาเห็นว!าผู*ยื่นข*อเสนอรายนั้นมิใช!เป-นผู*ริเริ่ม
ให*มีการกระทําดังกล!าวและได*ให*ความร!วมมือเป-นประโยชนต!อการพิจารณาของมหาวิทยาลัยฯ
๔.10 ผู*ยื่นข*อเสนอจะต*องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว*ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(๒) ราคาที่เสนอจะต*องเป-นราคาที่รวมภาษีมูลค!าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ*ามี) รวมค!าใช*จ!าย
ทั้งปวงไว*ด*วยแล*ว
(๓) ผู*ยื่นข*อเสนอจะต*องลงทะเบียนเพื่อเข*าสู!กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กําหนด
(๔) ผู*ยื่นข*อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล*วไม!ได*
(๕) ผู*ยื่นข*อเสนอราคาต*องศึกษาและทําความเข*าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด*วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว*ในเว็บไซต www.gprocurement.go.th
๕. หลั ก ประกั น การเสนอราคา (ใช* สํ า หรั บ กรณี ที่ มี ว งเงิ น งบประมาณการจั ด ซื้ อ เกิ น กว! า
5,000,000 บาท)
ผู*ยื่นข*อเสนอต*องวางหลักประกันการเสนอราคาพร*อมกับการเสนอราคาทางระบบการ
จัดซื้อจัดจ*างภาครัฐด*วยอิเล็กทรอนิกส โดยใช*หลักประกันอย!างหนึ่งอย!างใดดังต!อไปนี้ จํานวน 92,500.๐๐ บาท
(เก*าหมื่นสองพันห*าร*อยบาทถ*วน)
5.1 เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจ!าย ซึ่งเป-นเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใช*เช็คหรือดราฟทนั้น
ชําระต!อเจ*าหน*าที่ในวันที่ยื่นข*อเสนอ หรือก!อนวันนั้นไม!เกิน 3 วันทําการ
๕.2 หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายกําหนด
๕.3 พันธบัตรรัฐบาลไทย
5.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ได*รับอนุญาตให*ประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห!งประเทศไทย ตามรายชื่อ
บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห!งประเทศไทยแจ*งเวียนให* ทราบ โดยอนุโลมให*ใช*ตามตัวอย!างหนังสื อค้ําประกั น ของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
กรณี ที่ ผู* ยื่ น ข* อ เสนอนํ า เช็ ค หรื อ ดราฟทที่ ธ นาคารสั่ ง จ! า ยหรื อ พั น ธบั ต รรั ฐ บาลไทย
หรื อ หนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น ของบริ ษั ท เงิ น ทุ น หรื อ บริ ษั ทเงิ น ทุ น หลั ก ทรั พ ย มาวางเป- น หลั ก ประกั น การเสนอราคา
จะต*องส!งต*นฉบับเอกสารดั งกล! าวมาให* มหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบความถูกต*อง ในวันที่ 4 เมษายน 2561
ระหว!างเวลา 08.30 น. ถึง 18.30 น.

-6กรณีที่ผู*ยื่นข*อเสนอยื่นข*อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร!วมค*า" ประสงคจะใช*หนังสือค้ํา
ประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเป-นหลักประกันการเสนอราคา ให*ระบุชื่อผู*ยื่นข*อเสนอในหนังสือค้ํา
ประกันอิเล็กทรอนิกสฯ ดังนี้
(๑) กรณีที่กิจการร!วมค*าได*จดทะเบียนเป-นนิติบุคคลใหม! ให*ระบุชื่อกิจการร!วมค*าดังกล!าวเป-น
ผู*ยื่นข*อเสนอ
(๒) กรณีที่กิจการร!วมค*าไม!ได*จดทะเบียนเป-นนิติบุคคลใหม! ให*ระบุชื่อผู*เข*าร!วมค*ารายที่สัญญา
ร!วมค*ากําหนดให*เป-นผู*เข*ายื่นข*อเสนอกับหน!วยงานของรัฐเป-นผู*ยื่นข*อเสนอ
ทั้งนี้ "กิจการร!วมค*า ที่จ ดทะเบี ยนเป-น นิติ บุ คคลใหม!" หมายความว!า กิจการร! ว มค* า ที่
จดทะเบียนเป-นนิติบุคคลต!อกรมพัฒนาธุรกิจการค*า กระทรวงพาณิชย
หลั กประกั น การเสนอราคาตามข* อนี้ มหาวิ ทยาลั ย ฯ จะคื น ให* ผู* ยื่ น ข* อเสนอหรื อ ผู* ค้ํ า
ประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัย ได*พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู*ชนะการประกวด
ราคาเรียบร*อยแล*ว เว*นแต!ผู*ยื่นข*อเสนอรายที่คัดเลือกไว*ซึ่งเสนอราคาต่ําสุดหรือได*คะแนนรวมสูงสุดไม!เกิน 3 ราย
