
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏพระนครศ1อยุธยา 
เร่ือง ประกวดราคา$อสือการเรียนการสอนนละหนังสือเรียนหลักสูตรภาษาลังกฤษฟิงกุอิงรีช (Pingus English) 
จงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำโรงเรียนสารตมหาวิทยาลัยราชภ้ฎพระนครศรีอยุธยา (ฝายปฐมวัย) ด้วยวิธี 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ?เอการเรียนการสอนและ 
หนังสือเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกอิงรีช (Pingus English) จงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยราชภฎพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายปฐมวัย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง 
ชองงานซ้ือในการประกวดราคาคร้ังน้ี เป็นเไนท้ังสิน ๔๗๔,00๐.0๐ บาท (ส่ีแสนเจ็ดหม่ืนุส่ีพันบาททวน) ตามรายการ 
ด้งนี้ 

ลื่อการเรียนการสอนและหนังสือเรียน จำนวน ร) คร้ัง 
หลักสูตรภาษาอังกฤษพิงคุอิงรีช 
(Pingus English) ปิงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ ประจำโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยราชภฏพระนครศรีอยุธยา 
(ฝ่ายปฐมวัย) 

ผู้ยื่นข้อเสนอจะด้องมีคุณสมบติ ด้งต่อไปนี้ 
๑ . มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๓. ใม่อยู่ระหว่างเลํกกิจการ 
๔. ไม่เป็นบุคคลช่ีงอยู่ระหว่างสูกระงบการย่ืนข้อเสนอหรีอหำสัญญากบหน่วยงาบของรัฐไวัช่ัวคราว 

เน่ืองจากเป็นผู้ท้ัIม่ผ่านเกณท์ภารประเนินผลการปฎํบ้ติงานของผู้ประกอบการตามระเบยบท่ีรัฐมนตรีว่าภารกระทรวง 
การคลังกำหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครีอข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

๕. ใม่เป็นบุคคลช่ีงสูกระบุช่ีอไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ท้ังงาบและได้แจ้งเวียนล่ือให้เป็นผู้ท้ังงานของหน่วยงาน 
ของรัฐในระบบเครีอข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ชื่งรวมถงนิติบุคคลที่ผู้ทั้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้ 
จัดการ ผู้บรีหาร ผู้มีอำนาจใบการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

๖ . มีคุณลมบ้ดและไม่มีลักษณะด้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ด้งกล่าว 



๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนท่ีเข้าย่ืนข้อเลนอให้แก่มหาวิทยาลัยราชกัฎ 
พระนครศรีอยุธยา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรีอไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งข้น 
อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังน้ิ 

๙. ใมไป็นผู้Iต้รับเอกสิทธหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฎัเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ย่ืนข้อ 
เสนอไต้มีคำลังให้สละเอกสิหธ้ีความคุ้มกับเช่นว่าน้ัน 

๑๐ . ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบยนในระบบอัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาหางระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันท่ี ๖ 
มีฤนายน ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์Iหลดเอกสารผ่านหางระบบจัดช้ือ 
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไชต่ www.aru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ 
สอบถามทางโทรด้หทํหมายเลข ๐๓๕-๓๒๒๐๘๑, ๐๓๕๒๗๖๕๕๕ #๑๒๐๖ ในวับและเวลาราชการ 

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมาอัง 
มหาวิทยาลัยราชกัฎพระนครศรีอยุธยา ผ่านทางอีเมล์ pussadu@aru.ac.th หรือช่องทางตามท่ีกรมบัญชีกลาง 
กำหนด ภายในวันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕โดยมหาวิทยาลัยราชกัฎพระนครศรีอยุธยาจะช้ืแจงรายละเอียดด้งกล่าว 
ผ่านทางเว็บไชต้ www.aru.ac.th และ www.gprocurement.go.th ในวันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนท่ี ๑ และเอกสารส่วนท่ี ๒) 
ในระบบ e-GP ได้ต้ังแต่วันท่ี ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 

ประกาศ ณ วันที่ พ® พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์) 
รองอธิการบดี รักษาราชการแหน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 

http://www.aru.ac.th
http://www.gprocurement.go.th
mailto:pussadu@aru.ac.th
http://www.aru.ac.th
http://www.gprocurement.go.th


เอกฝ็ารประกวดราคาช้ือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขท่ี ©๘/๒๕๖๕ 

การซ้ือล่ือการเรียนการสอนและหนังสือเร่ํยนหลักสูตรภาษาอังกฤษพิงๆอิงรีข (Pingus English) ปิงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชกัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายปฐมวัย) 

