
 
 

เอกสารประกวดราคาจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก 
เลขที่ CAS 003/2564 

ซื้อชุดสื่อเพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilities)  
ส าหรับโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilities)  

โดยวิธีคัดเลือก 
ลงวันที่           พฤศจิกายน 2564 

 
                  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัย" มีความประสงค์จะซื้อชุดสื่อ
เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilities) ส าหรับโครงการพัฒนา
และส่งเสริมผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilities) โดยวิธีคัดเลือก พัสดุที่จะซื้อนี้
ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมี
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อโดยวิธีคัดเลือกฉบับนี้ โดยมีข้อแนะน าและ
ข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 
 
                 1.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                          1.1     เอกสารคุณลักษณะพัสดุที่ต้องการซื้อ (ภาคผนวก ก) 
                          1.2     แบบใบเสนอราคา (ภาคผนวก ข) 
                          1.3     สัญญาซื้อขาย (ภาคผนวก ค) 
                          1.4     แบบหนังสือค้ าประกัน (ภาคผนวก ง) 
                                    (1)   หลักประกันสัญญา 
                          1.5     บทนิยาม (ภาคผนวก ฉ) 
                                    (1)   ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                                    (2)   การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
                          1.7     แบบบัญชีเอกสารที่ก าหนดไว้ใน เอกสารประกวดราคาซื้อโดยวิธีคัดเลือก 
(ภาคผนวก จ) 
                                    (1)   บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
                                    (2)   บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 
                                      
                 2.    คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ 
                          2.1  มีความสามารถตามกฎหมาย 
                          2.2  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                          2.3  ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
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                          2.4  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของ
รัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                          2.5  ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้ง
งานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
                          2.6  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                          2.7  เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพจ้างท า/ขายพัสดุที่ประกวดราคาจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก
ดังกล่าว ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
                          2.8  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ 
มหาวิทยาลัย ณ วันเชิญชวนจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรม ในการประกวดราคาจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือกครั้งนี้ 
                          2.9  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 2.10  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง 
 2.11  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นส าเนาใบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) ในวันที่ยื่นข้อเสนอ 
 2.12  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
 2.13  ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล โดยมีหลักฐานการจดทะเบียน ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ ออกให้หรือรับรองไม่เกิน 12 เดือน นับถึงวันที่ยื่นข้อเสนอ 
 2.14  ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร 
เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่ งมีมูลค่าไม่ เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
 
                 3.    หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
                         ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น 3 ส่วน คือ 
                          3.1    ซองที่ 1 เอกสารหลักฐานของผู้เสนอราคาอย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (1)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
                                           (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                           (ข)   บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชี  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                   (2)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  
ให้ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตร
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ประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อม
ทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                   (3)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่น
ส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 
                                   (4)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
                                           (4.1)   ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์  
                                           (4.2)   ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  
     (4.3)   ส าเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) ของผู้เสนอราคา 
                 (5)    บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบ
ในข้อ 1.6 (1) 
 
                          3.2    ซองที่ 2 ข้อเสนอด้านเทคนิคอย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                 (1)    ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนกระท าการแทนให้แนบ
หนังสือมอบอ านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบ
อ านาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 
                 (2)    ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตาล็อกหรือคุณลักษณะเฉพาะของรายการสินค้าที่
เสนอ พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้องและประทับตรา (ถ้ามี) ตามข้อ 4.4 
                 (3)    บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.6 (2) 
                          3.3    ซองที่ 3 ข้อเสนอด้านราคาอย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวด
ราคาซื้อโดยวิธีคัดเลือกนี้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐาน
แสดงตัวตนและท าการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอตามใบเสนอราคาที่ก าหนดไว้ในภาคผนวก ข 
 
                 4.    การเสนอราคา 

4.1    ผู้เสนอราคาต้องใช้ใบเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารเชิญชวนเสนอ
ราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นและต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดและกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน 
พร้อมทั้งลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จ านวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดย
ไม่มีการขูดลบ หรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อม
ประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 

