
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภฎพระนครศรีอยุธยา 
เร่ือง ประกวดราคา4อหนังสือเรียน จำนวน ๕ กลุ่มสาระ ประจำโรงเรียนสาธตมัธยม ด้วยวิธีประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ (e-biddiกg) 

มหาวิทยาลัยราชกัฏพระนครศรีอยุธยา มีความประสงค์จะประกวดราคาชื้อหนังสือเรียน จำนวน ๕ 
กลุ่มสาระ ประจำโรงเรียนสาธิตมัธยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานช้ือในการ 
ประกวดราคาคร้ังน้ี เป็นเงินท้ังสัน ๙๒๕,๗๔๔.๐๐ บาท (เด้าแสนสองหม่ืนห้าพันเจ็ดร้อยส่ีสิบส่ีบาทถ้วน) ตามรายการ 

ด้งนี้ 
หนังสือเรียน จำนวน ๕ กลุ่มสาระ 

ประจำโรงเรียนสาธิตมัธยม 
จำนวน ๑ คร้ัง 

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ด้งต่อไปนี้ 
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มถะลาย 
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลกกิจการ 
๔.ไม่เป็นบุคคลช้ืงอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรอทำสัญญาลับหน่วยงานของรัฐไว้ช่ัวคราว 

เน่ืองจากเป็นผู้ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบตงานของผู้ประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การคลังกำหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครีอข่ายสารสนเทศของกรมนัญชกลาง 

๕. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุช่ือไว้Iนบัญชีรายช่ือผู้ท้ังงานและได้แข้งเรียนช่ือให้เป็นผู้ท้ังงานของหน่วยงาน 
ของรัฐในระบบเครีอข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถงนิติบุคคลที่ผู้ทั้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้ 
จัดการ ผู้บรีหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

๖ . มีคุณสมบีตและไม่มิลักษณะด้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดชื้อจัดข้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจาบุเบกษา 

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรีอนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาชื้อด้วยวิธีประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ด้งกล่าว 

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ีนข้อเสนอรายอ่ืนท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัยราขภัฎ 
พระนครศรีอยุธยา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรีอไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน 
อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังน้ี 

๙. ไม่เป็นผู้Iด้รับเอกสิทธ้ิหรีอความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลชองผู้ย่ืนข้อ 
เสนอได้มิคำสังให้สละเอกสิทธความคุ้มกันเข่นว่าน้ัน 

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดชื้อจัดข้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement ะ e - GP) ชองกรมบัญชีกลา̂  



(๒) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรอคณะบุคคลห่ีมิใช่นิติบุคคลให้ย่ืน 
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้น้ัน สำเนาข้อตกลงท่ีแสดงถงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ก้าม) สำเนาบัตรประจำตัว 
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรอลำเนาหนังสือเตินทางของผู้เป็นหุ้นสวนท่ีมํได้ทอสัญชาติไหย พร้อมท้ังรับรองลำเนา 
ถูกต้อง 

(๓) ใบกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมตัาให้ย่ืนสำเนา 
สัญญาของภารเข้าร่วมค้า และเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (ร)) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 

(๔) เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
(๔.๑) ลำเนาทะเบียนพาณิชย์ (ถามี) 
(๔.๒) ลำเนาทะเบียนภาษมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.๒๐) (ก้าม) 

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่Iดยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดชื้อจัด 
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑ .๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 

ทั้งนึ้ เม่ีอผู้ย่ืนข้อเสนอดำเนินการแนบไฟส์เอกสารตามบัญข้เอกสารส่วนท่ี ๑ ครบ 
ล้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดช้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) 
ให้โดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ตังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

๓.๒ ส่วนที่ to อย่างน้อยต้องมีเอกสารตังต่อ่ไปน้ึ 
(๑) ในกรณีท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอ่ืนกระท่าการแหนให้แนบหนังสือมอบ 

อำนาจช้ืงติดอากรแลตมบีตามกฎหมาย โดยมีหสักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจท้ังน้ีหาก 
ผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณสักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 
(๓) รายการพิจารณาท่ี ๑ หนังสือเรียน จำนวน ๕ กล่มสาระ ประจำโรงเรียนสาธิต 