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราขกัฎพระนครศรีอยุธยา 
ลงวันท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

มหาวิทยาลัยราชกัฎพระนครศรีอยุธยา ซึ่งต่อไปนึ้เรียกว่า "มหาวิทยาลัย" มีความประสงค์จะประกวด 
ราคาช้ือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ด้งนี้ 

สื่อการเรียนการสอนและหนังสือเรียน จำนวน ๑ คร้ัง 
หลักสูตรภาษาอังกฤษฟิงๆ อิงรีช 
(Pingus English) ปืงบประมาณ พ-ศ. 
๖๕๖๕ ประจำโรงเรียนสาธีต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
(ฝ่ายปฐมวัย) 

พลดุท่ีจะช้ือน้ีด้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพท่ีจะใช้งานได้ทันทีและมี 
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาชื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้โดยมีข้อ 
แนะนำและข้อกำหนด ด้งต่อไปนี้ 

๑ . เอกสารแนบทัายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
๑.๒ แบบใบเสนอราคาท่ีกำหนดไว้ในระบบการจัดช้ือจัดข้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
๑.en สัญญาชอขายทั่วไป 
๑.๔ แบบหนังสือคาประกัน 

(๑) หลักประกันสัญญา 
๑.๕ บทนิยาม 

(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารท่ีกำหนดไว้ในระบบจัดช้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 

๑.๗ รายละเอียดคุณลักษณะ 
- ๑.๘ รายละเอียดท่ีให้ย่ืนเสนอราคา 

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 



๖.๔ ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ 
ชั่วคราว เน่ืองจากเป็นผู้ท่ีIม่ผ่านเกณทํการประเมนผลการปฎิบัตงานของผู้ประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงการคลังกำหนดตามท่ีประกาศเผยแพรไนระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญขกลาง 

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุซ่ึอไว้ในบัญชีรายซ่ึอผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวยนซ่ึอให้เป็นผู้ท้ิงงาน 
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้ 
จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บรีหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

๒.๖ มคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัคซ้ึอจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดภาครัฐกำหนดในราชกิจจาบุเบกษา 

๖.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรีอนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายหสดุท่ีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ดัง 
กล่าว 

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมลันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ีนท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่ 
มหาวิทยาลัย ณ จันประกาศประกวดราคารเล็กหรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่าง 
เป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังน้ึ 

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ้ึหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฎิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 
ของผู้ย่ืนข้อเสนอได้มีคำส่ังให้สละเอกสิทธ้ืและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสม•บตดังนึ้ 
กรณีท่ีข้อตกลงๆ  กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหน่ึงเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงๆจะ 

ต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผัดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลัก 
มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอ่ืนหกราย 

กรณีท่ีข้อตกลงๆ  กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหน่ึงเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้า 
นั้นต้องใช้ผลงานชองผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ 

สำหรับข้อตกลงๆ ที่Iมใด้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้า 
ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัฅครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชีญชวน 

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

๓. หลักฐานการย่ืนข้อเสนอ 
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาหางระบบจัดขึ้อจัดจ้าง 

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น๒ส่วน คอ 
๓.© ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ึ 

(๑) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ย่ืนสำเนาหนังสือรับรองการจด 

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมท้ิงรับรองสำเนาถูกต้อง 
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ย่ืนสำเนาหนังสือรับรองการจด 

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถึอหุ้นราย 
ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมท้ิงรับรองสำเนาถูกต้อง 

(๖) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมใช่นิติบุคคล ให้ย่ืน 



สำเนาบัตรประจำตัวประชาขนของผู้ารน สำเนาข้อตกลงท่ีแลดงถึงการ1ข้าเป็นหุ้มส่วบ (ถ้าร) สำเนาบัครประจำด้ว 
ประชาชนชองผู้เป็นห้นสํวน หรอสำเนาหบังสื0เดํนทางของเป็นหุ้นสำนที่ฎyjg^า^หย พร้อนท้ิงจับรองสำเนา 
ถูกต้อง 

(๓) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ย่ืนข้อเลนอร่วมทนในฐานะเป็นผู้รวนค้า ให้อ่ืนสำเนา 
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 

(๔) เอกสารเพ่ิมเติมอ่ีนๆ 
(๔.๑) สำเนาหะเบียนพาณีชย์ (ถ้ามี) 
(๔.๖) สำเนาหะเบียนภาษึมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.๒๐) (ถ้ามี) 

