
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภ'ฏพระนครศรีอยุธยา 
เร่ือง ประกวดราคาช้ือหนังสือเรียนกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธตมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายมัธยม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

มหาวิทยาลัยราชกัฎพระนครศรีอยุธยา มัความประสงค์จะประกวดราคาชื้อหนังสือเรียนกลุ่มสาระวิชา 
ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธตมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายมัธยม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ . 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางชองงานช้ือในการประกวดราคาคร้ังน้ี เป็นเงินท้ัง 
สิน ๖๔๒,0๔๕.๐๐ บาท (หกแสนส่ีหม่ืนสองพันส่ีสิบห้าบาทถ้วน) ตามรายการ ด้งนี้ 

หนังสือเรียนกลุ่มสาระวิชาภาษาต่าง จำนวน ๑ คร้ัง 
ประเทศ โรงเรียนสารตมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายมัธยม) 

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ด้งต่อใปนี้ ' 
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒. ใม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๓. โม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ • 
๔.โม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือหำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช่ัวคราว 

เม่ืองจากเป็นผู้ท้ัIม,ผ่านเกณฑ์การประเมีนผลการปฏํ0ตงานของผู้ประกอบการตามระเบยบห่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การคลังกำหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

๕.ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุช่ือไว้Iนบัญชีรายช้ือผู้ท้ังงานและได้แจ้งเวยนช้ือให้เป็นผู้ท้ังงานของหน่วยงาน 
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทั้งงานเป็นห้นส่วนผู้จ้ดการ กรรมการผู้ 
จ้ดการ ผู้บรืหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจ้ดชื้อจ้ดจ้างและการบริหาร 
พัสดภาครัฐกำหนดในราชกิจจาบุเบกษา 

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาชื้อด้วยวิธีประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ด้งกล่าว.' -

๘.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก,มหาวิทยาลัยราชกัฎ 
หระนครศรีอยุธยา ณ รันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระหำการอันเป็นการข้ดขวางการแข่งขัน 
อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังน้ี 

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมชื้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ย่ืนข้อ 
เสนอได้มีคำส่ังให้สละเอกสิหธ้ิความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบยบในระบบจ้ดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement ะ e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 



ผู้ยี่นข้อเลนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓0 น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 

ผู้สนใจสามารลขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์Iหลดเอกสารผ่านหางระบบจัดซื้อ 
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.aru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ 
สอบถามทางโทรด้พท์หมายเลข ๐๓๕-๓๒๒๐๘๑, ๐๓๕-๒๗๖๕๕๕ #๑๒๐๖ ในวันและเวลาราชการ 

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง 
มหาวทยาลัยราชกัฎหระนครศรือยุธยา ผ่านทางอีเมล์ pussadu@aru.ac.th หรือช่องทางตามท่ีกรมบัญชีกลาง 
กำหนด ภายในวันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรือยุธยาจะซ้ืแจงรายละเอียดด้งกล่าว 
ผ่านทางเว็บไซต์ www.aru.ac.th และ www.gprocurement.go.th ในวับท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสีทธ ประดับเพีชรื) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรือยุธยา 

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

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


เอกสารประกวดราคาซอด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขท่ี ©๗A3๕๖๕ 

การซ้ือหนังสือเรียนกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่าย 
มัธยม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภฏพระนครศรีอยุธยา 
ลงวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

มหาวิทยาลัยราชกัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัย" มีความประสงค์จะประกวด 
ราคาซ้ือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ด้งนี้ 

หนังสือเรียนกลุ่มสาระวิชาภาษาต่าง จำนวน ๑ ' คร้ัง 
ประเทศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
ราชกัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายมัธยม) 

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพท่ีจะใช้งานได้ท้นทีและมี 
ดุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไวิในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีป่ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้โดยมีข้อ 
แนะนำและข้อกำหนด ด้งต่อไปนี้ 

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
๑.๒ แบบใบเสนอราคาท่ีกำหนดไว้ในระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

- ๑1๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป 
๑.๔ แบบหนังสือคาประกัน 

