
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏพระนครศรอยุธยา 
เร่ือง ประกวดราคาช้ือส่ีอการเรียนการสอนและหนังสือเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษฟิงๆ อิงรีช (Piกรนร English) 
ปิงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕ประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพะนครศรีอยุธยา (ฝ่ายปฐมวัย) ด้วยวิธิ 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหระนครศรีอยุธยา มีความประสงค์จะประกวดราคาชื้อสี่อการเรียนการสอบและ 
หนังสือเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษหงๆ อิงรีช (Pingus English) ปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายปฐมวัย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง 
ของงานช้ือในการประกวดราคาคร้ังน้ี เป็นเงินท้ังสัน ๔๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท (ส่ีแสนเจ็ดหม่ืนส่ีพันบาทถ้วน) ตามรายการ 

หลักสูตรภาษาอังกฤษพํงกุอิงรีช 
(Pingus English) ปิงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ ประจำโรงเรียบสาธิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหระนครศรีอยุธยา 
(ฝ่ายปฐมวัย) 

ผู้ยื่นขอเสนอจะต้องมีคุณสม,บต ด้งต่อไปนี้ 
๑. มีความสามารถดามกฎหมาย 
๒. โม่เป็นบุคคลลัมละลาย 
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
๔.ไม่เป็นบุคคลช่ึงอยู่ระหว่างสูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรีอหำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช่ัวคราว 

เม่ืองจากเป็นผู้หIม่ผ่านเกณฑภารประเนินผลการปฎิบ้ติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ภารคลังกำหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของภรมนัญชีกลาง 

๕ไมไป็นบุคคลช้ืงสูกระบุช่ีอไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ท้ังงานและไต้แจงเวิยนชีอให้เป็นผู้ท้ังงานของหน่วยงาน 
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิต้บุคคลที่ผู้ทั้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ภรรมการผู้ 
จัดการ ผู้บรืหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

๖. มีคุณสมบ้ติเเละไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดชื้อจัดจ้างและการบรีหาร 
พัสคุภาครัฐกำหนดในราชกิจจาบุเบภษา 

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิต้บุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาชื้อด้วยวิธีประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ด้งกล่าว 

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้นก'มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
พระนครศรีอยุธยา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระหำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งข้น 
อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังน้ี 

ด้งนี้ 
จำนวน ๑ คร้ัง 



๙. ไม่เป็นผู้Iดัรับเอกสิหธ้ีหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏํเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ย่ืนข้อ 
เสนอได้มีคำส่ังให้สละเอกสิทธิ'ความคุ้มกันเข่นว่าน้ัน 

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

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาหางระบบจัดขึ้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันท่ี 
ระหว่างเวลา น. ถึง น. 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ใดยดาวนเหลดเอกสารผ่านหางระบบจัดซ้ือ 
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา 

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

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเอพาะโปรดสอบถามมายัง 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรือยุธยา ผ่านทางอีเมส์ pussadud)aru.ac.th หรือช่องทางตามท่ีกรมบัญชีกลาง 
กำหนด ภายในวันท่ี โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรือยุธยาจะข้ึแจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านหาง 
เว็บไซต์ www.aru.ac.th นละ www.gprocurement.go.th ในวันท่ี 

ประกาศ ณ วันที่ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(รองศาสดราจารป้ ดร.ชูสิทธฺ ประดับเพ๋ัชร์) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรือยุธยา 

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรืยมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนท่ี ๑ นละเอกสารส่วนท่ี ๒) 
ในระบบ e-GP ได้ต้ังแต่วันท่ี ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 

http://www.aru.ac.th
http://www.gprocurement.go.th
http://www.aru.ac.th
http://www.gprocurement.go.th


เอกสารประกวดราคาซอด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขท่ี 

การช้ือ!iอการเรียนการสอนและหนังสือเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุอิงรีช (Pingus English) ปิงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายปฐมวัย) 

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชลัฎพระนครศรีอยุธยา 
ลงวันท่ี พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัย" มีความประสงค์จะประกวด 
ราคาช้ือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ด้งนี้ 

ล็อการเรียนการสอนและหนังสือเรียน จำนวน ๑ คร้ัง 
หลักสูตรภาษาอังกฤษพงกุอิงรีช 
(Pingus English) ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ ประจำโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฎหระนครศรีอยุธยา 
(ฝ่ายปฐมวัย) 