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่โต้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาหางระบบจัดชื้0จัด 
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม1ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

' Format) 
ทั้งนี้ เม่ือผู้ย่ืนข้อเสนอดำเนินการแนบไฟสํเอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ครบ 

ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดช้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) 
ให้โดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ตังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารตังท่อไปน้ื 
(๑) ในกรณีท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอ่ืนกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบ 

อำนาจซ่ึงติดอากรแลตมบีตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หาก 
ผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมคาต้องเป็นผู้ที่บรรลนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเห่านั้น 

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 
(๓) รายการพิจารณาท่ี ๑ สื่อการเรืยนการลอนและหนังสือเรืยนหลักสูตรภาษา 

อังกฤษพิงคุอิงรืช (Pingus English) ปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ 
พระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายปฐมวัย) 

(๓.๑) สำเนาใบช้ืนหะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) (ถ้ามี) 

(๓.๒) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ชองสภายุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย (ถ้ามี) 

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่Iด้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาหางระบบจัดชื้อจัด 
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ดามแบบในข้อ ๑.๖(๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 

ทั้งนี้ เม่ือผู้ย่ืนข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ครบ 
ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดช้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๖ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) 
ให้โดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ตังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

๔. การเสนอราคา 
๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐต้วบ 

อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กหรอนิกส์นี้โดยไม่มีเงื่อนไชใดๆ ทั้งสัน และจะต้องกรอก 



ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมท้ังหลักฐานแสดงคัวตนและหำการยบยันต้วตนของผู้ย่ืนข้อเสนอโดยไม่ต้ฎงแบบใบ 
Iลนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

๔.๒ ในการtสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาไต้เพยงคร้ังเดียวและราคา 
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรอราคาต่อหน่วย และหรอต่อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไร้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง 
ทั้งนี้ ราคารวมท่ีเสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตวงกัน ให้ถึอตัวหนังสือเป็น 
สำคัญ โดยคิดราคารวมท้ังส้ินซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ีน ค่าขนล่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใข้จ่ายอ่ืนๆ ทั้ง 
ปวงไร้แล้ว จนกระท้ังส่งมอบพัสดุให้ ณ โรงเรียนสาธตมหาวิทยาลัยราชกัฎพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายปฐมวัย) 

ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอกำหนดรนราคาไม่น้อยกว่า ๓0 ร้น ตั้งแต่ร้นเสนอราคาโดย 
ภายในกำหนดรนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผํดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว และจะทอนการเสนอราคามิได้ 

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๕ ร้น นับลัดจากร้นลงนาม 
ในสัญญาช้ือขาย หรีอร้นท่ีIต้รับหนังสือแจ้งจาก มหาวิทยาลัย ให้ส่งมอบพัสดุ 

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรีอรายละเอียดดุณลักษณะเฉพาะของ สื่อการ 
เรียนการสอนและหนังสือเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกอีงรีช (Pingus English) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ไป 
พร้อมการเสนอราคาหางระบบจ้ดช้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอีเล็กทรอนิกส์ เพ่ีอประกอบการพิจารณา หลักฐานตังกล่าวน้ี 
มหาวิทยาลัยจะรดไร้เป็นเอกสารของทางราขการ 

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ฯลฯให้ส่ืถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอีเล็กหรอนิกส์ท้ังหมดเสืยก่อนท่ีจะตกลงย่ืนข้อเสนอตามเง่ือนไขใน 
เอกสารประกวดราคาช้ืออีเล็กทรอนิกส์ 

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย 
อีเล็กทรอนิกสํในร้นที่ ๖ มิฤนายน ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา 0๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือ 
ตามเวลาของระบบการจัดช้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอีเล็กทรอนิกส์เป็นเกณทํ 

เม่ือพันกำหนดเวลาย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการย่ืนข้อเสนอและการ 
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดหำเอกสารสำหรับใขในการเสนอราคาใบรูปแบบไฟส์เอกสาร 
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ย่ืนข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผดขอบตรวจสอบความครบถ้วน 
ถูกต้อง และขัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจังส่งข้อมูล (Upload) เพ่ีอเป็นการ 
เสนอราคาให้แก่ มหาวิทยาลัย ผ่านทางระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอีเล็กทรอนิกส์ 

๔.๙ คณะกรรมการพจารณาผลการประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบ 
คุณสมบีติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน ตามข้อ ๑.๕ 
(๑) หรีอไม่ หากปรากฎว่าผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน คณะ 
กรรมการฯ จะตัดรายซ่ึอผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันน้ันออกจากการเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ 

