
ประกาศมหาวิทยาลัยราชกัฎพระนครศรีอยุธยา 
เร่ือง ประกวดราคาช้ือหนังสือเรียนกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชกัฎ 

พระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายมัธยม) ประจำจงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

มหาวิทยาลัยราชภัฎหระนครศรีอยุธยา มีความประสงค์จะประกวดราคาชื้อหนังลือเรียนกลุ่มสาระวิชา 
ภาษาต่างประเทศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชกัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายมัธยม)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานช้ือในการประกวดราคาคร้ังน้ี เป็นเงินท้ัง 
สัน ๖๔๒,๐๔๕.0๐ บาท (หกแสนย่ืหม่ืนสองพันท่ีสิบห้าบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้ 

หนังสือเรียนกลุ่มสาระวิชาภาษาต่าง จำนวน - ๑ คร้ัง 
ประเทศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
ราชกัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายมัธยม) 

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
๔. ไม่เป็นบุคคลช่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับภารย่ืนข้อเสนอหรีอทำสัญญาลับหน่วยงานของรัฐไว้ช่ัวคราว 

เน่ืองจากเป็นผู้หIม,ผ่านเกณท์การประเมินผลการปฎิบัฅิงานของผู้ประกอบการตามระเปียบท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การคลังกำหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครีอข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

๕.ไม่เป็นบุคคลช้ืงถูกระบุช่ือไวิในบัญชีรายช่ือผู้ท้ังงานและได้แจ้งเรียนช่ือให้เป็นผู้ท้ังงานของหน่วยงาน 
ของรัฐในระบบเครีอข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ชื่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทั้งงานเป็นห้นล่วนผู้จัดการ กรรมการผู้ 
จัดการ ผู้บรีหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

๖ . มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดชื้อจัดจ้างและการบรีหาร 
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจาบุเบกษา 

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรีอนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาชื้อด้วยวิธีประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

๘.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมลันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
พระนครศรีอยุธยา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรีอไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งข้น 
อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังน้ี 

๙. ไม่เป็นผู้Iด้รับเอกสิทธหรีอความคุ้มกัน ชื่งอาจปฏิเสธไม่ยอมชื้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ย่ืนข้อ 
เสนอได้มีคำส่ังให้สละเอกสิทธความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 

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



ผู้ยึ่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเลนอและเสนอราคาทางระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอีเล็กหรอนิกส์ในวันหี่ 
ระหว่างเวลา 1.... น. ถึง ;. น. 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์[หลดเอกสารผ่านหางระบบจัดช้ือ 
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไชต์ www.aru.ac.th หรอ www. g procure men t .§๐. th หรือ 
สอบทามหางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๕-๓๒๒๐๘๑, ๐๓๕-๒๗๖๕๕๕ #๑๒๐๖ ในวันและเวลาราขการ 

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายง 
มหาวิทยาลัยราชกัฏพระนครศรีอยุธยา ผ่านทางอีเมส์ pussadu@aru.ac.th หรีอช่องทางตามท่ีกรมบัญชีกลาง 
กำหนด ภายในวันท่ี โดยมหาวิทยาลัยราชกัฎพระนครศรีอยุธยาจะช้ืแจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านหาง 
เว็บไชต์ www.aru.ac.th และ www.gprocurement.go.th ในวันท่ี 

ประกาศ ณ วันที่ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(รองคาสตราจารย์ ดร.ชลิหอ้ิ ประดับเพีชรี) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชกัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

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


เอกสารประกวดราคาซอด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขท่ี 

ภารซ้ือหนังสือเรียนกลุ่มสาระวิชาภาษาด่างประเทศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎหระนครศรีอยุธยา (ฝ่าย 
มัธยม) ประจำปึงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 
ลงวันท่ี พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัย" มีความประสงค์จะประกวด 
ราคาซ้ือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้ 

หนังสือเรียนกลุ่มสาระวิชาภาษาต่าง จำนวน ๑ คร้ัง 
ประเทศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
ราชกัฎหระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายมัธยม) 

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ชองใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพท่ีจะใช้งานได้ทันทีและมี 
ดุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไวิในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้โดยมีขัอ 
แนะนำและช้อกำหนด ดังต่อไปนี้ 

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
๑.ร) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
๑.๒ แบบใบเสนอราคาท่ีกำหนดไวิในระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป 
๑.๔ แบบหนังสือคาประลัน 

(๑) หลักประลันสัญญา 
๑.๕ บทนิยาม 

(๑) ผู้มีผลประโยชนํร่วมกัน 
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารท่ีกำหนดไว้Iบระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 