มัธยม 

(SMEs) (ก้าม) 

แห่งประเทศไทย (ก้าม) 

ระกอบการวสาหกจขนาดกลางและขนาดย่อม (๓.๑) สำเนาใบช้ืนทะเบียนผู้V 

(๓.๒) ลำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made เก Thailand ของสภาอุตสาหกรรม 

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่Iด้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดชื้อจัด 
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑ .๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 

ทั้งนี้ เม่ือผู้ย่ืนข้อเสนอดำเนินการแนบไฟส์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ครบ 
ล้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดช้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ตามแบบในข้อ ๑ .๖ (๒) 
ให้โดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ตังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
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๔. การเสนอราคา 
๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาหางระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย 

อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้โดยไบ่ป้เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก 
ข้อความให้ถูกต้องครบด้วน พร้อมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยฺนย้นตัวตนของผู้ย่ืนข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ 
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาไต้เพยงคร้ังเดียวและราคา 
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ต่ามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง 
ทั้งนี้ ราคารวมท่ีเสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ด้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้สือต้วหนังสือเป็น 
สำคัญ โดยคิดราคารวมท้ังส้ินซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน คาขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใข้จ่ายอ่ืนๆ ทั้ง 
ปวงไว้แล้ว จนกระท่ังส่งมอบพัสดให้ ณ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราขกัฎพระนครศรีอยุธยา 

ราคาไ?(เสนอจะตั'องเสนอท่าหนคฝืนราคาไปนอยกไเา ๖๐ รัน ลังแต่รันเสนอราคาโดย 
ภายในท่าหนดฝืนราคา tjfdนนอเสนอต''องรับฝีดชอบราคาท่ีตนไคไเสนอ่ไรั นละจะกอนการเสนอราคาปได 

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม 
ในสัญญาช้ือขาย หรือวันท่ีIด้รับหนังสือแจ้งจาก มหาวิทยาลัย ให้ส่งมอบพัสดุ 

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคณลักษณะเฉพาะของ หนังสือ 
เรียน จำนวน ๕ กลุ่มสาระ ไปพร้อมการเสนอราคาหางระบบจัดช้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือประกอบภาร 
พิจารณา หลักฐานตังกล่าวน้ี มหาวิทยาลัยจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราขการ 

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดดุณลักษณะเฉพาะ 
ฯลฯให้ล่ีด้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ท้ังหมดเสยก่อนท่ีจะตกลงย่ืนข้อเสนอตามเง่ือนไขใน 
เอกสารประกวดราคาช้ืออิเล็กทรอนิกส์ 

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาหางระบบการจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย 
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น. และเวลาในการเสนอ 

Iนี้ ๕ I I * 1 < ราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดช้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 
เม่ือพันกำหนดเวลาย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการย่ืนข้อเสนอและการ 

เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใข้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร 

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ย่ืนข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบด้วน 
ถูกต้อง และช้ดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยึนยันการเสนอราคา แล้วจํงส่งข้อมูล (Upload) เพ่ือเป็นการ 
เสนอราคาให้แก่ มหาวิทยาลัย ผ่านหางระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดุราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบ 
ดุณสมบีติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน ตามข้อ ๑.๕ 
(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ย่ืบข้อเสนอรายใดเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีมผกประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน คณะ 
กรรมการฯ จะตัดรายซ่ึอผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีมผลประโยชน์ร่วมกับน้ันออกุจากการเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ 

I 



หากปรากฏต่อคณะกรรมการฟิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่ 
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยี่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งข้นอย่างเป็น5รรมตามข้อ ๑.๕ (๒) 
และคณะกรรมการๆ เช่ือว่ามีการกระทำอันเป็นการข้ดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือ 
ผู้ยี่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และมหาวิทยาลัย จะพิจารณาลงโทษผู้ย่ืนข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ท้ิง 
งาน เว้นแต่ มหาวิทยาลัย จะพิจารณาเห็นว่าผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันมีใข่เป็นผู้ริเร่ิมให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ 
ความร่วมมีอเปีนประโยชน์ต่อการพิจารณาของ มหาวิทยาลัย 