พ้สดุที่จะชื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพท่ีจะใช้งานได้ทันทีและมี 
คณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกำหนดไว้ใบเอกสารประกวดราคาช้ือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับน้ีโดยมีข้อ 
แนะนำและข้อกำหนด ด้งต่อไปนี้ 

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
๑.๒ แบบใบเสนอราคาท่ีกำหนดไว้ในระบบการจัดช้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
๑.๓ สัญญาชื้อขายทั่วไป 
ร).๔ แบบหนังสือค์าประกัน 

(๑) หลักประกันสัญญา 
๑.๕ บทนิยาม 

(๑) ผู้มีผลประโยชนํร่วมกัน 
(๒) การขัดขวางการแข่งข้นอย่างเป็นธรรม 

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารท่ีกำหนดไว้Iนระบบจัดช้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 

๑.๗ รายละเอียดคุณลักษณะ 
๑.๘ รายละเอียดท่ีให้ย่ืนเสนอราคา 

๒. คุณสมนัดชองผู้ยื่นช้อเสบอ 
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลลัมละลาย 
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเสิกกํจการ 
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระวับการย่ืนข้อเสนอหรีอทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ 



ชั่วคราว เน่ืองจากเป็นผู้ห่ึIม่ผ่านเกณฑ์การประเมํนผลการปฏํบ้ติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงภารคลังกำหนดตามท่ีประกาศเผยแพรไนระบบเครือข่ายสารลนเทศของกรมบัญชีกลาง 

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลช่ีงถูกระบช่ีอไว้Iนบัญชีรายข่ือผู้ห้ิงงานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ท้ิงงาน 
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ชื่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้หิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้ 
จัดการ กรรมภารผู้จัดการ ผู้บรืหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดชื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจาบุเบกษา 

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดัง 
กล่าว 

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่ 
มหาวิทยาลัย ณ ว้นประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการข้ดขวางการแข่งข้นอย่าง 
เป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังน้ี 

๒.๙ ใม่เป็นผูได้รับเอกสิทธ้ิหรือความคุ้มกัน ชื่งอาจปฏิเสธไม่ยอมชื้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 
ของผู้ย่ืนข้อเสนอได้มีคำลังให้สละเอกสํหธ้ีและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมน้ตตังนี้ 
กรณีท่ีข้อตกลงๆ  กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหน่ืงเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงๆจะ 

ต้องมีการกำหนดลัดส่วนหน้าที่ และความรับผดชอบในปริมาณงาน สี่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลัก 
มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอ่ืนทุกราย 

กรณีท่ีข้อตกลงๆ  กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหน่ืงเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้า 
นั้นต้องใข้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ 

สำหรับข้อตกลงๆ  ที่Iมใด้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้า 
ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชีญชวน 

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

๓. หลักฐานการย่ืนข้อเสนอ 
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดชื้อจัดจ้าง 

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น๒ ส่วน คอ 
๓.8) ส่วนที่ & อย่างนอยตองมีเอกสารลังต่อไปน้ี 

(๑) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ย่ืนสำเนาหนังสือรับรองการจด 

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมท้ังรับรองสำเนาถูกต้อง 
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดให้ย่ืนสำเนาหนังสือรับรองการจด 

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

(๒) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมีใช่นิติบุคคล ให้ย่ืน 
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้น้ัน สำเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว 



ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วนหรอสำLนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนห่ีมํได้ถือสัญชาติไทยพร้อมท้ังรับรองสำเนา 
ถูกต้อง 

(๓) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ย่ีนข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าให้ย่ืนสำเนา 
สัญญาของการเข้าร่วมค้า แสะเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 

(๔) เอกสารเพ่ิมเติมอ่ีนๆ 
(๔.๑) ' สำเนาหะเบียนพาณิชย์ (ล้ามี) 
(๔.๒) สำเนาทะเบียนภาษมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.๒๐) (ล้ามี) 

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไต้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาหางระบบจัดชื้อจัด 
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๖(๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 

ทั้งนึ้ เม่ีอผู้ย่ืนข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ครบ 
ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดช้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) 
ให้โดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ด้งกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารด้งต่อไปน้ี 
(๑) ใบกรณีท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอ่ืนกระหำการแทนให้แนบหนังสือมอบ 

อำนาจช้ืงติดอากรแลตมบีตามกฎหมาย โดยมีหสักฐานแสดงด้วตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หาก 
ผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 
(๓) รายการพจารณาท่ี 0) สื่อการเรืยนการสอนและหนังสือเรืยนหลักสูตรภาษา 

อังกฤษฟิงกุอิงรืช (Pingus English) บีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำโรงเรียนสาธีตมหาวิทยาลัยราชกัฏ 
พระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายปฐมวัย) 

(๓.๑) สำเนาใบข้ีนทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) (ล้ามี) . 