๑.๗ รายช่ือหนังสือกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ ป็งบประมาณ ๒๕๖๕ 
๑.๘ ตารางรายช่ือหนังสือกลุ่มสารวิชาภาษาต่างประเทศ ปิงบประมาณ ๒๕๖๕ ที่ยี่นเสนอ 

ราคา 
๒. คุณสมบัติของผ้ยี่นข้อเสนอ 

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลกกํจการ 
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ีนข้อเสนอหรีอหำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ 

ชั่วคราว เน่ืองจากเป็นผู้หนiผ่านเกณฑ์การประเมีนผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการดามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงการคลังกำหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 



๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซ่ีงถูกระบุช่ือไว้Iนบัญชีรายช่ือผู้ห้ิงงานและได้แจ้งเวยนช่ือให้เป็นผู้ท้ิงงาน 
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครอข่ายสารสนเทคของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้ 
จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดชื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจาบุเบกษา 

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ด้ง 
กล่าว 

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน่ร่วมลันลับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ีนท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่ 
มหาวิทยาลัย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการจัดขวางการแข่งข้นอย่าง 
เป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังน้ี 

๒.๙ ไม่เป็นผู้Iด้รับเอกสิทธหรือความคุ้มลัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 
ของผู้ย่ืนข้อเสนอไต้มีดำลังให้สละเอกสืทธและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติด้งนี้ 
กรณีท่ีข้อตกลงๆ  กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหน่ืงเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงๆจะ 

ต้องมีการกำหนดลัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลัก 
มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอ่ืนทุกราย 

กรณีท่ีข้อตกลงๆ  กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหน่ึงเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้า 
นั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ 

ส่าหรับข้อตกลงๆ ทิ้Iม่ไต้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้า 
ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไวิในเอกสารเชีญชวน 

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

๓. หลักฐานการย่ืนข้อเสนอ 
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดชื้อจัดจ้าง 

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
๓.© ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารด้งต่อไปน้ี 

(๑) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างห้นส่วนจำกัดให้ยื่นส่าเนาหนังสือรับรองการจด 

หะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมท้ังรับรองส่าเนาถูกต้อง 
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาขนจำกัด ให้ย่ืนส่าเนาหนังสือรับรองการจด 

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

(๒) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมีใช่นิติบุคคล ให้ย่ืน 
ส่าเนาบัตรประจำด้วประชาชนของผู้นั้น ส่าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว 
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส่าเนาหนังสือเตินหางของผู้เป็นหุ้นส่วนท่ีมิไต้ถึอสัญชาติไทย พร้อมท้ังรับรองส่าเนา 
ถูกต้อง 

(๓) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าให้ย่ืนสำเนา 



สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามท่ีระบุไว้Iน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แสัวแต่กรณี 
(๔) เอกสารเพ่ิมเติมอ่ีนๆ 

(๔.๑) • สำเนาใบหะเบียนหาณีชย์ (ถ้ามี) 
(๔.๒) สำเนาหะเบียนภาษมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.๒๐) (ถ้ามี) 

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

ทั้งนี้ เม่ือผู้ย่ีนข้อเสนอดำเนินการแนบไฟส์เอภสารตามบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ครบ 
ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดช้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) 
ให้โดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ื 
(๑) ในกรณีท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอ่ีนกระห่าการแทนให้แนบหนังสือมอบ 

อำนาจซ่ึงติดอากรแสคมป้ตามกฎหมาย โดยมีหสักฐานแสดงดัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หาก 
ผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคCUลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 
(๓) รายการพิจารณาท่ี ๑ หนังสือเรืยนกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธิต 

มหาวิทยาลัยราชกัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายม้ธยม) 
(๓.๑) สำเบาใบช้ืนทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(5MEs) (ถ้ามี) 
(๓.๒) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made เก Thailand ของสภาอุตสาหกรรม 

แห่งประเทศไทย (ถ้ามี) 
(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่Iด้ยื่บพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดชื้อจัด 

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 

ทั้งนี้ เม่ือผู้ย่ืนข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ครบ 
ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดช้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) 
ให้โดยผู้ย่ึนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

๔. การเสนอราคา 
๔.® ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย 

อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้Iนเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก 
ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและห่าการยบยันดัวตบของผู้ย่ืนข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ 
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงํนบาท และเสนอราคาได้เพิยงคร้ังเดียวและราคา 
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายภาร ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง 
ทั้งนี้ ราคารวมท่ีเสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถอตัวหนังสือเป็น 
สำดัญ โดยดีดราคารวมท้ังส้ินซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน คำขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใข้จ่ายอ่ืนๆ ทั้ง 
ปวงไว้แล้ว จนกระท่ังส่งมอบพิสดุให้ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝายมัธยม) 