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพจารณาผลการประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรีอในขณะที่ 
มีภารพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ «1.๕ (๒) 
และคณะกรรมการฯ เซ่ึอว่ามีภารกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือ 
ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่บข้อเสนอ และมหาวิทยาลัย จะพิจารณาลงโทษผู้ย่ืนข้อเสนอตังกล่าวเป็นผู้ห้ิง 



งาน เว้นแต่ มหาวิทยาลัย จะพิจารณาเห็นว่าผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันมิใช่เป็นผูรเร่ิมให้มีการกระทำดังกล่าวและไดใหั 
ความร่วมมีอเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ มหาวิทยาลัย 

๔.๑0 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏํน้ต ดังนี้ 
(๑) ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(๒) ราคาท่ีเสนอจะต้องเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวมค่าไช 

จ่ายทั้งปวงไว้ต้วยแลัว 
(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพิ่อเข้าสู่กระนวมการเสนอราคา ตามวับ เวลา ที่ 

กำหนด 
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไมใต้ 
(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องดีกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาต้วยวิธี 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.§๐.th 
๕. หลักเกณฑ์และสิหธ๋ึในการพิจารณา 

๕.๑ ในการพิจารณาผลการย่ืนข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังน้ี มหาวิทยาลัยจะ 
พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณทํ ราคา 

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ 
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ มหาวิทยาลัย จะพิจารณา 

จาก ราคารวม 
๕.๓ หากผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการย่ืนข้อ 

เสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือย่ืนข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอชองผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ 
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะชองพิสดท่ีจะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป 
จากเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนท่ีมิใช่สาระสำคัญและ 
ความแตกต่างน้ันไม่มีผลทำให้เกดการไต้เปรยบเสียเปรยบต่อผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือเป็นการผัดพลาดเล็กน้อย คณะ 
กรรมการๆ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน 

๕.๔ มหาวิทยาลัยสงวนสิหธ้ิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผันใน 
กรณีตังต่อไปน้ี 

(๑) ไม่ปรากฏช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันในบัญชีรายช่ีอผู้รับเอกสารประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดชื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์หรือบัญชีรายชื่อผู้ซึ้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ทางระบบจัดช้ือจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัย 

(๒) ไม่กรอกข่ือผู้ย่ืนข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดช้ือจัดจ้างด้วย 
อิเล็กทรอนิกส์ 

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีกำหนดในเอกสารประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกดความไต้เปรียบเสียเปรืยบแก่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน 

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ 
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัยมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชื้แจงข้อเท็จจรีงเพิ่มเติมได้ 
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มหาวิทยาลัย มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรอไม่หำสัญญา หากข้อเท็จจริงลังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูก 
ต้อง 

1 ๕ . ๖ , มหาวิทยาลัยทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาท่ี 
เสนอท้ังหมดก็โด้ และอาจพิจารณาเสือกช้ือในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะ 
ยกเลกการประกวดราคาอีเล็กหรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดช้ือเลยก็ไต้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทาง 
ราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าภารต้ดสินของ มหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่า 
เสียหายใดๆ มีไต้ รวมท้ังมหาวิทยาลัย จะพิจารณายกเลกการประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ย่ืนข้อเสนอ 
เป็นผู้ท้ิงงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเสือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือถือได้ว่าการย่ืนข้อเสนอกระทำ 
การโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแหน 
เป็นต้น 

ในกรณีท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอรายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไต้ว่าไม่อาจดำเนิน 
งานตามเอกสารประกวดราคาอีเล็กหรอนิกส์โต้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์หรือมหา 
วิทยาลัย จะให้ผู้ย่ืนข้อเสนอน้ันช้ืแจงและแสดงหลักฐานท่ีทำให้เช่ือไต้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสาร 
ประกวดราคาอีเล็กหรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากดำช้ืแจงไม่เป็นท่ีรับพิงได้ มหาวิทยาลัย มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือ 
ไม่รับราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอด้งกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากม 
หาวิทยาลัย ; 

๕.๗ ก่อนลงนามใบสัญญามหาวิทยาลัยอาจประกาศยกเลกการประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ 
หากปรากฎว่ามีการกระทำท่ีเข้าลักษณะผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือท่ีโต้รับการคัดเสือกมีผลประโยชน์ 
ร่วมกน หรือมีส่วนใต้เสียลับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแช่งข้นอย่างเป็นธรรม หรือสมยอบกันลับผู้ย่ืนข้อ 
เสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