4.2    ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกบัญชีรายการซื้อให้ครบถ้วนในการเสนอราคาให้เสนอ
เป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วยและหรือ
ต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายในใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเ ลข
และตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่า
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว  

 ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 60 (หกสิบ) วัน นับตั้งแต่วัน
เปิดซองใบเสนอราคา โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอน
การเสนอราคามิได ้



- 4 - 
 

4.3    ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน 90 (เก้าสิบ) วัน 
นับถัดจากวันลงนามในข้อตกลงหรือสัญญาจ้าง 

4.4    ก่อนยื่นซองเสนอราคาผู้เสนอราคาควรตรวจดูรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและ
เข้าใจเอกสารเสนอราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองเสนอราคาตามเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนเสนอราคา 

4.5    ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย พร้อมกับการยื่น
เอกสารตามข้อ 3. มาในคราวเดียวกัน จ่าหน้าซองถึงประธานกรรมการซ้ือโดยวิธีคัดเลือก โดยระบุไว้ที่หน้าซอง
ว่า “ใบเสนอราคาซื้อชุดสื่อเพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning 
Disabilities) ส าหรับโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning 
Disabilities) โดยวิธีคัดเลือก” ยื่นต่อ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชั้น 8 อาคาร
บริการ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ใน
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น.  

 เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองเสนอราคาแล้ว จะไม่รับซองเสนอราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการซื้อโดยวิธีคัดเลือกจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอ
ราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  

 หากปรากฏต่อคณะกรรมการซ้ือโดยวิธีคัดเลือกก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบ
เสนอราคาว่ามีผู้เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม และคณะกรรมการฯ 
เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอ
ราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่
คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ
ทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว 

 ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอ
ราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันเชิญชวนเสนอราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท า
การอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์และข้อร้องเรียนภายใน 7 วันท าการนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการซื้อโดยวิธีคัดเลือก การ
วินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนให้ถือเป็นที่สุด 

 คณะกรรมการซื้อโดยวิธีคัดเลือกจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้ เสนอราคา  
ณ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชั้น 8 อาคารบริการ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล 
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา  
09.30 น. เป็นต้นไป 

 การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 5 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบ
เสนอราคาเว้นแต่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็น
ประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนเห็นด้วยกับค า
คัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่
ทางราชการอย่างยิ่ง ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาดังกล่าวได ้

 
 
 



- 5 - 
 

4.6    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
       (1)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก 
     (2)    ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวม

ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
 (3)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน 

เวลา ที่ก าหนด 
 (4)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 
 (5)    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา

ด้วยวิธีประกวดราคาซื้อโดยวิธีคัดเลือกตามข้อ 1.1 หรือที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.swu.ac.th 
 