ราคาห่ีเสนอจะต้องเสนอกำหนดยนราคาไม่น้อยกว่า ๖ 0 วัน ตั้งแต่วับเสนอราคาโดย 
ภายในกำหนดรนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนไต้เลนaไว้ และจะถอนการเสนอราคามไต้ 

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบทัสดุไม่เกิน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนาม 
ในสัญญาช้ือขาย หรือวันท่ีIต้รับหนังสือแจ้งจาก มหาวิทยาสัย ให้ส่งมอบพัสดุ 

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตฅาล็อก และหรือรายละเอียดดุณลักษณะเฉพาะของ หนังสือ 
เรืยนกล่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ ใปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดช้ือจัดจ้างภาครัฐต้วออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือ 
ประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวน้ี มหาวิทยาลัยจะรดไว้เป็นเอกสารของหางราชการ 

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ๆลๆ ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ท้ังหมดเสืยก่อนท่ีจะตกลงย่ืนข้อเสนอตามเง่ือนไขใน 
เอกสารประกวดราคาช้ืออิเล็กทรอนิกส์ 

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย 
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถง น. และเวลาในการเสนอ 
ราคาให้ถอตามเวลาของระบบการจัดช้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 

เม่ือพ้นกำหนดเวลาย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาแถ้ว จะไม่รับเอกสารการย่ืนข้อเสนอและการ 
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้Iนการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร 
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ย่ืนข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันภารเสนอราคา แล้วจ้งส่งข้อมูล (Upload) เพ่ือเป็นการ 
เสนอราคาให้แก่ มหาวิทยาลัย ผ่านหางระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบ 
คุณสมนัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมลันลับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน ตามข้อ ๑.๕ 
(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีมผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน คณะ 
กรรมการๆ จะดัดรายช้ือผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันน้ันออกจากการเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ 

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่ 
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการจันเป็นการชัดขวางการแข,งชันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) 
และคณะกรรมการๆ เช้ือว่ามีการกระทำจันเป็นการชัดขวางการแข่งชันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะดัดรายช้ือ 
ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และมหาวิทยาลัย จะพิจารณาลงโทษผู้ย่ืนข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ท้ัง 
งาน เว้นแต่ มหาวิทยาลัย จะพิจารณาเห็นว่าผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันมิใช่เป็นผู้รเร่ิมให้มีการกระทำดังกล่าวและไดให้ 
ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ มหาวิทยาลัย 

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
(๑) ปฏิบติตาบเง่ือนไขท่ีระบุไวิในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(๒) ราคาท่ีเสนอจะต้องเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ  (ถ้ามี) รวมค่าใช้ 

จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

กำหนด 
(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงหะเบียนเพี่อเช้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่ 

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ไต้ 
(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องดํกษาและหำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี 



ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไวิในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
๕. หลักเกณฑ์และสิท5ในการพิจารณา 

๕.๑ ในการพิจารณาผลการย่ืนข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังน้ี มหาวิทยาลัยจะ 
พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา 

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ 
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ มหาวิทยาลัย จะพิจารณา 

จาก ราคารวม 
๕.๓ หากผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดปีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรอย่ืนหลักฐานการย่ืนข้อ 

เสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือย่ืนข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ 
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพิสคุท่ีจะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป 
จากเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดไว้Iนประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนท่ีมิใช่สาระสำคัญและ 
ความแตกต่างน้ันไม่มผลทำให้เกดการไต้เปรยบเสืยเปรยบต่อผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะ 
กรรมการๆ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน 

๕.๔ มหาวิทยาลัยสงวนสิหธไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอโดยไม่มการผ่อนผันใน 
กรณีตังต่อไปน้ี 

(๑) ไม่ปรากฏช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันในบัญชีรายช่ือผู้รับเอกสารประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์หางระบบจัดชื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายช่ือผู้ซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
หางระบบจัดช้ือจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัย 

(๒) ไม่กรอกช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดช้ือจัดจ้างด้วย 
อิเล็กทรอนิกส์ 

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีกำหนดในเอกสารประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือปีผลทำให้เกิดความได้เปรืยบเสียเปรียบแก่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน 

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ 
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัยมสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชื้แจงข้อเทึจจริงเพิ่มเตมได้ 
มหาวิทยาลัย มสิหธิท่ีจะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่หำสัญญา หากข้อเท็จจริงตังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูก 
ต้อง 