ให*คืนได*ต!อเมื่อได*ทําสัญญาหรือข*อตกลง หรือผู*ยื่นข*อเสนอได*พ*นจากข*อผูกพันแล*ว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม!ว!าในกรณีใด ๆ จะคืนให*โดยไม!มีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑและสิทธิ์ในการพิจารณา
๖.๑ ในการพิ จ ารณาผลการยื่น ข* อเสนอประกวดราคาอิ เ ล็ กทรอนิ กสครั้ งนี้ มหาวิ ทยาลัยฯ
จะพิจารณาตัดสินโดยใช*หลักเกณฑ หลักเกณฑราคา
6.2 การพิจารณาผู*ชนะการยื่นข*อเสนอ
(ก) กรณีใช*หลักเกณฑราคาในการพิจารณา ผู*ชนะการยื่นข*อเสนอ มหาวิทยาลัยฯ
จะพิจารณาจาก ราคารวม .
(ข) กรณีใช*หลักเกณฑราคาประกอบเกณฑอื่นในการพิจารณา ผู*ชนะการยื่นข*อเสนอ
มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาโดยให*คะแนนตามปsจจัยหลักและน้ําหนักที่กําหนด ดังนี้
(1) ราคาที่ยื่นข*อเสนอ (Price) กําหนดน้ําหนักเท!ากับร*อยละ...................
(2) .......................................... กําหนดน้ําหนักเท!ากับร*อยละ...................
(3) .......................................... กําหนดน้ําหนักเท!ากับร*อยละ...................
(4) .......................................... กําหนดน้ําหนักเท!ากับร*อยละ...................
(5) .......................................... กําหนดน้ําหนักเท!ากับร*อยละ...................
โดยกําหนดให*น้ําหนักรวมทั้งหมดเท!ากับร*อยละ 100
๖.3 หากผู*ยื่นข*อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม!ถูกต*องตามข*อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข*อเสนอ
ไม!ถูกต*อง หรือไม!ครบถ*วนตามข*อ ๓ หรือยื่นข*อเสนอไม!ถูกต*องตามข*อ ๔ แล*ว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสจะไม!รับพิจารณาข*อเสนอของผู*ยื่นข*อเสนอรายนั้น เว*นแต!ผู*ยื่นข*อเสนอรายใดเสนอเอกสารทาง
เทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม!ครบถ*วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต!างไปจากเงื่อนไข
ที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนดไว*ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในส!วนที่มิใช!สาระสําคัญและความ
แตกต!างนั้นไม!มีผลทําให*เกิดการได*เปรียบเสียเปรียบต!อผู*ยื่นข*อเสนอรายอื่น หรือเป-นการผิดพลาดเล็กน*อย คระ
กรรมการฯ อาจพิจารณาผ!อนปรนการตัดสิทธิผู*ยื่นข*อเสนอรายนั้น

-7๖.4 มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิไม!พิจารณาข*อเสนอของผู*ยื่นข*อเสนอ โดยไม!มีการผ!อนผัน
ในกรณีดังต!อไปนี้
(๑) ไม!ปรากฏชื่อผู*ยื่นข*อเสนอรายนั้นในบัญชีผู*รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ทางระบบการจัดซื้อจัดจ*างด*วยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผู*ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบ
การจัดซื้อจัดจ*างด*วยอิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัยฯ
(๒) ไม! ก รอกชื่ อ ผู* ยื่ น ข* อ เสนอในการเสนอราคาทางระบบการจั ด ซื้ อ จั ด จ* า งด* ว ย
อิเล็กทรอนิกส
(๓) เสนอรายละเอี ย ดแตกต! า งไปจากเงื่ อ นไขที่ กํ า หนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสที่เป-นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให*เกิดความได*เปรียบเสียเปรียบแก!ผู*ยื่นข*อเสนอรายอื่น
๖.5 ในการตั ด สิ น การประกวดราคาอิ เล็ กทรอนิ กส หรื อในการทํ า สั ญ ญา คณะกรรมการ
พิ จ ารณาผลการประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สหรื อ มหาวิ ท ยาลั ย ฯ มี สิ ท ธิ ใ ห* ผู* ยื่ น ข* อ เสนอชี้ แ จงข* อ เท็ จ จริ ง
เพิ่มเติมได* มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิที่จะไม!รับข*อเสนอ ไม!รับราคา หรือไม!ทําสัญญา หากข*อเท็จจริงดังกล!าวไม!มีความ
เหมาะสม หรือไม!ถูกต*อง