(๑) หลักประกันสัญญา 
๑.๕ บทนิยาม 

(๑) ผู้มีผลประโยชนํร่วมกัน 
(๒) การขัดขวางการแข่งข้นอย่างเป็นธรรม 

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารท่ีกำหนดไว้ในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 

๑.๗ รายช่ือหนังสือกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
๑.๘ ตารางรายช่ือหนังสือกลุ่มสารวิชาภาษาต่างประเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ที่ยื่นเสนอ 

ราคา 
๒. คุณสมบดชองผู้ยื่นข้อเสนอ 

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

: ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรีอทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ 



ชั่วคราว เน่ืองจากเป็นผู้ท่ีIม่ผ่านเกณฑ์การประเมนผลการปฎ0ตงานของผู้ประกอบการตามระฌยบท่ีรัฐมนตรว่าการ 
กระทรวงการคลังกำหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครีอข่ายสารลนเทศของกรมบัญชีกลาง 

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซ่ีงทูกระบุช่ือไว้Iนบัญชีรายข่ือผู้ท้ิงงานและใต้แจ้งเวิยนข่ือให้เป็นผู้ท้ิงงาน 
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ชื่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้ 
จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นต้วย 

๖.๖ มีคุณสมบัติและไม่ปีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจาบุเบกษา 

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดัง 
กล่าว 

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ีนท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่ 
มหาวิทยาลัย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งข้นอย่าง 
เป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังน้ี 

๒.๙ ไม่เป็นผู้ใต้รับเอกสิทธหรือความคุ้มกัน ชื่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 
ของผู้ย่ืนข้อเสนอได้มีคำลังให้สละเอกสิทธและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
กรณีท่ีข้อตกลงๆ  กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหน่ึงเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงๆจะ 

ต้องมีการกำหนดลัดส่วนหน้าที่ และความรับผดขอบในปริมาณงาน สิงของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลัก 
มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายย่ืนทุกราย 

กรณีท่ีข้อตกลงๆ  กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหน่ึงเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้า 
นั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ 

สำหรับข้อตกลงๆ  ที่Iมใด้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้า 
ทุกรายจะต้องมีคุณสมป้ตครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชีญชวน 

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

en. หลักฐานการย่ืนขัอเสนอ 
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง 

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น๖ ส่วน คือ 
๓.© ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 

(๑) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด 

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

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห้สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถึอหุ้นราย 
ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมท้ังรับรองสำเนาถูกต้อง 

(เซ) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมีใช่นิติบุคคลให้ย่ืน 



สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้น้ัน สำเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว 
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดนหางของผู้เป็นหุ้นส่วนท่ีมีไตัถึอสัญชาติไทย พร้อมท้ังรับรองสำเนา 
ถูกต้อง 

สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 
(๔) เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ  

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) 
(๔.๒) สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.๒๐) (ถ้ามี) 

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่Iต้ยี่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดชื้อจัด 
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 

ทั้งนี้ เม่ึอผู้ย่ีนข้อเสนอดำเนินการแนบไฟส์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ครบ 
ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดช้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) 
ให้โดยผู้อ่ืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ตังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารตังต่อไปน้ึ 
(๑) ในกรณีท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอ่ืนกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบ 

อำนาจช่ึงติดอากรแสตมบีตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หาก 
ผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 
(๓) รายการพิจารณาท่ี ๑ หนังสือเรียนกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธิต 

มหาวิทยาลัยราชกัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายมัธยม) 
(๓.๑) สำเนาใบช้ืนทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(SMEs) (ถ้ามี) 
(๓.๒) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made เท Thailand ของสภาอุตสาหกรรม 

แห่งประเทศไทย (ถ้ามี) 
(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่Iด้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดชื้อจัด 

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 

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

๔. การเสนอราคา 
๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย 

อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก 



ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและหำการยืนยันตัวตนของผู้ย่ืนข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ 
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงนบาท และเสนอราคาไต้เพยงคร้ังเดียวและราคา 
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง 
ทั้งนิ้ ราคารวมท่ีเสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถอตัวหนังสือเป็น 
สำคัญ โดยคดราคารวมท้ังสินซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบยน และค่าใข้จ่ายอ่ืนๆ ทั้ง 
ปวงไว้แล้ว จนกระท่ังส่งมอบพัสดุให้ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชกัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝายมัธยม) 

ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า b o วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย 
ภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผํดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๕ วัน นับลัดจากวันลงนาม 
ในสัญญาซ้ือขาย หรือวันท่ั1ด้รับหนังสือแจ้งจาก มหาวิทยาลัย ให้ส่งมอบพัสดุ 

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ หนังสือ 
เรียนกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจ้ดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือ 
ประกอบการพิจารณา หลักฐานตังกล่าวน้ึ มหาวิทยาลัยจะยืดไว้เป็นเอกสารของหางราชการ 

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ๆลๆ ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงย่ืนข้อเสนอตามเง่ือนไขใน 
เอกสารประกวดราคาซ้ืออิเล็กทรอนิกส์ 

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย 
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ 
ถึอตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 

เม่ือพันกำหนดเวลาย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการย่ืนข้อเสนอและการ 
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใข้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร 
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ย่ืนข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 
ถูกต้อง และข้ดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจงส่งข้อมูล (Upload) เพ่ือเป็นการ 
เสนอราคาให้แก่ มหาวิทยาลัย ผ่านหางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบ 
คุณสมบติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีมิผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน ตามข้อ ๑.๕ 
(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีมิผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืบข้อเสนอรายอ่ืน คณะ 
กรรมการๆ จะตัดรายซ่ึอผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีมิผลประโยชน์ร่วมกันน้ันออกจากการเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ 

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่ 
มิการพิจารณาข้อเสนอ มิผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) 
และคณะกรรมการๆ เช่ือว่ามิการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการๆ จะตัดรายช่ือ 
ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และมหาวิทยาลัย จะพิจารณาลงโทษผู้ย่ืนข้อเสนอตังกล่าวเป็นผู้ท้ัง 



งาน เว้นแด่ มหาวิทยาลัย จะพิจารณาเห็นว่าผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันมิใช่เน้ีนผู้ธีเร่ิมให้มีการกระทำดังกล่าวและไค้Iห้ 
ความร่วมมีอเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของมหาวิทยาลัย 

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนึ้ 
(๑) ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(๒) ราคาท่ีเสนอจะต้องเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ  (ถ้ามี) รวมค่าไข้ 

จ่ายทั้งปวงไว้ต้วยแลัว 
(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพิ่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ดามวัน เวลา ที่ 

กำหนด 
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไมใต้ 
(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องคักษาเเละทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไว้ในเว็บไชต้พพพ.gprocurementgo.th 
๕. หลักเกณฑ์และสิหธ้ีในการพิจารณา 

๕,๑ ในการพิจารณาผลการย่ืนข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังน้ีมหาวิทยาลัยจะ 
พิจารณาดัดสินโดยใข้หลักเกณฑ์ ราคา 

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ 
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ มหาวิทยาลัย จะพิจารณา 

จาก ราคารวม 
๕.๓ หากผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรอย่ืนหลักฐานการย่ืนข้อ 

เสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือย่ืนข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ 
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสคุท่ีจะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป 
จากเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนท่ีมิใช่สาระสำคญและ 
ความแตกต่างน้ันใม่มีผลทำให้เกิดการไต้เปรยบเสียเปรืยบต่อผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะ 
กรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการดัดสิทธิผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน 

๕.๔ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธไม,พิจารณ่าข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผันใน 
กรณดังต่อใปน้ี 

(๑) ไม่ปรากฏช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันในบัญชีรายช่ือผู้รับเอกสารประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์หางระบบจัดซื้อจัดจ้างต้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายช่ือผู้ซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างต้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัย 

(๒) ไม่กรอกช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างด้วย 
อิเล็กทรอนิกส์ 

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีกำหนดในเอกสารประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรยบเสียเปรยบแก่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน 

๕.๕ ในการดัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ 
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัยมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอซื้แจงข้อเท็จจรืงเพิ่มเติมใต้ 



มหาวิทยาลัย มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่หำสัญญา หากข้อเท็จจรืงลังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูก 
ต้อง 

๕.๖ มหาวิทยาลัยทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาด่ําสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาท่ี 
เสนอท้ังหมดก็ไต้ และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะ 
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซ้ือเลยกัไต้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทาง 
ราชการเป็นสำคัญ และให้ลือว่าการตัดสินของ มหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรืยกรัองค่าใช้จ่าย หรือค่า 
เลืยหายใดๆ นิได้ รวมท้ังมหาวิทยาลัย จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ย่ืนข้อเสนอ 
เป็นผู้ท้ังงานไม่ว่าจะเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอท้ัได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตามหากมีเหตุท่ีเช่ือถือได้ว่าการย่ืนข้อเสนอกระทำ 
การโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใข้ซ่ึอบุคคล5รรมดา หรือนิติบุคคลย่ืนมาเสนอราคาแทน 
เป็นต้น 

ในกรณีท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอรายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนิน 
งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหา 
วิทยาลัย จะให้ผู้ย่ืนข้อเสนอน้ันซ้ืแจงและแสดงหลักฐานท่ีทำให้เช่ือได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารลดำเนินการตามเอกสาร 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไห้เสร็จสมบูรณี หากคำซ้ืแจงไม่เป็นท่ีรับพิงได้ มหาวิทยาลัย มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือ 
ไม่รับราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอด้งกล่าวไม่มีสิทธิเรืยกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสืยหายใดๆ จากม 
หาวิทยาลัย 

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญามหาวิทยาลัยอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
หากปรากฎว่ามีการกระทำท่ีเข้าลักษณะผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือท้ัได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ 
ร่วมคัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือข้ดขวางการแข่งข้นอย่างเป็นรรรม หรือลมยอมกันกับผู้ย่ืนข้อ 
เสนอรายอ่ืน หรือเจัาหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

๕.๘ หากผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุดของผู้ย่ืนข้อ 
เสนอรายอ่ืนท่ีไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซ้ือจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ด้งกล่าว โดยจัดเรืยง 
ลำด้บผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ 
๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย 

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้อง 
เป็นผู้ประกอบการ SMEs 

๕.๙ หากผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงนิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาท่ีลือสัญชาติไทย 
หรือนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต้ัาสุดของผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาท่ีนิได้ลือ 
สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซ้ือหรือจัด 
จ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ลือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยด้งกล่าว 

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้อง 
เป็นผู้ประกอบการท่ีเป็นบุคคลธรรมดาท่ีลือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย 

๖. การทำสัญญาซ้ือขาย 
๖.๑ ในกรณีท่ีผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารกส่งมอบสิงของไต้ครบถ้วน 

ภายใน ๕ วันทำการ น้บแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อมหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดหำข้อตกลงเป็นหน้งลือแหนการทำสัญญา 



ตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 
๖.๒ ในกรณีท่ีผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบส่ิงของได้ครบถ้วน 

ภายใน ๕ วันทำการ หรอมหาวิทยาสัยเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวด 
ราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑1๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับ 
มหาวิทยาลัยภายใน ๔ วัน นับลัดจากวันที่Iต้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 
๕ของราคาค่าส่ิงของท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้มหาวิทยาลัยยดถือไวัIนขณะทำสัญญาโดยใข้หลักประกันอย่าง 
หน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี 

(๑) เงินสด 
• (๒) เช็คหรือดราฟทํท่ีธนาคารเช็นส่ังจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟทํลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟทํ 

นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันน้ันไม่เกิน ๓ วันหำการ 
(๓) หนังสือคาประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างท่ีคณะกรรมการนโยบาย 

กำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือคาประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด 
(๔) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีIด้รับอนญาตให้ 

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคาประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม 
รายช่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอบุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคาประกันของ 
ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
\ หลักประกันน้ีจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วัน นับลัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
หลักประกันน้ีจะคืนให้โดยไม่มีดอกเน้ียตามอัตราส่วนของพัสดุท่ีซ้ือซ่ึงมหาวิทยาลัย ได้รับมอบ 