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏํบัติ ดังนี้ 
(๑) ปฏิบัติดามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(๒) ราคาท่ีเสนอจะต้องเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ  (ถ้ามี) รวมค่าใช้ 

จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแลัว 
(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่ 

กำหนด 

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไมใต้ 
(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไว้ในเว็บไชต้ www.gprocurement.go.th 
๕. หลักเกณฑ์และสิท5ในการพิจารณา 

๕.๑ ในการพิจารณาผลการย่ืนข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังน้ีมหาวิทยาลัยจะ 
พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา 

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ 
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผชนะการย่ืนข้อเสนอ มหาวิทยาลัย จะพิจารณา 

จาก ราคารวม 
๕.๓ หากผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัดIมถูกต้องตามข้อ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการย่ืนข้อ 4 

เสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือย่ืนข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ 
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป 
จากเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนท่ีมิใช่สาระสำคัญและ 
ความแตกต่างน้ันไม่มีผลทำให้เกดการได้เปรืยบเสิยเปรืยบต่อผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะ 
กรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน 

๕.๔ มหาวิทยาลัยสงวนสิหธไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนตันใน 
กรณีตังต่อไปน้ี 

(๑) ไม่ปรากฏช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันในบัญชีรายช่ือผู้รับเอกสารประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์หางระบบอัดชื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายช่ือผู้ช้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ทางระบบจัดช้ือจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัย 

http://www.gprocurement.go.th


(๒) ไม่กรอกช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอในการเสนุ่อราคาหางระบบจัดช้ือจัดจ้างด้วย 
อิเล็กทรอนิกส์ 

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีกำหนดในเอกสารประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลหำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน 

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรีอในการทำสัญญา คณะกรรมการ 
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรีอมหาวิทยาลัยมีสิทธิใหุผู้ยื่นข้อเสนอชื้แจงข้อเท็จจรีงเพิ่มเติมได้ 
มหาวิทยาลัย มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรีอไม่ทำลัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูก 
ต้อง ' 

๕.๖ มหาวิทยาลัยทรงไว้ช่ืงสิทธิท่ีจะไม่รับราค่าต่ําสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาท่ี 
เสนอท้ังหมดกIด้ และอาจพิจารณาเล็อกช้ือในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะ 
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์Iดยไม่พิจารณาจัดช้ือเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของหาง 
ราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ มหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่า 
เสียหายใดๆ มีได้ รวมท้ังมหาวิทยาลัย จะพิจารณายกเลกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ย่ืนข้อเสนอ 
เป็นผู้ท้ังงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ล็ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือถือได้ว่าการย่ืนข้อเสนอกระทำ 
การโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแหน 
เป็นต้น 

ในกรณีท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอรายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนิน 
งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหา 
วิทยาลัย จะให้ผู้ย่ืนข้อเสนอน้ันช้ืแจงและแสดงหลักฐานท่ีทำให้เช่ือได้วา ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสาร 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไห้เสร็จสมบูรณ์ หากคำช้ืแจงไม่เป็นท่ีรับพิงไต้ มหาวิทยาลัย มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือ 
ไม่รับราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอด้งกล่าวไม่มีสิทธฺเรืยกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากม 
หาวิทยาลัย 

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญามหาวิทยาลัยอาจประกาศยกเลืกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
หากปรากฏว่ามีการกระทำท่ีเข้าลักษณะผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีชนะการประกว่ดราคาหรือท่ีได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ 
ร่วมคัน หรือมีส่วนไต้เสียคับผ้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือข้ดขวางการแข่งขนอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมคันคับผ้ย่ืนข้อ 

4 1 I I I ไ , . . ] 4 , , เสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
• ๕.๘ หากผู้ย่ืนข้อเสนอช่ืงเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาดรสุดของผู้ย่ืนข้อ 

เสนอร1ยอ่ืนท่ีไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดช้ือจัดจ้างจากผูประกอบการ SMEs ดังกล่าวโดยจัดเรียง 
ลำดับผู้ย่ืนข้อเสนอช่ืงเป็นผู้ประกอบการ SMEs ชื่งเสนอราคาสูงกว่าราคาตรสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ 
๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย 

