
เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)  

เลขท่ี  ....../๒๕๖๐ 

การซื้อหลอดไฟ LED  จํานวน ๒ รายการ  พรอมติดต้ัง  (ครั้งท่ี ๒) 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

ลงวันท่ี  ..........................  ๒๕๕๙ 
     ----------------------------------------- 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา “มหาวิทยาลัย” มีความประสงคจะประกวด

ราคาซื้อหลอดไฟ LED  จํานวน ๒ รายการ  พรอมติดต้ัง  (ครั้งที่ ๒)  ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  

ตามรายการดังน้ี 

 ๑. หลอดไฟ LED ขนาดไมเกิน ๑๘ วัตต  จํานวน ๑๕,๔๘๓ หลอด  หลอดละ ๕๐๐ บาท  

เปนเงินจํานวน ๗,๗๔๑,๕๐๐ บาท 

 ๒. หลอดไฟ LED ขนาดไมเกิน ๙ วัตต  จํานวน ๑,๑๒๔ หลอด   หลอดละ ๔๕๐ บาท  

เปนเงินจํานวน ๕๐๕,๘๐๐ บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๘,๒๔๗,๓๐๐ บาท (แปดลานสองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสามรอยบาทถวน)  ซึ่งพัสดุที่จะซื้อน้ี

ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันที และมี

คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฉบับน้ี  

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.  คุณสมบัติ... 

 

ราง 



 

 - ๒ - 

 

 ๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 

๒.๑ ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนในวัตถุประสงค เพื่อประกอบกิจการผลิต

หรือจําหนายหรือติดต้ังผลิตภัณฑไฟฟาแอลอีดี ไวกับกระทรวงพาณิชย 

๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการ และได

แจงเวียนช่ือแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของ

ทางราชการ 

๒.๓ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม   

๒.๔ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึน          

ศาลไทย  เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน 

๒.๕ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคา  

และหามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด 

๒.๖ ผูเสนอราคาตองมีผลงานติดต้ังโคมไฟหรือหลอดไฟฟาแอลอีดีในสัญญาเดียวกัน          

โดยมีวงเงินไมนอยกวา ๔,๑๒๓,๖๕๐ บาท (สี่ลานหน่ึงแสนสองหมื่นสามพันหกรอยหาสิบบาทถวน)                 

ในระยะเวลา ๕ ป (นับจากวันรับมอบงานงวดสุดทายจนถึงวันย่ืนเสนอราคา) และเปนผลงานในประเทศไทย 

ทั้งน้ี ตองแนบสําเนาหนังสือรับรองผลงาน สําเนาสัญญาคูฉบับ เพื่อประกอบ การพิจารณาโดยเปนคูสัญญา

โดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ สวนทองถ่ิน หนวยงานอื่น   

ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ินหรือ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชน              

ที่เช่ือถือได 

๒.๗ ผูเสนอราคาตองย่ืนเอกสารเกี่ยวกับใบรับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑและผลการ

ทดสอบมาตรฐานของผลิตภัณฑตามขอกําหนด โดยสถาบันทดสอบหรือหองทดสอบที่ไดมาตรฐาน ISO/IEC 

๑๗๐๒๕   

๒.๘ ผูเสนอราคาตองแนบเอกสารเกี่ยวกับใบรับรองเม็ดแอลอีดี โดยตองผลิตจากบริษัทที่มี

คุณภาพสูงตามมาตรฐานสากลพรอมหนังสือรับรองจากบริษัทผูผลิตเม็ดแอลอีดี  

๒.๙ ผูเสนอราคาตองแนบเอกสารโรงงานที่ไดรับใบอนุญาตตามหลักเกณฑการกําจัดวัสดุ    

ที่มีพิษตามประกาศของกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พรอมใบรับรอง

ยินยอมจากโรงงานที่จะรับหลอดไฟของเดิมที่รื้อถอนไปทําลายตามกระบวนการของโรงงานที่ไดรับมาตรฐาน

ดังกลาว 

๒.๑๐ ผูเสนอราคาตองเปนเจาของผลิตภัณฑหรือเปนผูไดรับการแตงต้ังใหเปนตัวแทน

จําหนายอยางเปนทางการในการจําหนายและบริการหลังการขายอุปกรณหลอดไฟ LED รุนที่เสนอราคาจาก

เจาของผลิตภัณฑ 

/๒.๑๑  บุคคล... 