ไว้แล้ว 
๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

มหาวิทยาลัย จะจ่ายค่าส่ิงของซ่ึงได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และค่าใช้จ่าย 
ทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้อื่นข้อเสนอที่Iด้รับการดัดเสือกให้เป็นผู้ขาย เม่ีอผู้ขายได้ส่งมอบส่ิงของได้ครบถ้วนตามสัญญาซ้ือ 
ขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และมหาวิทยาลัย ได้ตรวจรับมอบส่ิงของไว้เรืยบร้อยแล้ว 

๘. อัตราค่าปรับ 
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้หรือข้อตกลงซื้อ 

ขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าส่ิงของท่ีอังไมได้รับมอบต่อวัน 
๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง 

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งไต้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ 
ทำข้อตกลงซ้ือเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของส่ิงของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนภายใน 
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน นับลัดจากวันที่ มหาวิทยาลัย ได้รับมอบส่ิงของ โดยต้องรืบจัดการซ่อมแชมแกิไข 
ให้ใช้การไต้ดืดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ใต้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง 

๑๐. ข้อสงวนสิหธในการยี่นข้อเสนอและอี่นๆ 
๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซ้ือคร้ังน้ีได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 



๒๕๖๕ 
การลงนามในสัญญาจะกระหำได้ ตอเม่ือมหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินงบ 

ประมาณประจ0าจ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้วเห่าน้ัน. 
๑๐.๒ เม่ือมหาวิทยาลัยได้คัดเลอกผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงข้ีอสิงของตาม 

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะด้องลังหรือ'นาสิงของด้งกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและขaงนั้นต้อง 
นำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเตินอยู่ และสามารถให้บรืการรับขนไต้ตามท่ีรัฐมนตรืว่าการกระทรวง 
คมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอชี่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
ด้งนี้ 

(๑) แจ้งการสังหรือนำสิงของท่ีข้ีอขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า 
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือช้ือของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

(๒) จ้ดการให้สิงของที่ขี้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเข่นเดียวกับ 
เรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิงของน้ันโดยเรืออ่ืนท่ี 
มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องไต้รับอนุญาตเข่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(๓) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ 
ส่งเสริมภารพาณิชยนาวี 

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดัดเล็อกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงช้ือเป็นหนังสือ 
ภายในเวลาท่ีกำหนด ดังระบไวัIนข้อ ๗ มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันการย่ืนข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออก 
หนังสือคาประกันการย่ืนข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมท้ังจะพิจารณา 
ให้เป็นผู้ท้ังงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้ดข้ีอจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

๑๐.๔ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธ้ิท่ีจะแกัIขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อ 
ตกลงช้ือเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

๑๐.๕ ในกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ีมีความข้ดหรือแย้งกัน 
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของมหาวิทยาลัย คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถอเป็นท่ีสุด และผู้ย่ืนข้อเสนอไม่มี 
สิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม 

๑๐.๖ มหาวิทยาลัยอาจประกาศยกเลกการจัดช้ือในกรณีต่อไปน้ีIด้โดยท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอจะเรียก 
ร้องค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยไมใต้ 

(๑) มหาวิทยาลัยไม่ได้รับการจัดสรรเงินท่ีจะใช้ในการจัดช้ือหรือท่ีIด้รับจัดสรรแต่ไม่ 
เพิยงพอท่ีจะทำการจัดช้ือคร้ังน้ีต่อไป 

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดชื้อหรือที่ได้รับการคัดเสือกมี 
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสืยกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งข้นอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกัน 
กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

(๓) การทำการจัดช้ือคร้ังน้ีต่อใปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย หรือ 
กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 



(๔) กรณีอ่ืนโนทำนองเดียวกับ (๑) (เอ) หรอ (๓) ตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก 
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจดช้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

คัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเนินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
ทั้งนี้ หากผู้ย่ีนข้อเสนอท่ีIด้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณท์ท่ีกำหนดจะถูกระงับการย่ืนข้อเสนอ 

หรือทำสัญญากับมหาวิทยาลัย ไว้ช่ัวคราว 
มหาวิทยาลัยราชภฏพระนครศรือยุธยา 

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

ในระหว่างระยะเวลาการช้ือ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายด้องปฏิบัติตามหลัก 
เกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด 

๑๒. การประเนินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
มหาวิทยาลัย สามารถนำผลการปฏิป้ติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีIด้รับการ 