                 5.    หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
                          5.1     การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือกครั้งนี้ 
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา  
                          5.2     การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ มหาวิทยาลัยจะ
พิจารณาจาก และพิจารณาจากราคารวม 
                          5.3     หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการซ้ือโดยวิธี
คัดเลือก จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทาง
เทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจาก
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก ในส่วนที่มิใช่
สาระส าคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเป็น
การผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 
                          5.4     มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน 
ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับ เอกสารเชิญชวนเสนอ
ราคา หรือในหลักฐานการจัดส่งเอกสารเชิญชวนเสนอราคา 
  (2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารการเสนอราคาที่
เป็นสาระส าคัญหรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 
  (3) ไม่ใช้ใบเสนอราคาตามแบบที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก าหนด 
  (4) ไม่กรอกใบเสนอราคาและรายละเอียดประกอบใบเสนอราคา 
  (5) ราคารวมไม่ตรงกับราคารวมในบัญชีรายการ 
  (6) ผู้ลงนามในใบเสนอราคาไม่ได้รับมอบอ านาจ หรือผู้มีอ านาจลงนาม ลงนามไม่
ครบถ้วนที่จะผูกพันนิติบุคคลได้ (กรณีมีมากกว่า 1 คน) 
  (7) ไม่ก าหนดวันยืนราคา หรือก าหนดยืนราคาน้อยกว่าเงื่อนไข 
  (8) ไม่ก าหนดวันส่งมอบพัสดุ หรือก าหนดเกินกว่าเงื่อนไข 
  (9) ไม่ก าหนดระยะเวลารับประกันความช ารุดบกพร่อง หรือก าหนดน้อยกว่า
เงื่อนไข 
  (10) ผู้มีอ านาจไม่ลงนามก ากับข้อความส าคัญที่แก้ไข 
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  (11) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ไม่มีวัตถุประสงค์ของการซื้อใน
ประเภทที่ทางราชการต้องการจะซ้ือ หรือนายทะเบียนมิได้ออกให้ในปีปัจจุบันหรือตามที่ก าหนด 
  (12) ไม่มีส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) 
  (13) ไม่มีบัญชีเอกสาร (บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 และ 2) และไม่มีบัญชีรายชื่อ
กรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ/ผู้มีอ านาจควบคุม 
  (14) ผู้เสนอราคาไม่กรอกข้อมูลต่างๆ ให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามหัวข้อที่ก าหนด 
  (15) หนังสือมอบอ านาจ ไม่ลงชื่อผู้มอบอ านาจ หรือลงชื่อไม่ครบ หรือไม่มีตรา
ประทับ (กรณีต้องมีตราประทับ) 
                          5.5     ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อโดยวิธีคัดเลือกหรือในการท าสัญญา 
คณะกรรมการซื้อโดยวิธีคัดเลือกหรือมหาวิทยาลัย มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้ 
มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่
ถูกต้อง 
                          5.6     มหาวิทยาลัยทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคา
ที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิก ประกวดราคาซื้อโดยวิธีคัดเลือกโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาดผู้ยื่นข้อเสนอจะ
เรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง มหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อ
โดยวิธีคัดเลือกและลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม 
หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ายื่นข้อเสนอกระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคล
ธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
                               ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือกได้ คณะกรรมการซื้อโดยวิธีคัดเลือกหรือ
มหาวิทยาลัย จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถด าเนินงาน
ตามเอกสารประกวดราคาซื้อโดยวิธีคัดเลือกให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ มหาวิทยาลัย มีสิทธิ
ที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัย 
                          5.7     ก่อนลงนามในสัญญา มหาวิทยาลัย อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อโดย
วิธีคัดเลือก หากปรากฏว่ามีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการ
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใดใน
การเสนอราคา 
                          5.8     หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ าสุดของผู้
ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่ไม่เกินร้อยละ 10 ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดย
จัดเรียงล าดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอราย
อ่ืนไม่เกินร้อยละ 10 ที่จะเรียกมาท าสัญญาไม่เกิน 3 ราย 

อนึ่ง การพิจารณาผลตามเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาซื้อฯ ให้พิจารณาจาก
เอกสารส าเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เท่านั้น 
                          5.9     หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งไม่ใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติ
ไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคล
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ธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 3 ให้
หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายไทยดังกล่าว  
 
                 6.     การท าสัญญาซื้อพัสด ุ
                          ผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือกจะต้องท าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญา ดัง
ระบุในข้อ 1.3 หรือท าข้อตกลงเป็นหนังสือกับมหาวิทยาลัย ภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และ
จะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 (ห้า) ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาโดยวิธี
คัดเลือกให้มหาวิทยาลัยยึดถือไว้ในขณะท าสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
                          6.1     เงินสด 
                          6.2     เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือด
ราฟท์นั้น ช าระต่อเจ้าหน้าที่ในวันท าสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันท าการ 
                          6.3    หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
ก าหนด ดังระบุในข้อ 1.4 (1) หรือจะเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
                          6.4     หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ
ค้ าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ 1.4 (1) 
                          6.5     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวด
ราคาจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายตามข้อ 1.3 แล้ว 
 