 



 

 - ๓ - 

 

๒.๑๑ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรบั

รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

๒.๑๒ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อ

จัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement: e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบ

อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

๒.๑๓ คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครัง้ซึง่มมีลูคา     

ไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 

 

 ๓. หลักฐานการยื่นขอเสนอ 

  ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน ย่ืนมาพรอมกับใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ           

จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส แยกเปน ๒ สวน คือ 

  ๓.๑ สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 

   (๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 

    (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการ   

จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถาม)ี พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

    (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการ               

จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถาม)ี และบญัชี          

ผูถือหุนรายใหญ (ถาม)ี พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

   (๒) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหย่ืน

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ัน สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน  พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

   (๓) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหย่ืนสําเนา

สัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใด       

เปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล           

ใหย่ืนเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) 

   (๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม  

   (๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดย่ืนพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ

จัดจางภาครัฐดวยอเิลก็ทรอนิกส  ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรปูแบบ PDF File (Portable 

Document Format)   

 

/๓.๒  สวนที่ ๒... 

 

 



 

 - ๔ - 

 

  ๓.๒ สวนท่ี  ๒  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 

   (๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔ 

   (๒) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคา     

มอบอํานาจใหบุคคลอื่นลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผูเสนอราคาในการเสนอ

ราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส แทน 

  (๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕ 

   (๔) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดย่ืนพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ    

จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 

Document Format) 

 

 ๔. การเสนอราคา 

๔.๑ ผู เสนอราคาตอง ย่ืนขอ เสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ                  

ดวยอิเล็กทรอนิกสตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสน้ี           

โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น  และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส             

หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผูเสนอราคา โดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable 

Document Format) 

๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ

ราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง          

โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ 

ทั้งปวง  จนกระทั่งสงมอบพัสดุให ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

 ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๖๐ วัน นับแตวันเสนอราคา     

โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 

 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน ๑๒๐ วัน  นับถัดจากวัน      

ลงนามในสัญญาซื้อขาย  โดยแบงเปนงวดงานเปน ๔ งวด  ดังน้ี 
 

 งวดงานที่ ๑ จะจายเงินให ๑๕% เม่ือไดปฏิบัติงาน ดังน้ี 

- งานรื้อและถอดหลอดเกาพรอมขนยายและจัดเก็บ 

- งานติดต้ังหลอดไฟ LED   ภายในอาคารแลวเสรจ็ ดังน้ี 

อาคาร ๑ สถาบันวิจัยและโครงการบัณฑิตศึกษา หลอดไฟ LED ขนาดไมเกิน ๑๘ วัตต จํานวน ๒๔๙ หลอด   

 หลอดไฟ LED ขนาดไมเกิน ๙ วัตต จํานวน   ๒๔ หลอด 

อาคาร ๓ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หลอดไฟ LED ขนาดไมเกิน ๑๘ วัตต จํานวน ๓๔๑ หลอด   

 หลอดไฟ LED ขนาดไมเกิน ๙ วัตต จํานวน   ๒๑ หลอด 

 

/อาคาร ๔... 



 

 - ๕ - 

 

อาคาร ๔ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หลอดไฟ LED ขนาดไมเกิน ๑๘ วัตต จํานวน ๓๕๕ หลอด   

