
เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)  

เลขท่ี  ……/๒๕๕๘ 

การซื้อครุภัณฑระบบหองสมุดอัจฉริยะ ตําบลสะเดียง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ  จํานวน ๑ ระบบ 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

ลงวันท่ี     กันยายน  ๒๕๕๘ 

     ----------------------------------------- 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา “มหาวิทยาลัย” มีความประสงคจะประกวดราคา

ซื้อครุภัณฑระบบหองสมุดอัจฉริยะ ตําบลสะเดียง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ  จํานวน ๑ ระบบ เปนเงิน

จํานวน ๗,๕๑๓,๙๐๐ บาท (เจ็ดลานหาแสนหน่ึงหมื่นสามพันเการอยบาทถวน) ดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส  ซึ่งพัสดุ ที่จะซื้อน้ีตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะ

ใชงานไดทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสฉบับน้ี  โดยมีขอแนะนํา และขอกําหนด  ดังตอไปน้ี   

 ๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

 ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

 ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

 ๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย 

 ๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน 

  (๑) หลักประกันการเสนอราคา   

    (๒) หลักประกันสัญญา 

 ๑.๕ บทนิยาม 

  (๑) ผูเสนอราคาทีม่ีผลประโยชนรวมกัน 

  (๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

 ๑.๖ แบบบญัชีเอกสาร 

  (๑) บัญชีเอกสารสวนที่  ๑ 

  (๒) บัญชีเอกสารสวนที่  ๒ 

 
 ๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 

  ๒.๑ ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุทีป่ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

  ๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจง

เวียนช่ือแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

  ๒.๓ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ 

 

/๒.๔  ผูเสนอราคา... 

 

 

(ราง) 



 - ๒ - 

 

  ๒.๔ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย 

เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน 

  ๒.๕ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคา  

และหามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด 

  ๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ

รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

  ๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement: e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส 

ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ  

  ๒.๘ คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกนิ

สามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 

 

 ๓. หลักฐานการยื่นขอเสนอ 

  ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน ย่ืนมาพรอมกับใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส แยกเปน ๒ สวน คือ 

  ๓.๑ สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 

   (๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 

    (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการ   

จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

    (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญ  

พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

   (๒) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหย่ืนสําเนา

บัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ัน สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูเปนหุนสวน  พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

   (๓) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหย่ืนสําเนา

สัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใด       

เปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหย่ืน

เอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) 

   (๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม  

   (๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดทีไ่ดย่ืนพรอมกบัการเสนอราคาทางระบบจัดซือ้จัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑)   

 

/๓.๒  สวนที่ ๒... 

 



 - ๓ - 

 
  ๓.๒ สวนท่ี  ๒  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 

   (๑)  แคตตาล็อกและหรอืแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ  ๔.๔ 

   (๒)  หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผู เสนอราคา     

มอบอํานาจใหบุคคลอื่นลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผูเสนอราคาในการเสนอราคา

ทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส แทน 

  (๓)  หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕ 

   (๔)  บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดย่ืนพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) 

 

 ๔. การเสนอราคา 

๔.๑ ผูเสนอราคาตองย่ืนขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

ตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ 

ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส หรือหลักฐานแสดงตัวตนของ

ผูเสนอราคา โดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ

ราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง โดยคิด

ราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง  

จนกระทั่งสงมอบพัสดุให ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

 ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๖๐ วัน นับแตวันเสนอราคา     

โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 

๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน ๑๒๐ วัน  นับถัดจากวันลงนาม

ในสัญญาซื้อขาย 

๔.๔ ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ

ของครุภัณฑระบบหองสมุดอัจฉริยะ ตําบลสะเดียง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ  จํานวน ๑ ระบบ      

ไปพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐาน

ดังกลาวน้ีมหาวิทยาลัยจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ 

  โดยผู เสนอราคา ตองทําการเปรียบเทียบ “หัวขอ”, “คุณลักษณะที่กําหนด”, 

“คุณลักษณะที่เสนอ” และ “เอกสารอางอิง(หนา,ขอ)” ทุกรายการตามรูปแบบตอไปน้ี  

 

 

/หัวขอ... 

 

 

 

 



 - ๔ - 

 

หัวขอ คุณลักษณะท่ีกําหนด คุณลักษณะท่ีเสนอ เอกสารอางอิง (หนา,ขอ) 

ระบุหัวขอ

ใหตรงกับที่

กําหนดใน

เอกสารน้ี 

ใหคัดลอกจากขอกําหนดที่

กําหนดในเอกสารน้ี 

ใหระบุความสามารถหรือคุณ

ลั กษณะเ ฉพาะขอ งร ะบ บ ที่

นําเสนอ 

ใหระบุหรืออางอิงถึงเอกสารใน

ขอเสนอที่เกี่ยวของและทํา

สัญลักษณแสดงขอความในประโยค

ของเอกสารหรือแคตตาล็อกน้ันให

ชัดเจน 

 