(๓.๒) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made เก Thailand ของสภายุตลาหกรรม 
แห่งประเทศไทย (ล้ามี) 

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่Iต้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาหางระบบจัดชื้อจัด 
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๖(๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 

ทั้งนี้ เม่ือผู้ย่ืนข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ครบ 
ล้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดช้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) 
ให้โดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ด้งกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

๔. การเสนอราคา 
๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย 

อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสัน และจะต้องกรอก 
ข้อความให้ถูกต้องครบล้วน พร้อมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและหำการยืนยันตัวตนของผู้ย่ืนข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ 
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาไต้เพยงคร้ังเดยวและราคา 



เดียวโดยเลนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง 
ทั้งนี้ ราคารวมท่ีเสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น 
สำคัญ โดยคดราคารวมท้ังสันซ่ึงรวมค่าภาษมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้ง 
ปวงไว้แล้ว จนกระท่ังส่งมอบพัสดุให้ ณ โรงเรืยนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายปฐมวัย) 

ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไมนัอยกว่า ๓๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย 
ภายใบกำหนดยืนราคาผู้ย่ืนช้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนไต้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิไต้ 

๔.๓ ผู้อื่นช้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกน ๑๕ วัน นับทัดจากวันลงนาม 
ในสัญญาช้ือขาย หรือวันท1ต้รับหนังสือแจ้งจาก มหาวิทยาลัย ให้ส่งมอบพัสดุ 

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ สื่อการ 
เรียนการสอนและหนังสือเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุอิงรืช (Pingus English) ปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ไป 
พร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดช้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ีอประกอบการพิจารณา หลักฐานตังกล่าวน้ี 
มหาวิทยาลัยจะยืดไว้เป็นเอกสารของหางราชการ 

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ลๆๆ ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ท้ังหมดเสืยก่อนท่ีจะตกลงย่ืนข้อเสนอตามเง่ือนไขใน 

เอกสารประกวดราคาช้ืออิเล็กทรอนิกส์ 
๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย 

อิเล็กทรอนิกส์ในวับที่ ระหว่างเวลา บ. ถืง น. และเวลาใบการเสนอ 
ราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดช้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 

เม่ือพันกำหนดเวลาย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาแต้ว จะไม่รับเอกสารการย่ืนข้อเสนอและการ 
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร 
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ย่ืนข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพ่ีอเป็นภาร 
เสนอราคาให้แก่ มหาวิทยาลัย ผ่านทางระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบ 
คุณสมบติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน ตามข้อ ๑.๕ 
(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีมิผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน คณะ 
กรรมการๆ จะตัดรายช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกับน้ันออกจากการเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ 

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่ 
มิการพิจารณาข้อเสนอ มิผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำภารอันเป็นการชัดขวางการแข่งชันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) 
และคณะกรรมการฯ เช่ือว่ามิการกระทำอันเป็นการชัดขวางการแข่งชันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือ 
ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากภารเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และมหาวิทยาลัย จะพิจารณาลงโทษผู้ย่ืนข้อเสนอตังกล่าวเป็นผู้ท้ัง 
งาบ เว้นแต่ มหาวิทยาลัย จะพิจารณาเห็นว่าผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันมิใช่เป็นผู้!เร่ิมให้มิการกระทำตังกล่าวและไต้ให้ 
ความร่วมมิอเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ มหาวิทยาลัย 

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบ้ติ ตังนี้ 
(๑) ปฏํนัตํตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(๒) ราคาท่ีเสนอจะต้องเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ  (ถ้ามิ) รวมค่าใช้ 



จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
(๓) ผู้ยื่นข้อIสบอจะต้องลงหะIบียนเพื่อIข้าสู่กระบวนการเลนอราคา ตามวัน เวลา ที่ 

กำหนด 
(๔) ผู้ยื่นข้อเลนอจะลอนภารเสนอราคาที่เลนอแล้วไมใต้ 
(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องดีกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงใวิใบเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
๕. หลักเกณฑ์และสิทธ๋ึใบการพิจารณา 

๕.๑ ในการพิจารณาผลการย่ืนข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังน้ี มหาวิทยาลัยจะ 
พิจารณาตัดสินโดยใข้หลักเกณฑ์ ราคา 