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้อง 
เป็นผุประกอบการ SMEs 



๕.๙ หากผู้ย่ืนข้อเสนอช่ีงมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาห่ีถือสัญชาติไหย 
หรือนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต๋ัาสุดชองผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ีงเป็นบุคคลธรรมดาท่ีมีได้ถือ 
สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกิ่นร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดข้ึอหรือจัด 
จ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยด้งกล่าว 

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกจการร่วมด้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะด้อง 
เป็นผู้ประกอบการท่ีเป็นบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลห่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย 

๖ . การทำสัญญาช้ือขาย 
๖ . ๑ ในกรณท่ีผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิงของได้ครบถ้วน 

ภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงชื้อมหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญา 
ตามแบบสัญญาด้งระบุ ในข้อ ๑.๓ กIด้ 

๖ . ๖ ในกรณท่ีผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์Iม่สามารถส่งมอบส่ิงของได้ครบถ้วน ไ ! , « 1 , I i I I ภายใน ๕ วันทำการ หรือมหาวิทยาลัยเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖ . ๑ ผู้ชนะการประกวด 
ราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาช้ือขายตามแบบสัญญาด้งระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับ 
มหาวิทยาลัยภายใน๔วันนับลัดจากวันหIด้รับแจ้งและจะต้องวางหลกประลันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่าลับร้อยละ 
๕ของราคาค่าส่ิงของท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้มหาวิทยาลัยยึดถอไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่าง 
หน่ึงอย่างใดด้งต่อไปน้ี 

(๑) เงินสด 
(๒) เช็คหรือดราฟทํท่ีธนาคารเข็นส่ังจ่ายซ่ึงเป็นเช็คหรือดราฟทํลงวันท่ีท่ีใช้เช็คหรือดราฟทํ 

นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัณฌา หรือก่อนวันน้ันไม่เกน ๓ วันทำการ 
I " I 1 J 

(๓) หนังสือคำประกันของธนาคารภายในประ;เทศ ตามตัวอย่างทคณะกรรมการนโยบาย 
กำหนด ด้งระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือคาประกันอิเล็กหรอนกสํตามวิธีการท่ีกรมบ้ญช็กลางกำหนด 

(๔) หนังสือคาประกันของบรืษั'หเงินทุน หรือบรืษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ัIด้รับอนุญาตให้ 
ประกอบกจการเงินทุนเพ่ีอการพาณิชย์และประกอบอุรกจต้ัาประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม 
รายช่ือบรืษัหเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวิยนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ําประกันของ 
ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด ด้งระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
หลักประกันน้ีจะคนให้โดยไม่มีดอกเน้ียภายใน รุ)๕ วัน นับลัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาชื้อขายแล้ว 
หลักประกันน้ีจะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ีย ตามสัตรุาส่วนของพัสดุท่ีช้ือซ่ึงมหาวิทยาลัย ได้รับมอบ 

ไร้แล้ว 
๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

มหาวิทยาลัย จะจ่ายค่าส่ิงของซ่ึงได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และค่าใช้จ่าย 
ทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ใด้รับการตัดเสือกให้เป็นผู้ขาย เม่ือผู้ขายIด้ส่งมอบส่ิงของได้ครบถ้วนตามสัญญาช้ือ 
ขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และมหาวิทยาลัย ได้ตรวจรับมอบส่ิงของ, วัเรืยบร้อยแล้ว 



๘. อิดราค่าปรบ 
ค่าปรับตามแบบสัญญาชื้อขายแนบท้ายLอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรอข้อตกลงช้ือ 

ขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตรารัอยละ 0.๖๐ ของราคาค่าสิงของท่ีอังไมIด้รับมอบต่อวัน 
๙. การรับประกันความขำรูดบกพร่อง 

