ประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏพระนครศรอยุธยา
เรอ่ ื ง ประกวดราคาชือ้ สีอ่ การเรียนการสอนและหนังสือเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษฟิงๆอิงรีช
(Piกรนร English)
ปิงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕ประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพะนครศรีอยุธยา (ฝ่ายปฐมวัย) ด้วยวิธิ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มหาวิทยาลัยราชภัฏหระนครศรีอยุธยา มีความประสงค์จะประกวดราคาชื้อสี่อการเรียนการสอบและ
หนังสือเรยี นหลักสูตรภาษาอังกฤษหงๆอิงรีช
(Pingus English)ปิงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายปฐมวัย)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ราคากลาง
ของงานชือ้ ในการประกวดราคาครัง้ นี้
เป็นเงินทั้งสัน ๔๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สีแ่ สนเจด็ หมืน่ สีพ่ นั บาทถ้วน)
ตามรายการ
ด้งนี้
หลักสูตรภาษาอังกฤษพํงกุองิ รีช
(Pingus English)ปิงบประมาณพ.ศ.
๒๕๖๕ ประจำโรงเรียบสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏหระนครศรีอยุธยา
(ฝ่ายปฐมวัย)

จำนวน

๑

ครั้ง

ผู้ยื่นขอเสนอจะต้องมีคุณสม,บต ด้งต่อไปนี้
๑. มีความสามารถดามกฎหมาย
๒. โม่เป็นบุคคลลัมละลาย
๓. ไม่อยูร่ ะหว่างเลิกกิจการ
๔.ไม่เป็นบุคคลชึง่ อยูร่ ะหว่างสูกระงับการยืน่ ข้อเสนอหรีอหำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชว่ ั คราว
เมือ่ งจากเป็นผูห้ Iม่ผา่ นเกณฑภารประเนินผลการปฎิบต้ งิ านของผูป้ ระกอบการตามระเบียบทีร่ ฐั มนตรีวา่ การกระทรวง
ภารคลังกำหนดตามทีป่ ระกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของภรมนัญชีกลาง
๕ไมไป็นบุคคลชืง้ สูกระบุชอ่ ี ไว้ในบัญชีรายชือ่ ผูท้ ง้ ั งานและไต้แจงเวยิ นชีอให้เปน็ ผูท้ ง้ ั งานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิต้บุคคลที่ผู้ทั้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ภรรมการผู้
จัดการ ผู้บรืหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบ้ติเเละไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดชื้อจัดจ้างและการบรีหาร
พัสคุภาครัฐกำหนดในราชกิจจาบุเบภษา
๗. เปน็ บุคคลธรรมดาหรือนิตบ้ คุ คล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาชื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ด้งกล่าว
๘.
ไม่เปน็ ผูม้ ผี ลประโยชน์รว่ มกันกับผูย้ น่ ื ข้อเสนอรายอืน่ ทีเ่ขา้ ยืน่ ข้อเสนอให้นก'มหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนครศรีอยุธยา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ ระหำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งข้น
อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี้

๙. ไม่เปน็ ผูI้ ดัรบั เอกสิหธีห้ รือความคุม้ กัน
ซึ่งอาจปฏํเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เวน้ แต่รฐั บาลของผูย้ น่ ื ข้อ
เสนอได้มคี ำสัง่ ให้สละเอกสิทธิ'ความคุม้ กันเขน่ ว่านัน้
๑๐.ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงหะเบียนในระบบจํดขึ้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(Electronic
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาหางระบบจัดขึ้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่
ระหว่างเวลา
น.
ถึง
น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ใดยดาวนเหลดเอกสารผ่านหางระบบจัดซือ้
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
หรือช่องทางตามทีก่ รมบัญชีกลาง
กำหนด ภายในวันที่
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรือยุธยาจะขึแ้ จงรายละเอียดดังกล่าวผ่านหาง
เวบ็ ไซต์ www.aru.ac.th นละ www.gprocurement.go.th ในวันที่
ประกาศ ณ วันที่ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(รองศาสดราจารป้ ดร.ชสู ทิ ธฺ

ประดับเพช๋ ั ร์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรือยุธยา

หมายเหตุผู้ประกอบการสามารถจัดเตรืยมเอกสารประกอบการเสนอราคา(เอกสารส่วนที่ ๑ นละเอกสารส่วนที่ ๒)
ในระบบ e-GP ได้ตง้ ัแต่วนั ที่

ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

เอกสารประกวดราคาซอด้วยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
เลขที่
การชือ้ !iอการเรียนการสอนและหนังสือเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุองิ รีช
(Pingus English) ปิงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
(ฝ่ายปฐมวัย)
ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชลัฎพระนครศรีอยุธยา
ลงวันที่
พฤษภาคม ๒๕๖๕
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัย" มีความประสงค์จะประกวด
ราคาชือ้ ด้วยวิธปี ระกวดราคาอิเลก็ ทรอนิกส์
ตามรายการ ด้งนี้
ล็อการเรียนการสอนและหนังสือเรียน
จำนวน
๑
ครั้ง
หลักสูตรภาษาอังกฤษพงกุองิ รีช
(Pingus English)ปีงบประมาณพ.ศ.
๒๕๖๕ ประจำโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฎหระนครศรีอยุธยา
(ฝ่ายปฐมวัย)
พ้สดุที่จะชื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ
อยูใ่ นสภาพทีจ่ ะใช้งานได้ทนั ทีและมี
คณลักษณะเฉพาะตรงตามทีก่ ำหนดไว้ใบเอกสารประกวดราคาชือ้ ด้วยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนีโ้ ดยมีขอ้
แนะนำและข้อกำหนด ด้งต่อไปนี้
๑.
เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒
แบบใบเสนอราคาทีก่ ำหนดไว้ในระบบการจัดชือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ ทรอนิกส์
๑.๓ สัญญาชื้อขายทั่วไป
ร).๔
แบบหนังสือค์าประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู้มีผลประโยชนํร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งข้นอย่างเป็นธรรม
๑.๖
แบบบัญชีเอกสารทีก่ ำหนดไว้Iนระบบจัดชือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ ทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒)บัญชีเอกสารส่วนที่๒
๑.๗
รายละเอียดคุณลักษณะ
๑.๘
รายละเอียดทีใ่ ห้ยน่ ื เสนอราคา
๒. คุณสมนัดชองผู้ยื่นช้อเสบอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลลัมละลาย
๒.๓
ไม่อยูร่ ะหว่างเสิกกํจการ
๒.๔
ไม่เป็นบุคคลซึง่ อยูร่ ะหว่างถูกระวับการยืน่ ข้อเสนอหรีอทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว
เนือ่ งจากเป็นผูห้ I่ ึ ม่ผา่ นเกณฑ์การประเมํนผลการปฏํบต้ งิ านของผูป้ ระกอบการตามระเบียบทีร่ ฐั มนตรีวา่ การ
กระทรวงภารคลังกำหนดตามทีป่ ระกาศเผยแพรไนระบบเครือข่ายสารลนเทศของกรมบัญชีกลาง
๒.๕
ไม่เปน็ บุคคลชีง่ ถูกระบชีอ่ ไว้Iนบัญชีรายขือ่ ผูห้ ง้ ิ งานและได้แจ้งเวยี นชือ่ ให้เปน็ ผูท้ ง้ ิ งาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ชื่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้หิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้
จัดการ กรรมภารผูจ้ ดั การผู้บรืหารผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดชื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจาบุเบกษา
๒.๗
เปน็ บุคคลธรรมดาหรือนิตบิ คุ คลผูม้ อี าชีพขายพัสดุทป่ ี ระกวดราคาอิเลก็ ทรอนิกส์ดงั
กล่าว
๒.๘
ไม่เปน็ ผูม้ ผี ลประโยชน์รว่ มกันกับผูย้ น่ ื ข้อเสนอรายอืน่ ทีเ่ขา้ ยืน่ ข้อเสนอให้แก่
มหาวิทยาลัย ณ ว้นประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ ระทำการอันเป็นการข้ดขวางการแข่งข้นอย่าง
เปน็ ธรรมในการประกวดราคาอิเลก็ ทรอนิกส์ครัง้ นี้
๒.๙ ใม่เปน็ ผูได้รบั เอกสิทธิห้ รือความคุม้ กัน ชื่งอาจปฏิเสธไม่ยอมชื้นศาลไทย เว้นแต่รฐั บาล
ของผูย้น่ ื ข้อเสนอได้มคี ำลังให้สละเอกสํหธีแ้ ละความคุม้ กันเชน่ ว่านัน้
๒.๑๐ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ"กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมน้ตตังนี้
กรณีทข่ ี อ้ ตกลงๆ กำหนดให้ผเ้ ขู า้ ร่วมค้ารายใดรายหนืง่ เปน็ ผูเ้ ขา้ ร่วมค้าหลัก
ข้อตกลงๆจะ
ต้องมีการกำหนดลัดส่วนหน้าที่ และความรับผดชอบในปริมาณงาน สี่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผูเ้ ข้าร่วมค้าหลัก
มากกว่าผูเ้ ข้าร่วมค้ารายอืน่ ทุกราย
กรณีทข่ ี อ้ ตกลงๆ
กำหนดให้ผเ้ ขู้ าร่วมค้ารายใดรายหนืง่ เป็นผูเ้ ข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้า
นั้นต้องใข้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ
สำหรับข้อตกลงๆที่Iมใด้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักผู้เข้าร่วมค้า
ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชีญชวน
๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๓.
หลักฐานการยืน่ ข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดชื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเลก็ ทรอนิกส์
โดยแยกเป็น๒ ส่วน คอ
๓.8) ส่วนที่ &
อย่างนอยตองมีเอกสารลังต่อไปนี้
(๑)
ในกรณีผยน้ ู่ ื ข้อเสนอเปน็ นิตบิ คุ คล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยน่ ื สำเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบยี นนิตบิ คุ คล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)
พร้อมทัง้ รับรองสำเนาถูกต้อง
(ข)
บริษทั จำกัดหรือบริษทั มหาชนจำกัดให้ยน่ ื สำเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบยี นนิตบิ คุ คล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)
และบัญชีผถ้ ูอึ หุน้ ราย
ใหญ่ (ถ้ามี)
พร้อมทัง้ รับรองสำเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผย้นู่ ื ข้อเสนอเปน็ บุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลทีม่ ใี ช่นติ บิ คุ คล
ให้ยน่ ื
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูน้ น้ ั
สำเนาข้อตกลงทีแ่ สดงถึงการเขา้ เปน็ หุน้ ส่วน
(ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว

ประชาชนของผูเ้ปน็ หุน้ ส่วนหรอสำLนาหนังสือเดนิ ทางของผูเ้ปน็ หุน้ ส่วนหีม่ ไํ ด้ถอื สัญชาติไทยพร้อมทัง้ รับรองสำเนา
ถูกต้อง
(๓)
ในกรณีผย้ นู ่ ื ข้อเสนอเปน็ ผูย้ น่ ี ข้อเสนอร่วมกันในฐานะเปน็ ผูร้ ว่ มค้าให้ยน่ ื สำเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า แสะเอกสารตามทีร่ ะบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผูร้ ว่ มค้า แล้วแต่กรณี
(๔)
เอกสารเพม่ ิ เตมิ อีน่ ๆ
(๔.๑) ' สำเนาหะเบียนพาณิชย์
(ล้ามี)
(๔.๒) สำเนาทะเบียนภาษมูลค่าเพิม่
(ภ.พ.๒๐) (ล้ามี)
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไต้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาหางระบบจัดชื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๖(๑) โดยไม่ตอ้ งแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้งนึ้ เมอ่ ี ผูย้ น่ ื ข้อเสนอดำเนนิ การแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่
๑ ครบ
ถ้วนถูกต้องแล้วระบบจัดชือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ ทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่
๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑)
ให้โดยผูย้ น่ ื ข้อเสนอไม่ตอ้ งแนบบัญชีเอกสารส่วนที่
๑ด้งกล่าวในรูปแบบPDF File (Portable Document Format)
๓.๒ ส่วนที่ ๒
อย่างน้อยต้องมีเอกสารด้งต่อไปนี้
(๑)
ใบกรณีทผ่ ี ย้ นู ่ ื ข้อเสนอมอบอำนาจให้บคุ คลอืน่ กระหำการแทนให้แนบหนังสือมอบ
อำนาจชืง้ ติดอากรแลตมบีตามกฎหมาย โดยมีหสักฐานแสดงด้วตนของผูม้ อบอำนาจและผูร้ บั มอบอำนาจ
ทั้งนี้หาก
ผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ตามข้อ ๔.๔
(๓) รายการพจารณาที่ 0) สื่อการเรืยนการสอนและหนังสือเรืยนหลักสูตรภาษา
อังกฤษฟิงกุอิงรืช (Pingus English)บีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕
ประจำโรงเรียนสาธีตมหาวิทยาลัยราชกัฏ
พระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายปฐมวัย)
(๓.๑)
สำเนาใบขีน้ ทะเบียนผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) (ล้ามี) .
(๓.๒) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า
Made เก Thailand ของสภายุตลาหกรรม
แห่งประเทศไทย (ล้ามี)
(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่Iต้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาหางระบบจัดชื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๖(๒) โดยไม่ตอ้ งแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้งนี้ เมอ่ ื ผูย้ น่ ื ข้อเสนอดำเนนิ การแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่
๒ ครบ
ล้วนถูกต้องแล้วระบบจัดชือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ ทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่
๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒)
ให้โดยผูย้ น่ ื ข้อเสนอไม่ตอ้ งแนบบัญชีเอกสารส่วนที่
๒ด้งกล่าวในรูปแบบPDF File (Portable Document Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสันและจะต้องกรอก
ข้อความให้ถูกต้องครบล้วน
พร้อมทัง้ หลักฐานแสดงตัวตนและหำการยืนยันตัวตนของผูย้ น่ ื ข้อเสนอโดยไม่ตอ้ งแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท
และเสนอราคาไต้เพยงครัง้ เดยวและราคา

เดียวโดยเลนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ
ตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้ทา้ ยใบเสนอราคาให้ถกู ต้อง
ทั้งนี้ ราคารวมทีเ่ สนอจะต้องตรงกันทัง้ ตัวเลขและตัวหนังสือ
ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน
ให้ถอื ตัวหนังสือเปน็
สำคัญ โดยคดราคารวมทัง้ สันซึง่ รวมค่าภาษมูลค่าเพิม่
ภาษีอากรอืน่ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ ทั้ง
ปวงไว้แล้ว จนกระทัง่ ส่งมอบพัสดุให้ ณ โรงเรืยนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
(ฝ่ายปฐมวัย)
ราคาทีเ่ สนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไมนัอยกว่า
๓๐วันตั้งแต่วันเสนอราคาโดย
ภายใบกำหนดยืนราคาผูย้ น่ ื ช้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาทีต่ นไต้เสนอไว้
และจะถอนการเสนอราคามิไต้
๔.๓ผู้อื่นช้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกน๑๕วันนับทัดจากวันลงนาม
ในสัญญาชือ้ ขาย หรือวันท1ต้รบั หนังสือแจ้งจาก
มหาวิทยาลัย ให้สง่ มอบพัสดุ
๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ สื่อการ
เรยี นการสอนและหนังสือเรยี นหลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุองิ รืช
(Pingus English)ปิงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕ไป
พร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดชือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
เพีอ่ ประกอบการพิจารณา
หลักฐานตังกล่าวนี้
มหาวิทยาลัยจะยืดไว้เป็นเอกสารของหางราชการ
๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ๆลๆให้ถถ่ ี ว้ นและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทง้ ั หมดเสืยก่อนทีจ่ ะตกลงยืน่ ข้อเสนอตามเงือ่ นไขใน
เอกสารประกวดราคาชือ้ อิเล็กทรอนิกส์
๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวับที่
ระหว่างเวลา
บ.
ถืง
น. และเวลาใบการเสนอ
ราคาให้ถอื ตามเวลาของระบบการจัดชือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
เมือ่ พันกำหนดเวลายืน่ ข้อเสนอและเสนอราคาแต้ว
จะไม่รบั เอกสารการยืน่ ข้อเสนอและการ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format)
โดยผูย้ น่ ื ข้อเสนอต้องเปน็ ผูร้ บั ผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF Fileก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคาแล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพอ่ ี เปน็ ภาร
เสนอราคาให้แก่ มหาวิทยาลัย ผ่านทางระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
จะดำเนินการตรวจสอบ
คุณสมบติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เปน็ ผูย้น่ ื ข้อเสนอทีม่ ผี ลประโยชน์รว่ มกันกับผูย้น่ ื ข้อเสนอรายอืน่
ตามข้อ ๑.๕
(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผูย้ น่ ื ข้อเสนอรายใดเปน็ ผูย้ น่ ื ข้อเสนอทีม่ ผิ ลประโยชน์รว่ มกันกับผูย้ น่ ื ข้อเสนอรายอืน่
คณะ
กรรมการๆ
จะตัดรายชือ่ ผูย้ น่ ื ข้อเสนอทีม่ ผี ลประโยชน์รว่ มกับนัน้ ออกจากการเปน็ ผูย้ น่ ื ข้อเสนอ
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์วา่
ก่อนหรือในขณะที่
มิการพิจารณาข้อเสนอมิผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำภารอันเป็นการชัดขวางการแข่งชันอย่างเป็นธรรมตามข้อ๑.๕ (๒)
และคณะกรรมการฯ เชือ่ ว่ามิการกระทำอันเป็นการชัดขวางการแข่งชันอย่างเป็นธรรม
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชือ่
ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากภารเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และมหาวิทยาลัย
จะพิจารณาลงโทษผูย้ น่ ื ข้อเสนอตังกล่าวเปน็ ผูท้ ง้ ั
งาบ เว้นแต่ มหาวิทยาลัย
จะพิจารณาเหน็ ว่าผูย้ น่ ื ข้อเสนอรายนัน้ มิใช่เปน็ ผู!้ เรม่ ิ ให้มกิ ารกระทำตังกล่าวและไต้ให้
ความร่วมมิอเป็นประโยชน์ตอ่ การพิจารณาของ
มหาวิทยาลัย
๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบ้ติ ตังนี้
(๑)
ปฏํนตั ตํ ามเงอ่ ื นไขทีร่ ะบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเลก็ ทรอนิกส์
(๒) ราคาทีเ่ สนอจะต้องเป็นราคาทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่
และภาษีอน่ ื ๆ (ถ้ามิ) รวมค่าใช้

จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓)ผู้ยื่นข้อIสบอจะต้องลงหะIบียนเพื่อIข้าสู่กระบวนการเลนอราคาตามวัน เวลา ที่

กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเลนอจะลอนภารเสนอราคาที่เลนอแล้วไมใต้
(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องดีกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางทีแ่ สดงใวิใบเวบ็ ไซต์
www.gprocurement.go.th
๕.
หลักเกณฑ์และสิทธึใ๋ บการพิจารณา
๕.๑ ในการพิจารณาผลการยืน่ ข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี้
มหาวิทยาลัยจะ
พิจารณาตัดสินโดยใข้หลักเกณฑ์ ราคา
๕.เซ
การพิจารณาผ้ชนะการยืน่ ข้อเสนอ
กรณีใข้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผูช้ นะการยืน่ ข้อเสนอ
มหาวิทยาลัย จะพิจารณา
จาก ราคารวม
๕.๓ หากผูย้ น่ ื ข้อเสนอรายใดมคุณสมบัตไิ ม่ถกู ต้องตามข้อ
๒ หรอยืน่ หลักฐานการยืน่ ข้อ
เสนอไม่ถกู ต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยืน่ ข้อเสนอไม่ถกู ต้องตามข้อ
๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รบั พิจารณาข้อเสนอของผูย้ น่ ื ข้อเสนอรายนัน้
เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพสคุทจ่ ี ะขายไม่ครบถ้วน
หรือเสนอรายกะเอียดแตกต่างไป
จากเงือ่ นไขทีม่ หาวิทยาลัยกำหนดไว้ใบประกาคและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ในส่วนทีม่ ใช่สาระสำคัญและ
ความแตกต่างนัน้ ไม่มผี ลทำให้เกํดการไต้เปรืยบเล็ยเปรืยบต่อผูย้ น่ ื ข้อเสนอรายอืน่
หรือเป็นการผดพลาดเล็กน้อย คณะ
กรรมการๆ
อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผย้ นู ่ ื ข้อเสนอรายนัน้
๕.๔
มหาวิทยาลัยสงวนสิทธึI้ มพิจารณาข้อเสนอของผูย้ น่ ื ข้อเสนอโดยไม่มกี ารผ่อนผันใน
กรณีตงั ต่อไปนี้

(๑)
ไม่ปรากฎขือ่ ผูย้ น่ ื ข้อเสนอรายนัน้ ในบัญชีรายขือ่ ผูร้ บั เอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดชื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์หรือบัญชีรายขื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หางระบบจัดชือ้ จัดจ้างด้วยอิเลก็ ทรอนิกส์
ของมหาวิทยาลัย
(๒)
ไม่กรอกขือ่ ผูย้ น่ ื ข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดชือ้ จัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์
(๓)
เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงือ่ นไขทีก่ ำหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ
หรือมีผลทำให้เกดิ ความได้เปรยบเสยี เปรียบแก่ผย้ นู ่ ื ข้อเสนอรายอืน่
๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา
คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัยมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชื้แจงข้อเท็จจรืงเพื่มเติมได้
มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอไม่รบั ราคา หรือไม่ทำสัญญา
หากข้อเท็จจรืงตังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถกู
ต้อง
๕.๖ มหาวิทยาลัยทรงไว้ขง่ ื สิทธิทจ่ ี ะไม่รบั ราคาตํา่ ลด
หรือราคาหนึง่ ราคาใด หรือราคาที่
เสนอทัง้ หมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลอกชือ้ ใบจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึง่ รายการใด หรืออาจจะ
ยกเสิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พจิ ารณาจัดชือ้ เลยก็Iต้ ลุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพือ่ ประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นสำคัญ และให้ถอึ ว่าการตัดสินของ มหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใข้จ่าย หรือค่า
เสียหายใดๆ นิได้ รวมทัง้ มหาวิทยาลัย
จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผูย้ น่ ื ข้อเสนอ