 หลอดไฟ LED ขนาดไมเกิน ๙ วัตต จํานวน   ๑๑ หลอด 

อาคารหอพกั ๕ หลอดไฟ LED ขนาดไมเกิน ๑๘ วัตต จํานวน ๑๓๙ หลอด   

 หลอดไฟ LED ขนาดไมเกิน ๙ วัตต จํานวน   ๑๙ หลอด 

อาคารหอพกั ๖ หลอดไฟ LED ขนาดไมเกิน ๑๘ วัตต จํานวน ๑๖๘ หลอด   

 หลอดไฟ LED ขนาดไมเกิน ๙ วัตต จํานวน   ๒๑ หลอด 

อาคาร ๙ (อาคารเรียนรวม ๘ ช้ัน) หลอดไฟ LED ขนาดไมเกิน ๑๘ วัตต จํานวน ๔๓๗ หลอด   

อาคารศูนยเด็กเล็ก (เกา) หลอดไฟ LED ขนาดไมเกิน ๑๘ วัตต จํานวน ๑๒๗ หลอด   

อาคาร ๑๒ หลอดไฟ LED ขนาดไมเกิน ๑๘ วัตต จํานวน   ๕๓ หลอด   

 หลอดไฟ LED ขนาดไมเกิน ๙ วัตต จํานวน     ๖ หลอด 

อาคาร ๑๓ หลอดไฟ LED ขนาดไมเกิน ๑๘ วัตต จํานวน   ๗๖ หลอด   

อาคารเฉลมิพระเกียรติ ๖๐ พรรษา(สํานักงานอธิการบดี) หลอดไฟ LED  ขนาดไมเกิน ๑๘ วัตต จํานวน ๓๕๐ หลอด   

 หลอดไฟ LED ขนาดไมเกิน ๙ วัตต จํานวน ๑๒๕ หลอด 
 

- จัดทํารายงานการติดต้ังหลอดไฟ LED   พรอมภาพถายขณะดําเนินการประจํางวด ไมนอยกวา ๑๐ รูป : Daily 

Report, Weekly Report 

- ภายในกําหนดเวลา ๓๐ วัน นับต้ังแตวันที่เริม่ลงมือทํางานตามสัญญาเปนตนไป 

 

 งวดงานท่ี ๒ จะจายเงินให ๒๕% เมื่อไดปฏิบัติงาน ดังน้ี 

- งานรื้อและถอดหลอดเกาพรอมขนยายและจัดเก็บ 

- งานติดต้ังหลอดไฟ LED   ภายในอาคารแลวเสรจ็ ดังน้ี 

อาคาร ๒ คณะวิทยาการจัดการ (เกา) หลอดไฟ LED  ขนาดไมเกิน ๑๘ วัตต จํานวน ๒๔๔ หลอด   

 หลอดไฟ LED  ขนาดไมเกิน ๙ วัตต จํานวน   ๑๗ หลอด 

 

อาคารสริินธร หลอดไฟ LED  ขนาดไมเกิน ๑๘ วัตต จํานวน ๖๗๖ หลอด   

 หลอดไฟ LED  ขนาดไมเกิน ๙ วัตต จํานวน     ๙ หลอด 

อาคารราชภัฏกสิการ หลอดไฟ LED  ขนาดไมเกิน ๑๘ วัตต จํานวน ๗๓๘ หลอด   

อาคารเรียน ๑ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) หลอดไฟ LED  ขนาดไมเกิน ๑๘ วัตต จํานวน ๑๑๐ หลอด   

 หลอดไฟ LED  ขนาดไมเกิน ๙ วัตต จํานวน     ๖ หลอด 

อาคารเรียน ๒ (คอมพิวเตอรอุตสาหกรรม) หลอดไฟ LED  ขนาดไมเกิน ๑๘ วัตต จํานวน   ๖๓ หลอด   

 หลอดไฟ LED  ขนาดไมเกิน ๙ วัตต จํานวน     ๙ หลอด 

 

/อาคารเรียน ๓... 



 

 - ๖ - 

 

 

อาคารเรียน ๓ (อุตสาหกรรมกอสราง) หลอดไฟ LED  ขนาดไมเกิน ๑๘ วัตต จํานวน   ๖๓ หลอด   

 หลอดไฟ LED  ขนาดไมเกิน ๙ วัตต จํานวน     ๖ หลอด 

อาคารเรียน ๔ (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไฟฟา) หลอดไฟ LED  ขนาดไมเกิน ๙ วัตต จํานวน     ๒ หลอด   

อาคารเรียน ๕ (เทคโนโลยีการผลิต) หลอดไฟ LED  ขนาดไมเกิน ๙ วัตต จํานวน     ๕ หลอด   

อาคารเรียน ๖ (อาคารฝกฝมือ) หลอดไฟ LED  ขนาดไมเกิน ๑๘ วัตต จํานวน ๓๒๘ หลอด   

อาคารโรงยิมส (เกา) หลอดไฟ LED  ขนาดไมเกิน ๑๘ วัตต จํานวน   ๘๖ หลอด   

อาคารนาฏศิลป ๑ หลอดไฟ LED  ขนาดไมเกิน ๑๘ วัตต จํานวน   ๙๖ หลอด   

อาคารเปาแกว หลอดไฟ LED  ขนาดไมเกิน ๑๘ วัตต จํานวน   ๕๒ หลอด   

อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร หลอดไฟ LED  ขนาดไมเกนิ ๑๘ วัตต จํานวน ๖๗๘ หลอด   