                 7.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
                          มหาวิทยาลัยจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอ่ืน ๆ และค่าใช้จ่ายทั้ง
ปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และก าหนดการจ่ายเงินเป็น จ านวน 2 งวด ดังนี้ 
                          งวดที่ 1 เป็นจ านวนเงินร้อยละ 50 ของสัญญา หลังจากผู้ขายส่งมอบชุดสื่อเพ่ือพัฒนา
และส่งเสริมผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilities) ส าหรับการอบรมครูสังกัดศูนย์
การศึกษาพิเศษ จ านวน 308 คน และครูโรงเรียนเรียนรวม 245 เขต เขตละ 1 คน จ านวน 245 คน (ตาม
ภาคผนวก ก ข้อ 1 และ 2) ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน และคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุตรวจสอบแล้วว่า
ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามรายการและคุณลักษณะเฉพาะที่ตกลงไว้ทุกประการ 
                          งวดที่ 2 เป็นจ านวนเงินร้อยละ 50 ของสัญญา หลังจากผู้ขายส่งมอบชุดสื่อด้านการ
เรียนรู้ และวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาสมรรถนะ ส าหรับ เครือข่ายอุดมศึกษา(ส าหรับการขยายผล 38 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ (ตามภาคผนวก ข ข้อ 5.2)) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน และคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ
ตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องครบถ้วน ตรงตามรายการและคุณลักษณะเฉพาะที่ตกลงไว้ทุกประการ 
                          งวดที่ 2 เป็นจ านวนเงินร้อยละ 50 ของสัญญา หลังจากผู้ขายส่งมอบชุดซื้อชุดสื่อเพ่ือ
พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilities) ส าหรับศึกษานิเทศก์ 
จ านวน 245 คน แบ่งเป็น สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จ านวน 183 คน และสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 62 คน (ตามภาคผนวก ก ข้อ 3) ให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน 
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และคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องครบถ้วน ตรงตามรายการและคุณลักษณะเฉพาะที่
ตกลงไว้ทุกประการ 
 
                 8.    อัตราค่าปรับ 
                          หากผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งและมหาวิทยาลัย ยังไม่ได้บอก
เลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องถูกปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 (ศูนย์จุดสอง) ของราคาพัสดุที่ยังไม่ส่งมอบต่อ
วัน แต่ไมต่ ากว่าวันละ 100 บาท นับถัดจากวันครบก าหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้น าสิ่งของมาส่งมอบ
ให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา 
  ในกรณีซื้อหรือจ้างแล้วแต่กรณี ในกรณีการจัดหาสิ่งของที่ประกอบกันเป็นชุด ถ้าขาด
ส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งไปแล้วจะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ แม้ผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อโดย
วิธีคัดเลือกจะส่งมอบสิ่งของในก าหนดตามข้อ 1.1 ถือว่ามิได้ส่งมอบพัสดุนั้นเลยและต้องเสียค่าปรับเต็มราคา
ของทั้งชุด 
 กรณีที่พัสดุที่ส่งมอบประกอบกันเป็นชุด ผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก
สามารถส่งมอบเพียงบางส่วนหรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไป ท าให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ ให้ถือว่ายังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาสิ่งของเต็มทั้งชุด 
 ในระหว่างที่ผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือกยังมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา
ตามแบบสัญญาที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก หากมหาวิทยาลัยเห็นว่าผู้ชนะการ
ประกวดราคาจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือกไม่อาจปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 1.1 ได้ มหาวิทยาลัยจะใช้สิทธิบอกเลิก
สัญญาและริบหรือบังคับจากหลักประกันหรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้ าประกันตามสัญญาข้อ 6.3 
กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพ่ิมขึ้นตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 9 วรรคสองก็ได้ และมหาวิทยาลัยได้แจ้งข้อเรียกร้อง
ให้ช าระค่าปรับไปยังผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือกเมื่อครบก าหนดส่งมอบพัสดุตามข้อ 1.1 แล้ว 
มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะปรับผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือกจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย 
 