๕.เซ การพิจารณาผ้ชนะการย่ืนข้อเสนอ 
กรณีใข้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ มหาวิทยาลัย จะพิจารณา 

จาก ราคารวม 
๕.๓ หากผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดมคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรอย่ืนหลักฐานการย่ืนข้อ 

เสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือย่ืนข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ 
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพสคุท่ีจะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายกะเอียดแตกต่างไป 
จากเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ใบประกาคและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนท่ีมใช่สาระสำคัญและ 
ความแตกต่างน้ันไม่มีผลทำให้เกํดการไต้เปรืยบเล็ยเปรืยบต่อผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือเป็นการผดพลาดเล็กน้อย คณะ 
กรรมการๆ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน 

๕.๔ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธ้ึIมพิจารณาข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผันใน 
กรณีตังต่อไปน้ี 

(๑) ไม่ปรากฎข่ือผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันในบัญชีรายข่ือผู้รับเอกสารประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดชื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์หรือบัญชีรายขื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
หางระบบจัดช้ือจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัย 

(๒) ไม่กรอกข่ือผู้ย่ืนข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดช้ือจัดจ้างด้วย 
อิเล็กทรอนิกส์ 

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีกำหนดในเอกสารประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรยบเสียเปรียบแก่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน 

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ 
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัยมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชื้แจงข้อเท็จจรืงเพื่มเติมได้ 
มหาวิทยาลัย มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจรืงตังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูก 
ต้อง 

๕.๖ มหาวิทยาลัยทรงไว้ข่ืงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต่ําลด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาท่ี 
เสนอท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลอกช้ือใบจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะ 
ยกเสิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดช้ือเลยก็Iต้ ลุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทาง 
ราชการเป็นสำคัญ และให้ถึอว่าการตัดสินของ มหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใข้จ่าย หรือค่า 
เสียหายใดๆ นิได้ รวมท้ังมหาวิทยาลัย จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ย่ืนข้อเสนอ 
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เป็นผู้หงงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีIต้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือลือได้ว่าการย่ืนข้อเสนอกระทำ 
การโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือไข้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแหน 
เป็นด้น 

ในกรณีท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอรายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนิน 
งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหา 
วิทยาลัย จะให้ผู้ย่ืนข้อเสนอน้ันช้ีแจงและแสดงหลักฐานท่ีทำให้เช่ือได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสาร. 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำช้ีแจงไม่เป็นท่ีรับพิงได้ มหาวิทยาลัย มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือ 
ไม่รับราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอด้งกล่าวไม่มีสิทธิเรืยกร้องคำใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากม 
หาวิทยาลัย 

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญามหาวิทยาลัยอาจประกาศยกเลกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
หากปรากฏว่ามีการกระทำท่ีเข้าลักษณะผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือท่ีIด้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ 
ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งข้นอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ย่ืนข้อ 
เสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

๕.๘ หากผู้ย่ืนข้อเสนอช่ืงเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาตาสุดของผู้ย่ืนข้อ 
เสนอรายอ่ืนท่ีIม,เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดช้ีอจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรืยง 
ลำดับผู้ย่ืนข้อเสนอช่ืงเป็นผู้ประกอบการ SMEs ชื่งเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ 
๑๐ ที่จะเรืยกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย 

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมด้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนี้ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้อง 
เป็นผู้ประกอบการ SMEs 

๕.๙ หากผู้ย่ืนข้อเสนอช่ืงมีใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาท่ีลือสัญชาติไทย 
หรือนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุดของผู้ย่ืนข้อเสนอช่ืงเป็นบุคคลธรรมดาท่ีมไต้ลือ 
สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดช้ีอหรือจัด 
จ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอชื่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ลือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว 

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้อง 
เป็นผู้ประกอบการท่ีเป็นบุคคลธรรมดาท่ีลือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย 

๖ . การทำสัญญาซ้ือขาย 
๖.๑ ใบกรณีท่ีผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิงของได้ครบถ้วน 

ภายใน ๕ จันทำการ นับแต่จันที่ทำข้อตกลงชี้อมหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญา 
ตามแบบสัญญาด้งระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ไต้ 

๖.๒ ในกรณีท่ีผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์1ม่สามารถส่งมอบสิงของไต้ครบถ้วน 
ภายใน ๕ จันทำการ หรือมหาวิทยาลัยเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวด 
ราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาช้ีอขายตามแบบสัญญาด้งระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังลือ กับ 
มหาวิทยาลัยภายใน ๔ วันนับลัดจากวันที่Iต้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 
๕ของราคาค่าสิงของท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้มหาวิทยาลัยยดลือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่าง 
หน่ึงอย่างใดด้งต่อไปน้ี 