 

 หลอดไฟ LED  ขนาดไมเกิน ๙ วัตต จํานวน ๑๗๐ หลอด 

อาคารคหกรรม หลอดไฟ LED  ขนาดไมเกิน ๑๘ วัตต จํานวน ๒๓๒ หลอด   

 หลอดไฟ LED  ขนาดไมเกิน ๙ วัตต จํานวน   ๒๐ หลอด 

อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร หลอดไฟ LED  ขนาดไมเกิน ๑๘ วัตต จํานวน ๑๖๗ หลอด   

 หลอดไฟ LED  ขนาดไมเกิน ๙ วัตต จํานวน   ๖๒ หลอด 

อาคารศูนยเด็กเล็กใหม หลอดไฟ LED  ขนาดไมเกิน ๑๘ วัตต จํานวน ๑๐๖ หลอด   

 หลอดไฟ LED  ขนาดไมเกิน ๙ วัตต จํานวน     ๒ หลอด 

อาคารหอพกั ๑ หลอดไฟ LED  ขนาดไมเกิน ๑๘ วัตต จํานวน ๑๒๖ หลอด   

 หลอดไฟ LED  ขนาดไมเกิน ๙ วัตต จํานวน   ๓๓ หลอด 

อาคารนาฏศิลป ๒ หลอดไฟ LED  ขนาดไมเกิน ๑๘ วัตต จํานวน   ๗๘ หลอด 
 

- จัดทํารายงานการติดต้ังหลอดไฟ LED   พรอมภาพถายขณะดําเนินการประจํางวด ไมนอยกวา ๑๐ รูป :  

Daily Report, Weekly Report 

- ภายในกําหนดเวลา ๖๐ วัน นับต้ังแตวันที่เริม่ลงมือทํางานตามสัญญาเปนตนไป 

 

 งวดงานท่ี ๓ จะจายเงินให ๓๐% เมื่อไดปฏิบัติงาน ดังน้ี 

- งานรื้อและถอดหลอดเกาพรอมขนยายและจัดเก็บ 

- งานติดต้ังหลอดไฟ LED   ภายในอาคารแลวเสรจ็ ดังน้ี 

อาคารหอพกั ๓ หลอดไฟ LED  ขนาดไมเกิน ๑๘ วัตต จํานวน   ๘๔ หลอด   

 หลอดไฟ LED  ขนาดไมเกิน ๙ วัตต จํานวน   ๔๐ หลอด 

 

/อาคารหอพกั ๔... 



 

 - ๗ - 

 