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ชึ่งได้ทำสุญญาชื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ 
ทำข้อตกลงช้ือเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะด้องรับประกันความชำรูดบกพร่องของสิงของท่ีช้ือขายท่ีเกิดช้ืนภายใน 
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน นับถัดจากวันที่ มหาวิทยาลัย ได้รับมอบส่ิงของ โดยด้องรืบจัดการช่อมแชมแกิไข 
ให้ใช้การได้ดืด้งเดืมภายโน ๑๕ วัน นับลัดจากวันที่Iด้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง 

๑ ๐ . ข้อสงวนสิทธึ๋ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ 
๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการช้ือคร้ังน้ีได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 

๒๕๖๕ 
การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อมหาวิทยาลัยได้รับอนุมติเงินค่าพัสดุจากเงินงบ 

ประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้วเท่าน้ัน 
๑๐.๒ เม่ือมหาวิทยาลัยได้คัดเสือกผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงช้ือส่ิงของตาม 

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ลัาผู้ขายจะต้องสั่งหรือน้าสิ่งของดงกล่าวเข้ามาจากต่างประเหคและของนั้นด้อง 
น้าเข้ามาโดยหางเรือในเส้นหางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บรืการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรืว่าการกระทรวง 
คมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏํนิติตามกฎหมายวาด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
ด้งนี้ 

(๑) แจ้งการส่ังหรือน้าส่ิงของท่ีช้ือขายดงกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า 
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือช้ือของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ชื้อขายด้งกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมสิทธิเช่นเดืยวกับ 
เรือไทย จากต่างประเทศมาอังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกส่ิงของน้ันโดยเรืออ่ืนท่ี 
มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องไต้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน I 

(๓) ในกรณีท่ีIม่ปฏินิติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ 
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมหาวิทยาลัยได้คัดเลือก'แล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงชื้อเป็นหนังสือ 
ภายในเวลาท่ีกำหนด ด้งระบุไว้ในข้อ ๗ มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันการย่ืนข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออก 
หนังสือคาประกันการย่ืนข้อเสนอท้นทํ และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ล้ามิ) รวมท้ังจะพิจารณา 
ให้เป็นผู้ท้ังงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดช้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

๑๐.๔ มหาวิทยาลัยสงวนสิหธ้ีท่ีจะแกัIขเพ่ิมเดิมเง่ือนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อ 
ตกลงช้ือเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ล้ามิ) 

๑๐.๕ ในกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ีมิความชัดหรือแย้งกัน 
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฎํนิติตามคำวินิจลัยของมหาวิทยาลัย คำวินิจลัยดงกล่าวให้ลือเป็นท่ีสุด และผู้ย่ืนข้อเสนอไม่มิ 
สิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม I 

! I 



๑๐.๖ มหาวิทยาลัยอาจประกาศยกเลิกการจัดุฃ้ือในกรณีต่อไปน้ึIสัโดยห่ีผู้ย่ืนข้อเสนอจะเรียก 
ร้องค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยไม่ได้ 

(๑) มหาวิทยาลัยไมใด้รับการจัดสรรเงุนท่ีจะใช้ในการจัดช้ือหรือท่ีIด้รับจัดสรรแต่ไม่ 
เพียงพอท่ีจะหำการจัดช้ือคร้ังน้ีต่อไป 

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดชื้อหรือที่ได้รับการลัดเลอกมิ 
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือข้ดขวางการแข่งข้นอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกัน 
กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

(ฌ) การทำการจัดช้ือคร้ังน้ีต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย หรือ 
กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 

(๔) กรณีอ่ืนในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก 
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดช้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครฐ 

๑1ร). การปฏิบัติคามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหว่างระยะเวลาการช้ือ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รบการลัดเลอกให้เป็นผู้ชายต้องปฏิน้ตตามหลัก 

เกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด 
๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

มหาวิทยาลัย สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ย่ืบข้อเสนอท่ีIด้รับการ 
ลัดเลือกให้เป็นผู้ชายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

ทั้งนี้ หากผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีIด้รับการลัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนดจะถูกระงับการย่ืนข้อเสนอ 
หรือหำสัญญากับมหาวิทยาลัย ไว้ช่ัวคราว 

มหาวิทยาลัยราชกัฏหระนครศรือยุธยา 

tiC เมพยน๒๕๖dp 