(๑) เงินสด 
(๒) เช็คหรือดราฟทํท่ีธนาคารเข็นลังจ่าย ชื่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราพ่ทํ 



นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันหำสัญญา หรือก่อนวันน้ันไม่เกิน ๓ วันทำการ 
(๓) หนังสือคาประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างท่ีคณะกรรมการนโยบาย 

กำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๙ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ําประกันรเล็กหรอนิกส์ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด 
(๔) หนังสือคาประกันของบรืษัหเงินหุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีIต้รับอนุญาตให้ 

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ีอการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม 
รายช่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ําประกันของ 
ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
หลักประกันน้ัจะคนให้ โดยไมมดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วัน นับลัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พันจากข้อผูกพันตามสัญญาชื้อขายแล้ว 
หลักประกันบ้ีจะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ีย ตามอัตราส่วนของพัสดุท่ีช้ือช่ืงมหาวิทยาลัย ได้รับมอบ 

ไวัแล้ว 
๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

มหาวิทยาลัย จะจำยค่าส่ิงของช่ืงได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และค่าใช้จ่าย 
ทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่Iด้รับการตัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เม่ือผู้ขายได้ส่งมอบสิงของได้ครบล้วนตามสัญญาช้ือ 
ขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และมหาวิทยาลัย ได้ตรวจรับมอบสิงของไว้เรืยบรัอยแล้ว 

๘. อัตราค่าปรับ 
ค่าปรับตามแบบสัญญาชื้อขายแนบห้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้หรือข้อตกลงชื้อ 

ขายเป็นหนังสือ ให้คืดในอัตราร้อยละ 0.๒๐ ของราคาค่าสิงของท่ีอังไมใด้รับมอบต่อวัน 
๙. การรับประกันความชำรูดบกพร่อง 

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ชื่งได้ทำสัญญาชื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ 
ทำข้อตกลงช้ือเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณิ จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิงของท่ีช้ือขายท่ีเกิดช้ืนภายใน 
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน นับลัดจากวันที่ มหาวิทยาลัย ได้รับมอบสิงของ โดยต้องรืบจ้ดการซ่อมแชมแกัIข 
ให้ไข้การไต้ดืดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับลัดจากวันที่Iต้รับแจ้งความชำรูดบกพร่อง 

๑๐. ข้อสงวนสิห5ในการยี่นช้อเฝืนอและอื่นๆ 
๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการช้ือคร้ังน้ีไต้มาจากเงินงบประมาณงบบำรุงการศึกษา ปี พ.ศ. 

๒๕๖๕ 
การลงนามในสัญญาจะกระทำไต้ต่อเม่ือมหาวิทยาลัยไต้รับอนุม้ตเงินค่าพัสดุจากงบ 

บำรุงการศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้วเท่าน้ัน 
๑๐.๒ เม่ือมหาวิทยาลัยได้คัดเสือกผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ชาย และไต้ตกลงช้ือส่ิงของตาม 

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ล้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิงของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้อง 
นำเข้ามาโดยหางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรืว่าการกระทรวง 
คมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอชื่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัตตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
ดังนี้ 

(๑) แจ้งการส่ังหรือนำส่ิงของท่ีช้ือขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า 
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือช้ือของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของท่ีรัฐมนตรืว่าการกระทรวงคมนาคม 
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 



(๒) จัดการให้สิงของที่ชื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเข่นเดียวกับ 
เรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าห่า ให้บรรทุกสิงของน้ันโดยเรืออ่ืนท่ี 
มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรืว่าการกระทรวงคมนาคม 
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(๓) ในกรณีท่ีโม่ปฏิบ้ตตาม (๑) หรือ (1ซ) ผู้ขายจะต้องรับผดตามกฎหมายว่าด้วยภาร 
ส่งเสริมการพาณีขยนาว 

๑๐.๓ ผู้ยี่นข้อเสนอซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดัดเลอกแล้วไมใปทำสัญญาหรือขอตกลงชื้อเป็นหนังสือ 
ภายในเวลาท่ีกำหนด ดังระนุไว้ในข้อ ๗ มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันการอ่ืนข้อเสนอ หรือเรืยกร้องจากผู้ออก 
หนังสือคาประกันการย่ืนข้อเสนอท้นห และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ล้ามี) รวมท้ังจะพิจารณา 
ให้เป็นผู้ท้ังงาน ตามระเบยบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดช้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