อาคารหอพกั ๔ หลอดไฟ LED  ขนาดไมเกิน ๑๘ วัตต จํานวน ๑๑๒ หลอด   

 หลอดไฟ LED  ขนาดไมเกิน ๙ วัตต จํานวน   ๓๒ หลอด

สํานักศิลปะวัฒนธรรม หลอดไฟ LED  ขนาดไมเกิน ๑๘ วัตต จํานวน   ๕๙ หลอด   

อาคารโรงอาหาร๑ หลอดไฟ LED  ขนาดไมเกิน ๑๘ วัตต จํานวน ๑๑๔ หลอด   

 หลอดไฟ LED  ขนาดไมเกิน ๙ วัตต จํานวน     ๒ หลอด 

อาคารวิทยบรกิาร (โรงเรียนสาธิต) หลอดไฟ LED  ขนาดไมเกิน ๑๘ วัตต จํานวน ๓๓๐ หลอด   

อาคารสหกรณ หลอดไฟ LED  ขนาดไมเกิน ๑๘ วัตต จํานวน   ๓๐ หลอด   

หอประชุมประกายทอง หลอดไฟ LED  ขนาดไมเกิน ๑๘ วัตต จํานวน ๑๑๖ หลอด   

หอประชุมประกายเพชร หลอดไฟ LED  ขนาดไมเกิน ๑๘ วัตต จํานวน ๑๕๒ หลอด   

อาคารพยาบาล หลอดไฟ LED  ขนาดไมเกิน ๑๘ วัตต จํานวน   ๓๓ หลอด   

อาคารธุรกิจจําลอง หลอดไฟ LED  ขนาดไมเกิน ๑๘ วัตต จํานวน   ๑๘ หลอด   

อาคารสํานักกิจการนักศึกษา หลอดไฟ LED  ขนาดไมเกิน ๑๘ วัตต จํานวน ๑๙๙ หลอด   

 หลอดไฟ LED  ขนาดไมเกิน ๙ วัตต จํานวน     ๔ หลอด 

อาคารครุศาสตร หลอดไฟ LED  ขนาดไมเกิน ๑๘ วัตต จํานวน ๑,๓๘๓ หลอด   

 หลอดไฟ LED  ขนาดไมเกิน ๙ วัตต จํานวน   ๗๕ หลอด 

อาคารประชาสัมพันธและวิทยุ ๑ ๐๖.๒๕ MHz. หลอดไฟ LED  ขนาดไมเกิน ๑๘ วัตต จํานวน   ๑๓ หลอด   

อาคารโรงมวย หลอดไฟ LED  ขนาดไมเกิน ๑๘ วัตต จํานวน   ๑๖ หลอด   

อาคารหนวยยานพาหนะ หลอดไฟ LED  ขนาดไมเกิน ๑๘ วัตต จํานวน   ๒๙ หลอด   

 หลอดไฟ LED  ขนาดไมเกิน ๙ วัตต จํานวน     ๒ หลอด 

อาคารปฏิบัติการปฐพีและผสมอาหาร หลอดไฟ LED  ขนาดไมเกิน ๑๘ วัตต จํานวน ๑๕๔ หลอด   

โรงยิมสใหม หลอดไฟ LED  ขนาดไมเกิน ๑๘ วัตต จํานวน   ๓๘ หลอด   

อาคารวิทยบรกิารอาคาร ๑ หลอดไฟ LED  ขนาดไมเกิน ๑๘ วัตต จํานวน ๑,๗๙๓ หลอด   

 หลอดไฟ LED  ขนาดไมเกิน ๙ วัตต จํานวน     ๒ หลอด 

บานพักพนักงาน (ลกูจางประจํา) หลอดไฟ LED  ขนาดไมเกิน ๑๘ วัตต จํานวน   ๖๓ หลอด   

 หลอดไฟ LED  ขนาดไมเกิน ๙ วัตต จํานวน   ๔๒ หลอด 

อาคารรับรอง หลอดไฟ LED  ขนาดไมเกิน ๑๘ วัตต จํานวน     ๗ หลอด   

อาคารสนามฟุตซอล หลอดไฟ LED  ขนาดไมเกิน ๑๘ วัตต จํานวน   ๒๐ หลอด   

ไฟลานจอดรถ หลอดไฟ LED  ขนาดไมเกิน ๑๘ วัตต จํานวน   ๔๐ หลอด   
 

- จัดทํารายงานการติดต้ังหลอดไฟ LED   พรอมภาพถายขณะดําเนินการประจํางวด ไมนอยกวา  ๑๐ รูป :                   

Daily Report, Weekly Report 

- ภายในกําหนดเวลา ๙๐ วัน นับต้ังแตวันที่เริม่ลงมือทํางานตามสัญญาเปนตนไป 

/งวดงานที่ ๔... 



 

 - ๘ - 

 