๕.๘ หากผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุดของผู้ย่ืนข้อ 
เสนอรายอ่ืนท่ีโม่เกินร้อยละ ๑ ๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดช้ือจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าวโดยจัดเรียง 
สำด้บผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาฅํ่าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ 
๑ ๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย 

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมด้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้อง 
เป็นผู้ประกอบการ SMEs 

๕.๙ หากผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงมีใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทย 
หรือนิติบุคคลท่ีจัดต้ังช้ืนตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุดของผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาท่ีมีไต้ถือ 
สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งชื้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดช้ือหรือจัด 
จ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งชื้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว 

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้อง 
เป็นผู้ประกอบการท่ีเป็นบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดต้ังช้ืนตามกฎหมายไทย 

๖ . การทำสัญญาช้ือขาย 
๖ . ๑ ในกรณีท่ีผู้ชนะการประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบส่ิงของได้ครบถ้วน 

ภายใน ๕ วันทำการ น้บแต่วันที่ทำข้อตกลงชื้อมหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญา 
ตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ กัโต้ 



๖.๒ ในกรณีท่ีผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โม่สามารถส่งมอบส่ิงของได้ครบท้วน 
ภายใน ๕ วันทำการ หรือมหาวิทยาลัยเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖ . ๑ ผู้ขนะการประกวด 
ราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาช้ือขายตามแบบสัญญาด้งระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ลับ 
มหาวิทยาลัยภายใน ๔วัน นับถัดจากวันที่โด้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประถันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 
๕ของราคาค่าส่ิงของท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้มหาวิทยาลัยยดถอไวิในขณะทำสัญญาโดยใข้หลักประกันอย่าง 
หน่ึงอย่างใดด้งต่อไปน้ึ 

(๑) เงินสด 
(๒) เช็คหรือดราฟทํท่ีธนาคารเข็นส่ังจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟทํลงวันที่ที่ใข้เช็คหรือดราฟทํ 

นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันน้ันไม่เกิน ๓ วันทำการ 
(๓) หนังสือคาประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างท่ีคณะกรรมการนโยบาย 

กำหนด ด้งระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการท่ีกรมนัญช็กลางกำหนด 
(๔) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีIด้วับอนุญาตให้ 

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณีขย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม 
รายซ่ึอบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวยนให้ทราบ โดยอนุโลมให้Iข้ตามตัวอย่างหนังสือคาประกันของ 
ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด ด้งระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
หลักประกันน้ัจะคืนให้โดยไมมดอกเบ้ียภายใน ๑๕:วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พันจากข้อผูกพันตามสัญญาชื้อขายแล้ว 
หลักประกันบ้ีจะคืนให้ โดยไม่มดอกเบ้ีย ตามอัตราส่วนของพัสดุท่ีช้ือซ่ึงมหาวิทยาลัย ไต้รับมอบ 

ไว้แล้ว 
๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

มหาวิทยาลัย จะจ่ายค่าส่ิงของซ่ึงไต้รวมภาษีมูลค่าเพ่ืม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และค่าใช้จ่าย 
ทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่Iด้รับการด้ดเลอกให้เป็นผู้ขาย เม่ือผู้ขายได้ส่งมอบส่ิงของใต้ครบท้วนตามสัญญาช้ือ 
ขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และมหาวิทยาลัย ได้ตรวจรับมอบส่ิงของไว้เรืยบรัอยแล้ว 

๘. อัตราค่าปรับ 
ค่าปรับตามแบบสัญญาชื้อขายแนบห้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์บี้หรือข้อตกลงชื้อ 

ขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.๒๐ ของราคาค่าส่ิงของท่ียังไมได้รับมอบต่อวัน 
๘. ภารรับประกันความชำรูดบกพร่อง 

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาชื้อขายตามแบบด้งระบุในข้อ ๑.๓ หรือ 
ทำข้อตกลงช้ือเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรูดบกพร่องของส่ิงของท่ีช้ือขายท่ีเกิดช้ืนภายใน 
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน นับถัดจากวันที่ มหาวิทยาลัย ได้รับมอบส่ิงของ โดยต้องริบจัดการซ่อมแชมแกัIข 
ให้ใช้การไต้ดืด้งเดืมภายใน ๑๕: วัน นับถัดจากวันที่Iต้รับแจ้งความชำรูดบกพร่อง 

©๐. ข้อสงวนสิหธื่ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ 
๑๐ .๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการช้ือคร้ังบ้ีไต้มาจากเงินงบประมาณงบบำรูงการศึกษา ป็ พ.ศ. 