๕.๖ มหาวิทยาลัยทรงไว้ช่ืงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาท่ี 
เสนอท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกช้ือในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะ 
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดช้ือเลยกIด้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของหาง 
ราชการเป็นสำคัญ และให้ลือว่าการตัดสินของ มหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่า 
เสียหายใดๆ นิได้ รวมท้ังมหาวิทยาลัย จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ย่ืนข้อเสนอ 
เป็นผู้ท้ังงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ย่ืนช้อเสนอท่ีใด้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมเหคุท่ีเช่ือลือได้ว่าการย่ืนข้อเสนอกระทำ 
การโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแหน 
เป็นต้น 

; ในกรณีท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอรายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนิน 
งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใด้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหา 
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วิทยาลัย จะให้ผู้ย่ืนข้อเสนอน้ันซ้ืแจงและแสดงหลักฐานท่ีทำให้เช่ืรได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสาร 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เส!จสมบูรณ์ หากคำช้ีแจงไม่เป็นท่ีรับฟังได้ มหาวิทยาลัย มสิทธิท่ีจะไม่รับข้อเสนอหรือ 
ไม่รับราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน หั้งนั้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเลืยหายใดๆ จากม 
หาวิทยาลัย 

๕.๗ ก่อนลงนามในลัญญามหาวิทยาลัยอาจประกาศยกเสิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
. หากปรากฏว่ามีการกระทำท่ีเช้าลักษณะผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือท่ีIด้รับการดัดเลือกมผลประใยชน์ 
ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสยกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายย่ืน หรือขัดขวางการแข่งข้นอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ย่ืนข้อ 
เสนอรายย่ืน หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตย่ืนใดในการเสนอราคา 

๕.๘ หากผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุดของผู้ย่ืนข้อ 
เสนอรายย่ืนท่ีIม'เกินร้อยละ ๑ ๐ ให้หน่วยงานของรัฐจ้ดช้ีอจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียง 
ลำดับผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาดรสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายยื่นไม่เกินร้อยละ 
๑ ๐ ที่จะเรียกมาทำลัญญาไม่เกิน ๓ ราย 

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมด้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้อง 
เป็นผู้ประกอบการ SMEs 

๕.๙ หากผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงมใข่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทย 
หรือนิติบุคคลท่ีจัดต้ังช้ีนตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุดของผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาท่ีมิได้ลือ 
สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งชี้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดช้ีอหรือจัด 
จ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ลือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งชี้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว 

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้อง 
เป็นผู้ประกอบการท่ีเป็นบุคคลธรรมดาท่ีลือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย 

๖ . การหำสัญญาซ้ือขาย 
๖ . ๑ ในกรณ์ท่ีผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบส่ิงของได้ครบถ้วน 

ภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อมหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหน้งลือแทนการทำสัญญา 
ตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ กัIด้ 

๖.๒ ในกรณีท่ีผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์Iม่สามารถส่งมอบส่ิงของได้ครบถ้วน 
ภายใน ๕ วันหำการ หรือมหาวิทยาลัยเห็นว่าไม่สมควรจัดหำข้อตกลงเป็นหนังลือ ตามข้อ ๖ . ๑ ผู้ชนะการประกวด 
ราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องหำสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังลือ กับ 
มหาวิทยาลัยภายใน ๔ วัน นับลัดจากวันหIด้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงนเท่ากับร้อยละ 
๕ของราคาค่าส่ิงของท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้มหาวิทยาลัยยืดลือไวิในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่าง 
หน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี 

(๑) เงินสด 
(๒) เช็คหรือดราฟทํท่ีธนาคารเข็นส่ังจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟทํลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟทํ 

นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันน้ันไม่เกิน ๓ วันทำการ 
(๓) หนังลือคาประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างท่ีคณะกรรมการนโยบาย 

กำหนด ตังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังลือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการท่ีกรมบัญช็กลางกำหนด 
(๔) หนังลือคาประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ห่ึใด้รับอนุญาตให้ 

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ีอการพาณีชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม 



รายข่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวิยนให้หราบ โดยอนุโลมให้Iช้ตามดัวอยำงหนังสือmประกันของ 
ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
หลักประกันน้ีจะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน ๑๕วัน นับลัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พันจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลัว 
หลักประกันน้ีจะคืนให้โดยไม่มีดอกเน้ียตามอัตราส่วนของพัสดุท่ีซ้ือซ่ีงมหาริทยาลัยไดัรับมอบ 

ไว้แล้ว 
๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

มหาวทยาลัย จะจ่ายค่าส่ิงของซ่ึงได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และค่าใช้จ่าย 
ทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่Iต้รับการดัดเสือกให้เป็นผู้ขาย เม่ือผู้ขายได้ส่งมอบส่ิงของได้ครบล้วนตามสัญญาซ้ือ 
ขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และมหาวิทยาลัย ได้ตรวจรับมอบส่ิงของไว้เรียบร้อยแล้ว 