งวดงานท่ี ๔ จะจายเงินให ๓๐% เมื่อไดปฏิบัติงาน ดังน้ี 

- งานรื้อและถอดหลอดเกาพรอมขนยายและจัดเก็บ 

- งานติดต้ังหลอดไฟ LED   ภายในอาคารแลวเสรจ็ ดังน้ี 

อาคารคณะวิทยาการจัดการ หลอดไฟ LED  ขนาดไมเกิน ๑๘ วัตต จํานวน ๑,๑๖๔ หลอด   

 หลอดไฟ LED  ขนาดไมเกิน ๙ วัตต จํานวน     ๒ หลอด 

อาคารวิทยบรกิารอาคาร ๒ หลอดไฟ LED  ขนาดไมเกิน ๑๘ วัตต จํานวน ๖๙๓ หลอด   

สนามฟุตบอลโชครัตนชัย หลอดไฟ LED  ขนาดไมเกิน ๑๘ วัตต จํานวน   ๓๗ หลอด   

 หลอดไฟ LED  ขนาดไมเกิน ๙ วัตต จํานวน     ๒ หลอด 

หมูบานพกัขาราชการ หลอดไฟ LED  ขนาดไมเกิน ๑๘ วัตต จํานวน ๓๒๖ หลอด   

 หลอดไฟ LED  ขนาดไมเกิน ๙ วัตต จํานวน ๒๐๖ หลอด 

ศูนยถายเอกสาร หลอดไฟ LED  ขนาดไมเกิน ๑๘ วัตต จํานวน   ๑๙ หลอด 

หอพักพนักงานและบุคลากร หลอดไฟ LED  ขนาดไมเกิน ๑๘ วัตต จํานวน ๒๔๙ หลอด   

 หลอดไฟ LED  ขนาดไมเกิน ๙ วัตต จํานวน   ๒๔ หลอด 

หอพักนักศึกษา หลอดไฟ LED  ขนาดไมเกิน ๑๘ วัตต จํานวน ๒๔๖ หลอด   

 หลอดไฟ LED  ขนาดไมเกิน ๙ วัตต จํานวน   ๕๑ หลอด 

อาคารโรงอาหาร ๒ หลอดไฟ LED  ขนาดไมเกิน ๑๘ วัตต จํานวน ๑๖๐ หลอด   

สนามเทนนิส หลอดไฟ LED  ขนาดไมเกิน ๑๘ วัตต จํานวน   ๑๒ หลอด   

ไฟทางเดินขางถนน หลอดไฟ LED  ขนาดไมเกิน ๙ วัตต จํานวน   ๗๒ หลอด   

อาคารเพาะพันธสัตวนํ้า หลอดไฟ LED  ขนาดไมเกิน ๑๘ วัตต จํานวน   ๑๔ หลอด   

อาคารซอมบํารงุ (ใหม) หลอดไฟ LED  ขนาดไมเกิน ๑๘ วัตต จํานวน   ๙๒ หลอด   

อาคารคณะมนุษยศาสตร (ใหม) หลอดไฟ LED  ขนาดไมเกิน ๑๘ วัตต จํานวน ๑,๕๓๐ หลอด 
 

- แกไขงานตามที่กรรมการและผูควบคุมงานแจงใหแกไข 

- จัดทํางานสวนอื่นๆ แลวเสร็จเรียบรอยครบถวนถูกตอง ตามแบบรูปรายการที่แนบตามสัญญาจางทุกประการ 

- จัดทํารายงานการติดต้ังหลอดไฟ LED  พรอมภาพถายขณะดําเนินการประจํางวด ไมนอยกวา ๑๐ รูป : 

Daily Report, Weekly Report 

- จัดสงหลอดไฟของเดิมทีร่ื้อถอนไปทําลายตามกระบวนการของโรงงานที่ไดรับมาตรฐานการทําลายหลอด 

โดยโรงงานที่ไดรบัใบอนุญาตตามหลักเกณฑการกําจัดวัสดุทีม่ีพิษ ตามประกาศของกรมควบคุมมลพิษ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   พรอมจัดสงเอกสารใบรับรองหรือเอกสารผลการทําลาย

หลอดไฟใหมหาวิทยาลัยฯ 

- ภายในกําหนดเวลา ๑๒๐ วัน นับต้ังแตวันที่เริม่ลงมือทํางานตามสัญญาเปนตนไป 

 

/๔.๓  ผูเสนอราคา... 



 

 - ๙ - 

 

๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ

ของหลอดไฟ LED จํานวน ๒ รายการ พรอมติดต้ัง  ไปพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

ดวยอิเล็กทรอนิกส  เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวน้ีมหาวิทยาลัยจะยึดไวเปนเอกสารของทาง

ราชการ 

   สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนา

ถูกตอง  โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส มีความประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก ผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบบัมาใหคณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสตรวจสอบภายใน ๓ วันทําการ (นับถัดจากวันที่คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือมหาวิทยาลัยแจงใหทราบ) 

   กรณีเอกสารหรือรายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารที่ผูเสนอราคาไดย่ืนไวแลว

ผานระบบ e-GP ในสวนที่เปนสาระสําคัญ หากผูเสนอราคาไมสามารถนําเขาระบบ e-GP ได หรือนําเขา

ระบบ e-GP แลวจะเกิดอุปสรรคในการพิจารณาของมหาวิทยาลัย  ใหผูเสนอราคาจัดสงหรือนําเอกสาร  

หรือรายละเอียดดังกลาว ลงลายมือช่ือผูเสนอราคาพรอมประทับตรา กํากับในเอกสาร  พรอมสรุปจํานวน

เอกสารที่จัดสงหรือนํามาแสดง ตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒  เพื่อใชประกอบการพิจารณาในวันท่ี .................. 