๑๐.๔ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ'ท่ีจะแกํใขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อ 
ตกลงช้ือเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ล้ามี) 

๑๐.๕ ในกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี มีความขัดหรือแย้งกัน 
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฎับ้ตตามคำวินิจฉัยของมหาวิทยาลัย คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นท่ีสุด และผู้ย่ืนข้อเสนอไม่มี 
สิทธิเรืยกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม 

๑๐.๖ มหาวิทยาลัยอาจประกาศยกเลิกการจัดช้ือในกรณีต่อไปน้ึIด้โดยท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอจะเรืยก 
ร้องค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยไมใต้ 

(๑) มหาวิทยาลัยไมใต้รับการจัดสรรเไนท่ีจะใช้ในภารจัดช้ือหรือท่ีIด้รับจัดสรรแต่Iม่ 
เพียงพอท่ีจะทำการจัดช้ือคร้ังน้ีต่อไป 

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดชื้อหรือที่Iต้รับการดัดเสือกมี 
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกัน 
กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

(๓) การทำการจัดช้ือคร้ังน้ีต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย หรือ 
กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 

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

๑๑. การปฎํนัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหว่างระยะเวลาการช้ือ ผู้ยื่นข้อเสนอที่Iต้รับการดัดเสือกให้เป็นผู้ชายต้องปฏีน้ติตามหลัก 

เกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบไต้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด 
๑๒. ภารประเมินผลการปฏนัติงานของผู้ประกอบการ 

มหาวิทยาลัย สามารถนำผลการปฎน้ตงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีIด้รับการ 
ดัดเสือกให้เป็นผู้ชายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิน้ติงานของผู้ประกอบการ 

ทั้งนี้ หากผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีโด้รับการดัดเสือกไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนดจะถูกระงับการย่ืนข้อเสนอ 
หรือทำสัญญากับมหาวิทยาลัย ไว้ช่ัวคราว 

มหาวิทยาลัยราชภัฎหระนครศรือยุธยา 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ 



คำส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฎหระนครครึอยุธยา 
ที่ d 9 0 /h๕๖๕ 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฐเล็กหรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
การจดช้ือส่ือการเรึยบการลอนและหนังสือหลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกอิงรึช {Pingu'ร English) 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำโรงเรียนลาธีตมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครครึอยุธยา 
(ฝ่ายปฐมวัย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-b'dding) 

ควยมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครครึอยุธยา มีความประลงค์จะประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ การจัดช้ือส่ือการเรียนการสอนและหนังสอหลักสูตรภาษาอังกฤษทํงกุอิงรึช (Pingu'ร 
English) งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำโรงเรียนลาธีดมหาวิทยาลัยราชภฎพระนครครึอยุธยา (ฝ่าย 
ปฐมวัย) เพ่ือไหเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจดช้ือจัดจ้างและการบรึหารพัสดุภาครัฐ ห.ศ. ๒๕๖0 และ 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดช้ือจัดจ้าง และการบรึหารพัสดุภาครัฐ ห.ศ. ๒๕๖0 จึงขอแต่งตั้ง 
ผู้มีรายขื่อต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมภารตรวจรับ 
พัสดุ ในการจัดช้ือส่ือการเรียนการสอนและหนังสือหลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกอิงรึช (Pingu'ร English) 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำโรงเรียบสาธีตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครครึอยุธยา (ฝ่ายปฐมวัย) ดังนี้ 

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
๑. นายๅฒิพงษ์ แปงใจ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวจุทามาส นิลคง กรรมการ 
๓. นางสาวสุภาวดี บำรุงเวช กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี ปฎีใJติหน้าท่ีตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดช้ือจัดจ้าง และการบริหาร 
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖0 ข้อ ๕๕ 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ .._ ... 
๑. นางลาวพัชนิ บุญรัคมี ประธานกรรมการ 
!?_• ใ{า^ส_าว?!5ะวรรผ ^ระพัด!พงศ์ กรรมการ 
๓. นางสาวณัฐศัมา แก้วศรี กรรมการและเลขานุการ 

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการถือปฎํบัติตามพระราชบัญญัติการจัดช้ือจัดจ้างและภารบริหาร 
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดช้ือจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ 
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเคร่งครัด 

ลัง ณ วัน ห \ร พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.รุjสิทธ่ํ ประดับเพีชร์) 
อธีการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 