เปน็ ผูห้ งงาน ไม่วา่ จะเปน็ ผูย้ น่ ื ข้อเสนอทีI่ ต้รบั การคัดเลอื กหรือไม่กต็ าม
หากมีเหตุทเ่ชี อ่ ื ลือได้วา่ การยืน่ ข้อเสนอกระทำ
การโดยไม่สจุ ริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือไข้ชอ่ ื บุคคลธรรมดา
หรือนิตบิ คุ คลอืน่ มาเสนอราคาแหน
เปน็ ด้น
ในกรณีทผ่ ี ย้ นู ่ ื ข้อเสนอรายทีเ่สนอราคาตํา่ สุด
เสนอราคาตํา่ จนคาดหมายได้วา่ ไม่อาจดำเนิน
งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหา
วิทยาลัย จะให้ผย้นู่ ื ข้อเสนอนัน้ ชีแ้ จงและแสดงหลักฐานทีท่ ำให้เชอ่ ื ได้วา่
ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสาร.
ประกวดราคาอิเลก็ ทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์
หากคำชีแ้ จงไม่เปน็ ทีร่ บั พิงได้
มหาวิทยาลัย มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือ
ไม่รบั ราคาของผูย้ น่ ื ข้อเสนอรายนัน้ ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอด้งกล่าวไม่มีสิทธิเรืยกร้องคำใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากม
หาวิทยาลัย
๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญามหาวิทยาลัยอาจประกาศยกเลกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หากปรากฏว่ามีการกระทำทีเ่ ข้าลักษณะผูย้ น่ ื ข้อเสนอทีช่ นะการประกวดราคาหรือทีI่ ด้รบั การคัดเลือกมีผลประโยชน์
ร่วมกัน หรือมีสว่ นได้เสยี กับผูยน้ ่ ื ข้อเสนอรายอืน่
หรือขัดขวางการแข่งข้นอย่างเป็นธรรม
หรือสมยอมกันกับผูยน้ ่ ื ข้อ
เสนอรายอืน่ หรือเจ้าหน้าทีใ่ นการเสนอราคา
หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอืน่ ใดในการเสนอราคา
๕.๘ หากผูย้ น่ ื ข้อเสนอชืง่ เปน็ ผูป้ ระกอบการ
SMEs
เสนอราคาสูงกว่าราคาตาสุดของผูย้ น่ ื ข้อ
เสนอรายอืน่ ทีI่ ม,เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดชีอ้ จัดจ้างจากผูป้ ระกอบการ
SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรืยง
ลำดับผูย้ น่ ื ข้อเสนอชืง่ เปน็ ผูป้ ระกอบการ
SMEs ชื่งเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ
๑๐ที่จะเรืยกมาทำสัญญาไม่เกิน๓ ราย
ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมด้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนี้ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้อง

เป็นผูป้ ระกอบการ SMEs
๕.๙ หากผูย้น่ ื ข้อเสนอชืง่ มีใช่ผป้ ู ระกอบการ
SMEs
แต่เปน็ บุคคลธรรมดาทีล่ อื สัญชาติไทย
หรือนิตบิ คุ คลทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาตํา่ สุดของผูย้ น่ ื ข้อเสนอชืง่ เปน็ บุคคลธรรมดาทีม่ ไต้ลอื
สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓
ให้หน่วยงานของรัฐจัดชีอ้ หรือจัด
จ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอชื่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ลือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว
ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้อง
เปน็ ผูป้ ระกอบการทีเ่ปน็ บุคคลธรรมดาทีล่ อื สัญชาติไทยหรือนิตบิ คุ คลทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทย
๖.
การทำสัญญาซือ้ ขาย
๖.๑ ใบกรณีทผ่ ีช้ ู นะการประกวดราคาอิเลก็ ทรอนิกส์
สามารถส่งมอบสิงของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕จันทำการนับแต่จันที่ทำข้อตกลงชี้อมหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญา
ตามแบบสัญญาด้งระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ไต้
๖.๒
ในกรณีทผ่ ี ช้ ู นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์1ม่สามารถส่งมอบสิงของไต้ครบถ้วน
ภายใน ๕จันทำการหรือมหาวิทยาลัยเหน็ ว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเปน็ หนังสือ
ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาชีอ้ ขายตามแบบสัญญาด้งระบุในข้อ
๑.๓ หรือทำข้อตกลงเปน็ หนังลือ กับ
มหาวิทยาลัยภายใน ๔ วันนับลัดจากวันที่Iต้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ
๕ของราคาค่าสิงของทีป่ ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้มหาวิทยาลัยยดลือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่าง
หนึง่ อย่างใดด้งต่อไปนี้
(๑) เงนิ สด
(๒) เช็คหรือดราฟทํทธ่ ี นาคารเข็นลังจ่าย ชื่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราพ่ทํ

นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันหำสัญญา หรือก่อนวันนัน้ ไม่เกนิ
๓ วันทำการ
(๓) หนังสือคาประกันของธนาคารภายในประเทศ
ตามตัวอย่างทีค่ ณะกรรมการนโยบาย
กำหนดดังระบุในข้อ๑.๙ (๒)
หรือจะเปน็ หนังสือคํา้ ประกันรเลก็ หรอนิกส์ตามวิธกี ารทีก่ รมบัญชีกลางกำหนด
(๔) หนังสือคาประกันของบรืษหั เงนิ หุน
หรือบริษทั เงนิ ทุนหลักทรัพย์ทI่ ต้ี รบั อนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพีอ่ การพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํา้ ประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตาม
รายชือ่ บริษทั เงินทุนทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ
โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํา้ ประกันของ
ธนาคารทีค่ ณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนัจ้ ะคนให้ โดยไมมดอกเบีย้ ภายใน ๑๕วันนับลัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผูข้ าย) พันจากข้อผูกพันตามสัญญาชื้อขายแล้ว
หลักประกันบีจ้ ะคืนให้ โดยไม่มดี อกเบย้ ี ตามอัตราส่วนของพัสดุทช่ ีอ้ ื ชืง่ มหาวิทยาลัย
ได้รบั มอบ
ไวัแล้ว
๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
มหาวิทยาลัย จะจำยค่าสิง่ ของชืง่ ได้รวมภาษีมลู ค่าเพม่ ิ
ตลอดจนภาษีอากรอืน่ ๆ และค่าใช้จา่ ย
ทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่Iด้รับการตัดเลือกให้เป็นผู้ขาย
เมอ่ ื ผูข้ ายได้สง่ มอบสิงของได้ครบล้วนตามสัญญาชือ้
ขายหรือข้อตกลงเปน็ หนังสือ และมหาวิทยาลัย
ได้ตรวจรับมอบสิงของไว้เรยื บรัอยแล้ว
๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาชื้อขายแนบห้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้หรือข้อตกลงชื้อ
ขายเปน็ หนังสือ ให้คดื ในอัตราร้อยละ 0.๒๐
ของราคาค่าสิงของทีอ่ งั ไมใด้รบั มอบต่อวัน
๙.
การรับประกันความชำรูดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ชื่งได้ทำสัญญาชื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ๑.๓ หรือ
ทำข้อตกลงชือ้ เปน็ หนังสือ
แล้วแต่กรณิ
จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิงของทีช่ อ้ ื ขายทีเ่กดิ ชืน้ ภายใน
ระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า ๖ เดอื น นับลัดจากวันที่ มหาวิทยาลัย ได้รบั มอบสิงของ
โดยต้องรืบจ้ดการซ่อมแชมแกัIข
ให้ไข้การไต้ดดื งั เดมิ ภายใน ๑๕วันนับลัดจากวันที่Iต้รับแจ้งความชำรูดบกพร่อง
๑๐. ข้อสงวนสิห5ในการยี่นช้อเฝืนอและอื่นๆ
๑๐.๑ เงนิ ค่าพัสดุสำหรับการชือ้ ครัง้ นีไ้ ต้มาจากเงนิ งบประมาณงบบำรุงการศึกษา
ปี
พ.ศ.
๒๕๖๕
การลงนามในสัญญาจะกระทำไต้ตอ่ เมือ่ มหาวิทยาลัยไต้รบั อนุมต้ เงินค่าพัสดุจากงบ
บำรุงการศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้วเทา่ นัน้
๑๐.๒ เมอ่ ื มหาวิทยาลัยได้คดั เสอื กผูย้ น่ ื ข้อเสนอรายใดให้เปน็ ผูช้ าย
และไต้ตกลงชือ้ สิง่ ของตาม
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ล้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิงของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้อง
นำเข้ามาโดยหางเรือในเสนทางทีม่ เี รือไทยเดินอยู่
และสามารถให้บริการรับขนได้ตามทีร่ ฐั มนตรืวา่ การกระทรวง
คมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอชื่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัตตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
ดังนี้
(๑)
แจ้งการสัง่ หรือนำสิง่ ของทีช่ อ้ ื ขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า
ภายใน ๗วันนับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือชือ้ ของจากต่างประเทศ
เว้นแต่เป็นของทีร่ ฐั มนตรืวา่ การกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออืน่ ได้