๒๕๕๙  ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุมขันตี (ช้ัน ๓)  อาคารเฉลมิพระเกยีรติฯ 

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

  ๔.๕ กอนการเสนอราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงย่ืนขอเสนอ         

ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

  ๔.๖ ผูเสนอราคาจะตองย่ืนขอเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ          

ดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันท่ี ..................... ๒๕๕๙  ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  

เมื่อพนกําหนดเวลาย่ืนขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรบัเอกสารการย่ืนขอเสนอ

และการเสนอราคาใด ๆ โดยเด็ดขาด 

 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวา เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น          

ตามขอ ๑.๕ (๑)  ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม  

 

 

/หากปรกกฎ... 

 

 

 

 



 

 - ๑๐ - 

 

หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสกอนหรือ 

ในขณะที่มีการพิจารณาขอเสนอวา มีผูเสนอราคารายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา     

อยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เช่ือวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา 

อยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู เสนอราคารายน้ันออกจากการเปนผู เสนอราคา              

และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัย         

ไดวาผูเสนอราคารายน้ันเปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปน   

ผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว  

 ๔.๗ ผูเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังน้ี 

  (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

  (๒) ราคาที่ เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี )               

รวมคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 

  (๓) ผูเสนอราคาจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา            

ที่กําหนด 

  (๔) หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา  

  (๕) ผูเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคา         

ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th 

 

 ๕. หลักประกันการเสนอราคา 

 ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อ

จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  โดยใหหลักประกันอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปน้ี จํานวน ๔๑๒,๓๖๕ บาท 

(สี่แสนหน่ึงหมื่นสองพันสามรอยหกสิบหาบาทถวน) 

 ๕.๑ หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือ               

คํ้าประกัน ดังระบุในขอ ๑.๔ (๑) 

 ๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกมหาวิทยาลัย โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ ย่ืนการเสนอราคา             

ทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส หรือกอนหนาน้ันไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 

 ๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย 

 กรณีที่ผูเสนอราคานําเช็คที่ธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเปนหลักประกัน

การเสนอราคา จะตองสงตนฉบับเอกสารดังกลาวมาใหสวนราชการตรวจสอบความถูกตอง  ในวันท่ี 

................. ๒๕๕๙  ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  

 

/ตามแบบตัวอยาง… 

 

 



 

 - ๑๑ - 

 

 ตามแบบตัวอยางหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศ (หลักประกัน

การเสนอราคา) กําหนดใหระบุช่ือผูเสนอราคา เปนผูวางหลักประกันการเสนอราคา ดังน้ัน กรณีที่ผู เสนอ

ราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ประสงคจะใชหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของ

ธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคา ใหดําเนินการดังน้ี 

  (๑) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุช่ือผูเสนอราคา    

ซึ่งตองวางหลักประกันการเสนอราคา ในนามกิจการรวมคา เทาน้ัน 

  (๒) ในกรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุช่ือผูเสนอ

ราคา ซึ่งตองวางหลักประกันการเสนอราคา ในนามนิติบุคคลรายใดรายหน่ึงตามที่สัญญารวมคากําหนดให

เปนผูเขาเสนอราคากับทางราชการ 

  ทั้งน้ี “กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจการรวมคาที่

จดทะเบียนเปนนิติบุคคลตอหนวยงานของรัฐซึ่งมีหนาที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวง

พาณิชย) 

  หลักประกันการเสนอราคาตามขอน้ี มหาวิทยาลัยจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูคํ้าประกัน

ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว  เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไว           

๓ ลําดับแรก จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว 

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใดๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 

 

 ๖.   หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 

๖.๑ ในการพิจารณาผลการย่ืนขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี มหาวิทยาลัย     

จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑราคา และจะพิจารณาจากราคารวม 

 ๖.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการย่ืน

ขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือย่ืนขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายน้ัน เวนแตเปน

ขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาดวยวิธีประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกสในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ

มหาวิทยาลัยเทาน้ัน 

 ๖.๓ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอนผัน         

ในกรณีดังตอไปน้ี 

(๑) ไมปรากฏช่ือผูเสนอราคารายน้ันในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

ทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส  หรือบัญชีรายช่ือผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  

ทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัย 

/(๒) ไมกรอก... 