                 9.    การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
                          ผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือกซึ่งได้ท าสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ 
1.3 หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อที่เกิดขึ้น
โดยอุปกรณ์ เครื่องมือ และวัสดุ ระยะเวลารับประกันไม่น้อยกว่า 7 วัน นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยได้รับมอบ
งานหลังจากได้ตรวจรับมอบงานสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และในระหว่างรับประกันหากมีวัสดุ หรือชิ้นส่วน
ช ารุดใช้งานไม่ได้ หรือท างานไม่สมบูรณ์อันเนื่องจากความบกพร่องของวัสดุหรือความบกพร่องในการติดตั้ง  
ผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือกจะต้องแก้ไขและ/หรือเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ชิ้นนั้นๆ โดยไม่มีการคิด
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นกับผู้ซื้อทุกกรณี และหากได้รับแจ้งให้ท าการแก้ไขความบกพร่องแล้ว ผู้ชนะการประกวด
ราคาจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือกจะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จและดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความ
ช ารุดบกพร่องแก้ไขความช ารุดบกพร่องจากมหาวิทยาลัยเป็นลายลักษณ์อักษร กรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคา
จัดซื้อโดยวิธีคัดเลือกไม่เข้าด าเนินการแก้ไขตามที่ได้รับแจ้ง มหาวิทยาลัยมีสิทธิ์เรียกผู้ขายอ่ืนด าเนินการแก้ไข
จนกว่าจะใช้งานได้ดีดังเดิม โดยผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือกต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งปวงที่
เกิดข้ึนแทนมหาวิทยาลัย    
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                 10.    ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอ่ืน ๆ 
                          10.1   เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากงบประมาณโครงการพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาสมรรถนะ 
                                    การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติ โครงการ
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาสมรรถนะแล้วเท่านั้น 
                           10.2   เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับขาย และได้ตกลงซื้อ
สิ่งของตามการประกวดราคาจัดซื้อด้วยวิธีคัดเลือกแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศและของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขนได้
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
                                   (1)    แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า 
ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                                   (2)    จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรือ
อ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                   (3)    ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
                          10.3   ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็น
หนังสือภายในเวลาที่ก าหนดดังระบุไว้ในข้อ 6 มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ (ถ้ามี) หรือ
เรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น 
(ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ 
                          10.4   มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญา
หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
                          10.5   ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจัดซื้อด้วยวิธีคัดเลือกนี้ มีความ
ขัดหรือแย้งกันผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของมหาวิทยาลัย ค าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด 
และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม 
                          10.6   มหาวิทยาลัย อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อด้วยวิธีคัดเลือกในกรณี
ต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยไม่ได้ 
                                   (1)    มหาวิทยาลัยไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซ้ือหรือได้รับจัดสรรแต่
ไม่เพียงพอที่จะท าการประกวดราคาจัดซื้อด้วยวิธีคัดเลือกครั้งนี้ต่อไป 
                                   (2)    มีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาจัดซื้อด้วย
วิธีคัดเลือกหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือ
ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือ
ส่อว่ากระท าการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 
                                   (3)    การท าการประกวดราคาจัดซื้อด้วยวิธีคัดเลือกครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 
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                                   (4)    กรณีอ่ืนในท านองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
  
                 11.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                          ในระหว่างระยะเวลาการซ้ือ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 
 
                 12.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
                          มหาวิทยาลัย สามารถน าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับ
การคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพ่ือน ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
                          ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดจะถูกระงับการยื่น
ข้อเสนอหรือท าสัญญากับมหาวิทยาลัย ไว้ชั่วคราว 

 
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พฤศจิกายน 2564 

 

 