(๒) จัดการให้สิงของที่ชื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรอื ทีม่ สี ทิ ธิเขน่ เดยี วกับ
เรอื ไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากกรมเจ้าห่า
ให้บรรทุกสิงของนัน้ โดยเรอื อืน่ ที่
มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของทีร่ ฐั มนตรืวา่ การกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออืน่
(๓) ในกรณีทโ่ ี ม่ปฏิบต้ ตาม (๑) หรือ (1ซ) ผู้ขายจะต้องรับผดตามกฎหมายว่าด้วยภาร
ส่งเสริมการพาณีขยนาว
๑๐.๓ ผู้ยี่นข้อเสนอซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดัดเลอกแล้วไมใปทำสัญญาหรือขอตกลงชื้อเป็นหนังสือ
ภายในเวลาทีก่ ำหนด ดังระนุไว้ในข้อ ๗ มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันการอืน่ ข้อเสนอ
หรือเรยื กร้องจากผูอ้ อก
หนังสือคาประกันการยืน่ ข้อเสนอท้นห
และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอืน่
(ล้ามี) รวมทัง้ จะพิจารณา
ให้เปน็ ผูท้ ง้ ั งาน
ตามระเบยบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๐.๔ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ'ทจ่ ี ะแกํใขเพม่ ิ เตมิ เงอ่ ื นไข
หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อ
ตกลงชือ้ เปน็ หนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด
(ล้ามี)
๑๐.๕ ในกรณีทเ่ อกสารแนบท้
ี
ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ ี
มีความขัดหรือแย้งกัน
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฎับ้ตตามคำวินิจฉัยของมหาวิทยาลัย คำวินจิ ฉัยดังกล่าวให้ถอื เปน็ ทีส่ ดุ
และผูย้น่ ื ข้อเสนอไม่มี
สิทธิเรืยกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพม่ ิ เตมิ
๑๐.๖
มหาวิทยาลัยอาจประกาศยกเลกิ การจัดชือ้ ในกรณีตอ่ ไปนึI้ ด้โดยทีผ่ ย้ ูน่ ื ข้อเสนอจะเรยื ก
ร้องค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยไมใต้
(๑)
มหาวิทยาลัยไมใต้รบั การจัดสรรเไนทีจ่ ะใช้ในภารจัดชือ้ หรือทีI่ ด้รบั จัดสรรแต่Iม่
เพยี งพอทีจ่ ะทำการจัดชือ้ ครัง้ นีต้ อ่ ไป
(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดชื้อหรือที่Iต้รับการดัดเสือกมี
ผลประโยชน์รว่ มกัน หรือมีสว่ นได้เสยี กับผูยน้ ่ ื ข้อเสนอรายอืน่
หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
หรือสมยอมกัน
กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าทีใ่ นการเสนอราคา
หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอืน่ ใดในการเสนอราคา
(๓) การทำการจัดชือ้ ครัง้ นีต้ อ่ ไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย
หรือ
กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
(๔) กรณีอน่ ื ในทำนองเดยี วกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดชือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๑.
การปฎํนตั ติ ามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการชือ้ ผู้ยื่นข้อเสนอที่Iต้รับการดัดเสือกให้เป็นผู้ชายต้องปฏีน้ติตามหลัก
เกณฑ์ทก่ ี ฎหมายและระเบียบไต้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
๑๒.
ภารประเมินผลการปฏนัตงิ านของผูป้ ระกอบการ
มหาวิทยาลัย
สามารถนำผลการปฎน้ตงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผูย้ น่ ื ข้อเสนอทีI่ ด้รบั การ
ดัดเสือกให้เป็นผู้ชายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิน้ติงานของผู้ประกอบการ
ทั้งนี้
หากผูย้ น่ ื ข้อเสนอทีโ่ ด้รบั การดัดเสอื กไม่ผา่ นเกณฑ์ทก่ ี ำหนดจะถูกระงับการยืน่ ข้อเสนอ
หรือทำสัญญากับมหาวิทยาลัย
ไว้ชว่ ั คราว
มหาวิทยาลัยราชภัฎหระนครศรือยุธยา
พฤษภาคม ๒๕๖๕

คำสัง่ มหาวิทยาลัยราชภัฎหระนครครึอยุธยา
ที่ d90 /h๕๖๕
เรอ่ ื ง แต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฐเล็กหรอนิกส์
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
การจดชือ้ สือ่ การเรึยบการลอนและหนังสือหลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกอิงรึช
{Pingu'ร English)
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ประจำโรงเรียนลาธีตมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครครึอยุธยา
(ฝ่ายปฐมวัย)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-b'dding)
ควยมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครครึอยุธยา
มีความประลงค์จะประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ การจัดชือ้ สือ่ การเรียนการสอนและหนังสอหลักสูตรภาษาอังกฤษทํงกุองิ รึช
(Pingu'ร
English) งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำโรงเรียนลาธีดมหาวิทยาลัยราชภฎพระนครครึอยุธยา
(ฝ่าย
ปฐมวัย) เพือ่ ไหเป็นไปตามพระราชบัญญัตกิ ารจดชือ้ จัดจ้างและการบรึหารพัสดุภาครัฐ
ห.ศ. ๒๕๖0 และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชือ้ จัดจ้าง
และการบรึหารพัสดุภาครัฐ ห.ศ. ๒๕๖0 จึงขอแต่งตั้ง
ผู้มีรายขื่อต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมภารตรวจรับ
พัสดุ ในการจัดชือ้ สือ่ การเรียนการสอนและหนังสือหลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกอิงรึช
(Pingu'ร English)
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำโรงเรียบสาธีตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครครึอยุธยา
(ฝ่ายปฐมวัย) ดังนี้
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑. นายๅฒิพงษ์
แปงใจ
๒. นางสาวจุทามาส
นิลคง
๓. นางสาวสุภาวดี
บำรุงเวช

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ปฎีใJติหน้าทีต่ ามระเบยี บกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชือ้ จัดจ้าง
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
ให้คณะกรรมการถือปฎํบตั ติ ามพระราชบัญญัตกิ ารจัดชือ้ จัดจ้างและภารบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชือ้ จัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเคร่งครัด
ลัง ณ วัน ห \ร พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(รองศาสตราจารย์ ดร.รjุสทิ ธํ่
ประดับเพีชร์)
อธีการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