 



 

 - ๑๒ - 

 

(๒) ไมกรอกช่ือนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสอยางหน่ึง   

อยางใดหรือทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส 

(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 

 ๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือมหาวิทยาลัยมีสิทธิใหผูเสนอราคาช้ีแจงขอเท็จจริง สภาพ 

ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา       

หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง 

 ๖.๕ มหาวิทยาลัยทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคา     

ที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด     

หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งน้ี 

เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของมหาวิทยาลัยเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคา

จะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้งมหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส         

และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุ         

ที่เช่ือไดวาการย่ืนเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชช่ือบุคคล

ธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาย่ืนขอเสนอแทน เปนตน 

 ๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาขอเสนอวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิ

ไดรับการคัดเลือกเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการ อันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

ตามขอ ๑.๕ มหาวิทยาลัยมีอํานาจที่จะตัดรายช่ือผูเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกรายดังกลาวออก และ

มหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายน้ันเปนผูทิ้งงาน 

  ในกรณีน้ีหากหัวหนาหนวยงานพิจารณาเห็นวาการยกเลิกการพิจารณาผลการ          

เสนอราคา ที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางย่ิง หัวหนาหนวยงานมีอํานาจยกเลิก

การพิจารณาผลการเสนอราคาดังกลาวได 

 

 ๗.   การทําสัญญาซื้อขาย 

๗.๑ ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน

ภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดทําขอตกลง          

เปนหนังสือ แทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ ก็ได 

 

 

/๗.๒ ในกรณี... 

 



 

 - ๑๓ - 

 

๗.๒ ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน     

๕ วันทําการของทางราชการ หรือมหาวิทยาลัยเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๗.๑ ผูชนะการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ กับมหาวิทยาลัย

ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ (หา) 

ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไดใหมหาวิทยาลัยยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกนั

อยางหน่ึงอยางใดดังตอไปน้ี  

(๑) เงินสด 

(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกมหาวิทยาลัย โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา หรือกอน

หนาน้ันไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 

(๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุ        

ในขอ ๑.๔ (๒) 

(๔) หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย บริษัทเงินทุน

หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจ     

คํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงช่ือเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว             

โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) 

(๕) พันธบัตรรฐับาลไทย 

  หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว 

 

 ๘. อัตราคาปรับ 

 คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายขอ ๑๐ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒ ตอวัน 

 

 ๙.  การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

 ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาซื้อขาย  

ตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดข้ึน

ภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๓ ป นับถัดจากวันที่ผูซื้อรับมอบ โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไข           

ใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๓ วัน  นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

 

 ๑๐. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 

  ๑๐.๑ เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งน้ี ไดมาจากเงินสนับสนุนโครงการสนับสนุนหลอด

ประหยัดพลังงาน LED ในหนวยงานราชการและสถาบันการศึกษาของรัฐ  

 

/การลงนาม... 

 



 

 - ๑๔ - 

 

   การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อมหาวิทยาลัยไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจาก        

เงินสนับสนุนโครงการสนับสนุนหลอดประหยัดพลังงาน LED ในหนวยงานราชการและสถาบันการศึกษา            

ของรัฐ แลวเทาน้ัน 

 ๑๐.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของ

ตามที่ไดประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ

และของน้ันตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่

รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูขาย จะตองปฏิบัติตามกฎหมาย         

วาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี 

(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา 

ภายใน ๗ วัน นับต้ังแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

คมนาคม ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นใด 

(๒) จัดการใหสิ่ งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ

เชนเดียวกับเรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุก

สิ่งของน้ันโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของ         

ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น 

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

สงเสริมการพาณิชยนาวี 

  ๑๐.๓ ผูเสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลา   

ที่ทางราชการกําหนด ดังระบุไวในขอ ๗ มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันการย่ืนขอเสนอหรือเรียกรองจาก          

ผูออกหนังสือคํ้าประกันการย่ืนขอเสนอทันทีและอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) 

รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

 ๑๐.๔ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญา         

ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถาม)ี 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ 

 

 

 

..........................  ๒๕๕๙ 

 

 
พิมพ ............................... 

ทาน ................................ 

ตรวจ .............................. 