๘. อัดราค่าปรับ 
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้หรือข้อตกลงซื้อ 

ขายเป็นหนังสือ ให้คืดใบอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าส่ิงของท่ียังไม่ใด้รับมอบต่อวัน 
๙. การรับประกันความช้ารูดบกพร่อง 

ผู้ขนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุโนข้อ ๑.๓ หรือ 
ทำข้อตกลงซ้ือเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความขำรูดบกพร่องของส่ิงของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนภายใน 
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน นับลัดจากวันที่ มหาวิทยาลัย ได้รับมอบส่ิงของ โดยต้องรีบจัดการซ่อมแขมแกัIข 
ให้ใช้การได้ดืดังเดิมภายใน ๑๕วันนับลัดจากวันห่ีได้รับแจ้งความชำรูดบกพร่อง 

๑๐ . ข้อสงวนสิท5โนการยื่นขอเสนอและอี่นๆ 
๑๐ .๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซ้ือคร้ังน้ีได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 

๒๕๖๕ 
การลงนามในสัญญาจะกระหำได้ ต่อเมื่อมหาวิทยาลัยได้รับอนุม้ตเงินค่าพัสดุจากเงินงบ 

ประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้วเท่าน้ัน 
๑๐.๒ เม่ือมหาวิทยาลัยได้คัดเสือกผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซ้ือส่ิงของตาม 

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ล้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน้าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้อง 
น้าเข้ามาโดยหางเรือในเส้นหางที่มีเรือไทยเดืนอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
คมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณีชยนาว 
ดังนี้ 

(๑) แจ้งการส่ังหรือน้าส่ิงของท่ีซ้ือขายดังกล่าวเช้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า 
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซ้ือของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนไต้ 

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับ 
เรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกส่ิงของน้ันโดยเรืออ่ืนท่ี 
มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(๓) ในกรณีหIม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ 



ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซี่งมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรอข้อตกลงชื้อเป็นหนังสือ 

ภายในเวลาท่ีกำหนด ลังระ'บไวิในข้อ ๗ มหาวิทยาลัยจะริบหลักประลันการย่ืนข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออก 
หนังสือคาประกันการย่ืนข้อเสนอทันห็ และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใข้ความเสืยหายอ่ืน (ล้ามี) รวมท้ังจะพิจารณา 
ให้เป็นผู้ท้ังงาน ตามระเบยบกระหรวงการคลังว่าด้วยการจัดช้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

๑๐.๔ มหาวิทยาลัยสงวนสิหธ้ิท่ีจะแก้ใขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อ 
ตกลงช้ือเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของลำนักงานอัยการสูงสุด (ล้ามี) 

๑๐.๕ ในกรณิท่ีเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ท้ัมีความขัดหรือแย้งกัน 
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบีติตามคำวินิจฉัยของมหาวิทยาลัย คำวินิจฉัยด้งกล่าวให้ลือเป็นท่ีสุด และผู้ย่ืนข้อเสนอไม่มี 
สิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม 

๑๐.๖ มหาวิทยาลัยอาจประกาศยกเสิภการจัดช้ือในกรณิต่อไปน้ืLด้ใดยท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอจะเรียก 
ร้องค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยไมใต้ 

(๑) มหาวิทยาลัยไม่ได้รับการจัดสรรเงินท่ีจะใช้ในการจัดช้ือหรือท่ี1ด้รับจัดสรรแต่ไม่ 
เพียงพอท่ีจะทำการจัดช้ือคร้ังน้ีต่อไป 

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดชื้อหรือที่ใด้รับการคัดเสือกมี 
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกัน 
กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

(๓) การทำการจัดช้ือคร้ังน้ีต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย หรือ 
กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 

(๔) กรณีอ่ืนในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง ชี่งออก 
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดช้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

©๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหว่างระยะเวลาการช้ือ ผู้ยื่นข้อเสนอที่Iด้รับการคัดเสือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบ้ตตามหสัภ 

เกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้ใดยเคร่งครัด 
๑๒. การประเมํนผลการปฏํบัตงานของผู้ประกอบการ 

มหาวิทยาลัย สามารถนำผลการปฏิบีติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีใต้รับการ 
คัดเสือกให้เป็นผู้ชายเพิ่อนำมาประเมีนผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

ทั้งนี้ หากผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีใด้รับการคัดเสือกไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนดจะถูกระงับการย่ืนข้อเสนอ 
หรือทำสัญญากับมหาวิทยาลัย ไว้ช่ัวคราว y ^ """"" ^ \ 