 การแปลความในเอกสารประกวดราคาน้ี  ในกรณีที่ผูรับเอกสารสงสัยในความหมายอัน

แทจริง สวนใดสวนหน่ึง อาจขอใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณแปลความใหได แตจะผูกพันตอเมื่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณไดตอบเปนลายลักษณอักษรแลวเทาน้ัน และใหถือเอาคําวินิจฉัยของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณเปนท่ีสิ้นสุด 

   สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง  

โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส                

มีความประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก ผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสตรวจสอบภายใน ๓ วันทําการ (นับถัดจากวันที่คณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือมหาวิทยาลัยแจงใหทราบ) 

   กรณีเอกสารหรือรายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารที่ผูเสนอราคาไดย่ืนไวแลวผาน

ระบบ e-GP ในสวนที่เปนสาระสําคัญ หากผูเสนอราคาไมสามารถนําเขาระบบ e-GP ได หรือนําเขาระบบ      

e-GP แลวจะเกิดอุปสรรคในการพิจารณาของมหาวิทยาลัย  ใหผู เสนอราคาจัดสงหรือนําเอกสารหรือ

รายละเอียดดังกลาว ลงลายมือช่ือผูเสนอราคาพรอมประทับตรา กํากับในเอกสาร  พรอมสรุปจํานวนเอกสารที่

จัดสงหรือนํามาแสดง ตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒  เพื่อใชประกอบการพิจารณาในวันที่    ตุลาคม ๒๕๕๘  

ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ณ งานพัสดุ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

๔.๕ กอนการเสนอราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ 

ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงย่ืนขอเสนอตามเงื่อนไขใน

เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

๔.๖ ผูเสนอราคาจะตองย่ืนขอเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเลก็ทรอนิกส ในวันที ่   ตุลาคม ๒๕๕๘  ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  

เมื่อพนกําหนดเวลาย่ืนขอเสนอแลว จะไมรับเอกสารการย่ืนขอเสนอใดๆ โดยเด็ดขาด 

 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ

ของผูเสนอราคาแตละรายวา เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ตามขอ ๑.๕ (๑)  

ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม  

 

/หากปรากฏ... 
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หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสกอนหรือ 

ในขณะที่มีการพิจารณาขอเสนอวา มีผูเสนอราคารายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา     

อยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เช่ือวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา 

อยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูเสนอราคารายน้ันออกจากการเปนผู เสนอราคา และ

มหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวา      

ผูเสนอราคารายน้ันเปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่ม   

ใหมีการกระทําดังกลาว  

ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายช่ือออกจากการเปนผูเสนอราคา เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มี

ผลประโยชนรวมกันกับผู เสนอราคารายอื่น ณ ว ันประกาศประกวดราคาซื ้อด วยวิธ ีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจ

อุทธรณคําสั่งดังกลาวตอหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุภายใน ๓ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากสวนราชการ 

การวินิจฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุใหถือเปนที่สุด 

ในกรณีที่หัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ  

และเห็นวาการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการ

อยางย่ิง  ใหหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกลาวได 

 ๔.๘ ผูเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังน้ี 

  (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

  (๒) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถาม)ี รวมคาใชจาย

ทั้งปวงไวดวยแลว 

  (๓) ผูเสนอราคาจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา        

ที่กําหนด 

  (๔) หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา  

  (๕) ผูเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th 

 

 ๕. หลักประกันการเสนอราคา 

 ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  โดยใหหลักประกันอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปน้ี จํานวน ๓๗๕,๖๙๕ บาท (สามแสน

เจ็ดหมื่นหาพันหกรอยเกาสิบหาบาทถวน) 

 ๕.๑ หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน   

ดังระบใุนขอ ๑.๔ (๑) 

 

/๕.๒  เช็คที่ธนาคารสั่งจาย... 
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 ๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกมหาวิทยาลัย โดยเปนเช็คที่ลงวันที่ที่ย่ืนการเสนอราคาทางระบบ

การจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส หรือกอนหนาน้ันไมเกิน ๓ วันทําการของทางธนาคาร 

 ๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย 

 กรณีที่ผูเสนอราคานําเช็คที่ธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเปนหลักประกันการ

เสนอราคา จะตองสงตนฉบับเอกสารดังกลาวมาใหสวนราชการตรวจสอบความถูกตองในวันที่     ตุลาคม ๒๕๕๘  

ระหวางเวลา ...... น.  ถึงเวลา ...... น.  