๒๕๖๕: 
การลงนามในสัญญาจะกระทำไต้ต่อเม่ือมหาวิทยาลัยไต้รับอนุม้ตเงินค่าพัสดุจากงบ 



บ่ารูงการศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้วเท่าน้ัน 
๑๐.๒ เม่ือมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ชาย และใด้ตกลงซ้ือส่ิงของตาม 

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ล้าผู้ขายจะต้องลังหรือนำสิ่งของคังกล่าวLข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้อง 
นำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บรํการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรืว่าการกระทรวง 
คมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอชี่งเป็นผู้ขายจะต้องปฎบ่ตตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการหาฌขยนาวี 
ดังนี้ 

(๑) แจ้งการส่ังหรือนำส่ิงของท่ีซ้ือขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า 
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซ้ือของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของท่ีรัฐมนตรืว่าการกระทรวงคมนาคม 
ประกาศยกเว้นให้บรรหกโดยเรืออ่ืนได้ 

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรหกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับ 
เรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกส่ิงของน้ันโดยเรืออ่ืนท่ี 
มใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรืว่าการกระทรวงคมนาคม 
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(๓) ในกรณีท่ีIม่ปฎบ้ตตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผดตามกฎหมายว่าด้วยการ 
ส่งเสริมการพาณีชยนาวี 

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมหาวีทยาลัยไต้คัดเลือกแล้วไม่ไปท่าสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังลือ 
ภายในเวลาท่ีกำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันการย่ืนข้อเสนอ หรือเรืยกร้องจากผู้ออก 
หนังลือต้ัาประกันการย่ืนข้อเสนอทันห และอาจพิจารณาเรืยกร้องให้ชดใข้ความเลืยหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมท้ังจะพิจารณา 
ให้เป็นผู้ท้ังงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าต้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและภารบริหารพัสดุภาครัฐ 

๑๐.๔ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธ๋ิท่ีจะแกัIขเพิ'มเดิมเง่ือนไข หรือข้อกำหนดในแปบสัญญาหรือข้อ 
ตกลงซ้ือเป็นหนังลือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ล้ามี) 

๑๐.๕ ในกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี มีความขัดหรือแย้งกัน 
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฎนัดิตามคำวินิจฉัยของมหาวิทยาลัย คำวินิจฉัยด้งกล่าวให้ถอเป็นท่ีสุด และผู้ย่ืนข้อเสนอไม่มี 
สิทธิเรืยกร้องค่าใข้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม 

๑๐ .๖ มหาวิทยาลัยอาจประกาศยกเลิกการจัดซ้ือในกรณีต่อไปน้ึIด้โดยท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอจะเรียก 
ร้องค่าเสยหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยไมใต้ 

(๑) มหาวิทยาลัยไม่ได้รับการจัดสรรเงนท่ีจะใข้ในการจัดซ้ือหรือท่ีIต้รับจัดสรรแต่ไม่ 
เพิยงพอท่ีจะทำการจัดซ้ือคร้ังน้ีต่อไป 

(๒) มีการกระท่าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่Iด้รับการคัดเลือกมี 
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เลืยกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกัน 
กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหนัาท่ีในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

(๓) การทำการจัดซ้ือคร้ังน้ีต่อไปอาจก่อให้เกิดความเลืยหายแก่มหาวิทยาลัย หรือ 
กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 

(๔) กรณีอ่ืนในหำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก 
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

๑©. การปฎํบ้ตตามกฎหมายและระเบียบ 



ในระหว่างระยะเวลาการซ้ือ ผู้ยื่นข้อเสนอที่Iต้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบํติตามหลัก 
' เกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบไต้กำหนดไว้Iดยเคร่งครัด 

๑๒. การประเมํนผลการปฏิป้ตงาบของผู้ประกอบการ 
มหาวิทยาลัย สามารถนำผลการปฎบติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ย่ืนข้อเลนอท่ีIต้รับการ 

คัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมํนผลการปฎํบ้ติงานของผู้ประกอบการ 
ทั้งนี้ หากผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีIต้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนดจะถูกระงับการย่ืนข้อเสนอ 

หร็อท่าสัญญากับมหาวิทยาลัย ไว้ช่ัวคราว 
มหาวิหyาลิยรา«rnrพรรนดรศริฮยธยา 