๖.6 มหาวิทยาลัยฯ ทรงไว*ซึ่งสิทธิที่จะไม!รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได* และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยไม!พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได* สุดแต!จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของ
ทางราชการเป-นสําคัญ และให*ถือว!าการตัดสินของมหาวิทยาลัยฯ เป-นเด็ดขาด ผู*ยื่นข*อเสนอจะเรียกร*องค!าใช*จ!าย
ค!าเสียหายใดๆ มิได* รวมทั้งมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กสและลงโทษผู* ยื่ น
ข*อเสนอเป-นผู*ทิ้งงาน ไม!ว!าจะเป-นผู*ยื่นข*อเสนอที่ได*รับการคัดเลือกหรือไม!ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได*ว!าการยื่นข*อเสนอ
กระทําการโดยไม!สุจริต เช!น การเสนอเอกสารอันเป-นเท็จ หรือใช*ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคา
แทน เป-นต*น
ในกรณีที่ผู*ยื่นข*อเสนอรายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได*ว!าไม!อาจ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได* คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
หรือมหาวิทยาลัยฯ จะให*ผู*ยื่นข*อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําให*เชื่อได*ว!า ผู*ยื่นข*อเสนอสามารถดําเนินการ
ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสให*เสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไม!เป-นที่รับฟsงได* มหาวิทยาลัย มีสิทธิที่จะ
ไม!รับข*อเสนอหรือไม!รับราคาของผู*ยื่นข*อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู*ยื่นข*อเสนอดังกล!าวไม!มีสิทธิเรียกร*องค!าใช*จ!ายหรือ
ค!าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยฯ
๖.7 ก! อ นลงนามในสั ญ ญา มหาวิ ท ยาลั ย ฯ อาจประกาศยกเลิ ก การประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส หากปรากฏว!ามีการกระทําที่เข*าลักษณะผู*ยื่นข*อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได*รับการคัดเลือก
มีผลประโยชนร!วมกัน หรือมีส!วนได*เสียกับผู*ยื่นข*อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข!งขันอย!างเป-นธรรม หรือสมยอม
กันกับผู*ยื่นข*อเสนอรายอื่น หรือเจ*าหน*าที่ในการเสนอราคา หรือส!อว!ากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
๗.

การทําสัญญาซื้อขาย
๗.๑ ในกรณีที่ผู*ชนะการประกวดราคาอิเล็ กทรอนิ กส สามารถส!งมอบสิ่งของได* ครบถ* ว น
ภายใน ๕ วันทําการ นับแต!วันที่ทําข*อตกลงซื้อ มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาจัดทําข*อตกลงเป-นหนังสือแทนการทํา
สัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข*อ ๑.๓ ก็ได*

-8๗.๒ ในกรณีที่ผู*ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไม!สามารถส!งมอบสิ่งของได*ครบถ*วน
ภายใน ๕ วันทําการ หรือมหาวิทยาลัยฯ เห็นว!าไม!สมควรจัดทําข*อตกลงเป-นหนังสือ ตามข*อ ๗.๑ ผู*ชนะการประกวด
ราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สจะต* อ งทํ า สั ญ ญาซื้ อ ขายตามแบบสั ญ ญาดั ง ระบุ ใ นข* อ ๑.๓ หรื อ ทํ า ข* อ ตกลงเป- น หนั ง สื อ
กับมหาวิทยาลัยฯ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได*รับแจ*ง และจะต*องวางหลักประกันสัญญาเป-นจํานวนเงินเท!ากับ
ร*อยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได*ให*มหาวิทยาลัยฯ ยึดถือไว*ในขณะทําสัญญา โดยใช*
หลักประกันอย!างหนึ่งอย!างใดดังต!อไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจ!าย ซึ่งเป-นเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใช*เช็คหรือด
ราฟทนั้นชําระต!อเจ*าหน*าที่ในวันทําสัญญา หรือก!อนวันนั้นไม!เกิน ๓ วันทําการ
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย!างที่
คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในข*อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป-นหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่
กรมบัญชีกลางกําหนด
(๔) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ได*รับอนุญาตให*
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจ ค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแห!งประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห!งประเทศไทยแจ*งเวียนให*ทราบ โดยอนุโลมให*ใช*ตามตัวอย!างหนังสือค้ําประกัน
ของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในข*อ ๑.๔ (๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
๘. คFาจางและการจFายเงิน
มหาวิทยาลัยฯ จะจ!ายค!าสิ่งของซึ่งได*รวมภาษีมูลค!าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค!าใช*จ!ายทั้ง
ปวงแล*วให*แก!ผู*ยื่นข*อเสนอที่ได*รับการคัดเลือกให*เป-นผู*ขาย เมื่อผู*ขายได*ส!งมอบสิ่งของได*ครบถ*วนตามสัญญาซื้อขาย
หรือข*อตกลงเป-นหนังสือ และมหาวิทยาลัยฯ ได*ตรวจรับมอบสิ่งของไว*เรียบร*อยแล*ว
9. อัตราคFาปรับ
ค!าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท*ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือข*อตกลงซื้อ
ขายเป-นหนังสือ ให*คิดในอัตราร*อยละ ๐.๒๐ ต!อวัน ของราคาค!าสิ่งของที่ยังไม!ได*รับมอบต!อวัน
10. การรับประกันความชํารุดบกพรFอง
ผู*ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งได*ทําสัญญาซื้อขาย ตามแบบดังระบุในข*อ ๑.๓ หรือ
ทําข*อตกลงซื้อเป-นหนังสือ แล*วแต!กรณี จะต*องรับประกันความชํารุดบกพร!องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม!น*อยกว!า ๑ ปu - เดือน นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยฯ ได*รับมอบสิ่งของ โดยต*องรีบจัด การ
ซ!อมแซมแก*ไขให*ใช*การได*ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได*รับแจ*งความชํารุดบกพร!อง
11. การจFายเงินลFวงหนา
ผู*ยื่นข*อเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินล!วงหน*า ในอัตราไม!เกินร*อยละ ของราคาพัสดุ
ที่เสนอขายทั้งหมด แต!ทังนี้จะต*องส!งมอบหลักประกันเงินล!วงหน*า เป-นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ําประกัน
หรื อ หนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบดั ง ระบุ ใ นข* อ 1.4 (3) ให* แ ก!
มหาวิทยาลัยฯ ก!อนการรับเงินล!วงหน*านั้น

-9๑2. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
๑2.๑ เงินค!าพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ได*มาจากเงินงบประมาณ งบกลางเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัย
การลงนามในสัญญาจะกระทําได* ต!อเมื่อมหาวิทยาลัยฯได*รับอนุมัติเงินค!าพัสดุจากเงิน
งบกลางเงินรายไดของมหาวิทยาลัย แล*วเท!านั้น
๑2.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยฯ ได*คัดเลือกผู*ยื่นข*อเสนอรายใดให*เป-นผู*ขาย และได*ตกลงซื้อสิ่งของ
ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแล*ว ถ*าผู*ขายจะต*องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล!าวเข*ามาจากต!างประเทศและของนั้น
ต*องนําเข*ามาโดยทางเรือในเส*นทางที่มีเรือไทยเดินอยู! และสามารถให*บริการรับขนได*ตามที่รัฐมนตรีว!าการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด ผู*ยื่นข*อเสนอซึ่งเป-นผู*ขายจะต*องปฏิบัติตามกฎหมายว!าด*วยการส!งเสริมการพาณิชยนาวี
ดังนี้
(๑) แจ*งการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดั งกล!าวเข*า มาจากต!า งประเทศต! อกรมเจ* า ท! า
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต!วันที่ผู*ขายสั่ง หรือซื้อของจากต!างประเทศ เว*นแต!เป-นของที่รัฐมนตรีว!าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว*นให*บรรทุกโดยเรืออื่นได*
(๒) จัดการให*สิ่งของที่ซื้อขายดังกล!าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช!นเดียวกับ
เรือไทย จากต!างประเทศมายังประเทศไทย เว*นแต!จะได*รับอนุญาตจากกรมเจ*าท!า ให*บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่
มิใช!เรือไทย ซึ่งจะต*องได*รับอนุญาตเช!นนั้นก!อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป-นของที่รัฐมนตรีว!าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว*นให*บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณี ที่ไม! ป ฏิ บั ติ ต าม (๑) หรื อ (๒) ผู* ขายจะต* องรั บ ผิ ด ตามกฎหมายว! า ด* ว ย
การส!งเสริมการพาณิชยนาวี
๑2.๓ ผู*ยื่นข*อเสนอซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได*คัดเลือกแล*ว ไม!ไปทําสัญญาหรือข*อตกลงซื้อเป-น
หนังสือภายในเวลาที่กําหนด ดังระบุไว*ในข*อ ๗ มหาวิทยาลัยฯ จะริบหลักประกันการยื่นข*อเสนอหรือเรียกร*องจากผู*
ออกหนังสือค้ําประกันการยื่นข*อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร*องให*ชดใช*ความเสียหายอื่น (ถ*ามี) รวมทั้งจะ
พิจารณาให*เป-นผู*ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว!าด*วยการจัดซื้อจัดจ*างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑2.๔ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ที่จะแก*ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข*อกําหนดในแบบสัญ ญา
หรือขอตกลงซื้อเป-นหนังสือ ให*เป-นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ*ามี)
12.5 ในกรณีที่เอกสารแนบท*ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส มีความขัดแย*งหรือแย*ง
กัน ผู*ยื่นข*อเสนอจะต*องปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของมหาวิทยาลัยฯ คําวินิจฉัยดังกล!าวให*ถือเป-นที่สุด และผู*ยื่นข*อเสนอ
ไม!มีสิทธิเรียกร*องค!าใช*จ!ายใดๆ เพิ่มเติม
๑2.6 มหาวิทยาลัยฯ อาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต!อไปนี้ได* โดยที่ผู*ยื่นข*อเสนอจะ
เรียกร*องค!าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยฯ ไม!ได*
(๑) มหาวิทยาลัยฯ ไม!ได*รับการจัดสรรเงินงบประมาณที่จะใช*ในการจัดซื้อหรือที่ได*รับ
จัดสรรแต!ไม!เพียงพอที่จะทําการจัดซื้อครั้งนี้ต!อไป

-10(๒) มีการกระทําที่เข*าลักษณะผู*ยื่นข*อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได*รับการคัดเลื อก
มี ผ ลประโยชนร! ว มกั น หรื อ มี ส! ว นได* เ สี ย กั บ ผู* ยื่ น ข* อ เสนอรายอื่ น หรื อ ขั ด ขวางการแข! ง ขั น อย! า งเป- น ธรรม
หรือสมยอมกันกับผู*ยื่นข*อเสนอรายอื่น หรือเจ*าหน*าที่ในการเสนอราคา หรือส!อว!ากระทําการทุจริตอื่นใดในการ
เสนอราคา
(๓) การทําการจัดซื้อครั้งนี้ต!อไปอาจก!อให*เกิดความเสียหายแก!มหาวิทยาลัยฯ หรือ
กระทบต!อประโยชนสาธารณะ
(๔) กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก
ตามความในกฎหมายว!าด*วยการจัดซื้อจัดจ*างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว! า งระยะเวลาการซื้ อ ผู* ยื่ น ข* อเสนอที่ ได* รั บ การคั ด เลื อกให* เ ป- น ผู* ขายต* องปฏิ บั ติ ต าม
หลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบได*กําหนดไว*โดยเคร!งครัด
๑4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
มหาวิทยาลัยฯ สามารถนําผลการปฏิบัติงานแล*วเสร็จตามสัญญาของผู*ยื่นข*อเสนอที่ได*รับการ
คัดเลือกให*เป-นผู*ขายเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู*ประกอบการ
ทั้งนี้ หากผู*ยื่นข*อเสนอที่ได*รับการคัดเลือกไม!ผ!านเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นข*อเสนอหรือ
ทําสัญญากับมหาวิทยาลัยฯ ไว*ชั่วคราว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
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