  หลักประกันการเสนอราคาตามขอน้ี มหาวิทยาลัยจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูคํ้าประกันภายใน   

๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไว ๓ ลําดับแรก    

จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว 

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใดๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 

 

 ๖.   หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 

๖.๑ ในการพิจารณาผลการย่ืนขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี มหาวิทยาลัย           

จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑการประเมินคาประสิทธิภาพตอราคา และจะพิจารณาจากราคารวม 

 ๖.๒ ในการพิจารณาผูชนะการย่ืนขอเสนอ สวนราชการจะใชหลักเกณฑการประเมินคาประสิทธิภาพ 

ตอราคา (Price Performance) โดยพิจารณาใหคะแนนตามปจจัยหลักและนํ้าหนักที่กําหนด ดังน้ี 

 (๑) ราคาที่ย่ืนขอเสนอ (Price)  กําหนดนํ้าหนักเทากับรอยละ ๘๐ 

 (๒) คุณภาพและคุณสมบติัที่เปนประโยชน 

  ตอทางราชการ กําหนดนํ้าหนักเทากับรอยละ ๒๐ 

 ๖.๓ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการย่ืนขอเสนอ        

ไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือย่ืนขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายน้ัน เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลง

เพียงเล็กนอย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาดวยวิธีย่ืนขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยเทาน้ัน 

 ๖.๔ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอนผัน ในกรณี

ดังตอไปน้ี 

(๑) ไมปรากฏช่ือผูเสนอราคารายน้ันในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทาง

ระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส  หรือบัญชีรายช่ือผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบ

การจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัย 

(๒) ไมกรอกช่ือนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสอยางหน่ึง   

อยางใดหรือทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส 

 

/(๓)  เสนอรายละเอียด... 
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(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

ที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 

 ๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกสหรือมหาวิทยาลัยมีสิทธิใหผู เสนอราคาช้ีแจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ            

หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา       

หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง 

 ๖.๖ มหาวิทยาลัยทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาที่เสนอ

ทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะ

ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งน้ี เพื่อประโยชน

ของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของมหาวิทยาลัยเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรอง

คาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้งมหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูเสนอ

ราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เช่ือไดวาการย่ืนเสนอ

ราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาย่ืน

ขอเสนอแทน เปนตน 

 ๖.๗ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาขอเสนอวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับ

การคัดเลือกเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการ 

อันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๕ มหาวิทยาลัยมีอํานาจที่จะตัดรายช่ือผูเสนอ

ราคาที่ไดรับคัดเลือกรายดังกลาวออก และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายน้ันเปนผูทิ้งงาน 

  ในกรณีน้ีหากหัวหนาหนวยงานพิจารณาเห็นวาการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคา         

ที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางย่ิง หัวหนาหนวยงานมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผล

การเสนอราคาดังกลาวได 

 

 ๗.   การทําสัญญาซื้อขาย 

๗.๑ ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน  

๕ วันทําการของทางราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ    

แทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ ก็ได 

๗.๒ ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน     

๕ วันทําการของทางราชการ หรือมหาวิทยาลัยเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๗.๑ ผูชนะการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ กับมหาวิทยาลัย

ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ (หา) 

ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไดใหมหาวิทยาลัยยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกัน

อยางหน่ึงอยางใดดังตอไปน้ี  

 

/(๑)  เงินสด... 

 



 - ๘ - 

 

(๑) เงินสด 

(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกมหาวิทยาลัย โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา หรือกอน

หนาน้ันไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 

(๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุ        

ในขอ ๑.๔ (๒) 

(๔) หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย บริษัทเงินทุน

หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจ     

คํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทย      

แจงเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของธนาคารที่ กวพ. 

กําหนด 

(๕) พันธบัตรรฐับาลไทย 

  หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการย่ืนขอเสนอ 

(ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว 

 

 ๘. อัตราคาปรับ 

 คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายขอ ๑๐ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒ ตอวัน 

 

 ๙.  การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

 ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาซื้อขาย  

ตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดข้ึน

ภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๓ ป นับถัดจากวันที่ผูซื้อรับมอบ โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการ

ไดดีดังเดิมภายใน ๒ วัน  นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

 

 ๑๐. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 

  ๑๐.๑ เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งน้ี ไดมาจากเงินงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๙  

การลงนามในสัญญาจะกระทําได ตอเมื่อมหาวิทยาลัยไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจากเงินงบประมาณ

แผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  แลวเทาน้ัน 

 ๑๐.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของตามที่

ไดประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของน้ัน

ตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

คมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูขาย จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชย

นาวี ดังน้ี 

/(๑)  แจงการสัง่... 

 



 - ๙ - 

 

(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา 

ภายใน ๗ วัน นับต้ังแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ  เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

คมนาคม ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นใด 

(๒) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ

เรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของน้ันโดย     

เรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น 

(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ

สงเสริมการพาณิชยนาวี 

  ๑๐.๓ ผูเสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลา   

ที่ทางราชการกําหนด ดังระบุไวในขอ ๗ มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันการย่ืนขอเสนอหรือเรียกรองจากผูออก

หนังสือคํ้าประกันการย่ืนขอเสนอทันทีและอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้ง      

จะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

 ๑๐.๔ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญา         

ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถาม)ี 
 

 การจัดซื้อครั้งน้ีจะมีการลงนามในสัญญาหรือขอตกลงหนังสือได เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลใชบังคับ และไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จากสํานักงบประมาณแลว สําหรับกรณีที่ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจาย

เพื่อการจัดหาในครั้งน้ี มหาวิทยาลัยสามารถยกเลิกการจัดหาดังกลาวได 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ 

 

 

 

  กันยายน  ๒๕๕๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 


