
 

เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)  
เลขที่ ๙/๒๕๖๔ 

การซื้อครุภัณฑเคร่ืองกัดอัตโนมัติ ตําบลสะเดียง อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ  จํานวน ๑ เครื่อง (ครั้งที่ 
๒) 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
ลงวันที่  ๒๖ ตุลาคม  ๒๕๖๓ 

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

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “มหาวิทยาลัย” มีความประสงคจะประกวดราคา
ซื้อครุภัณฑเครื่องกัดอัตโนมัติ ตําบลสะเดียง อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ  จํานวน ๑ เครื่อง     
(คร้ังท่ี ๒)  เปนเงินจํานวน ๓,๕๘๕,๐๐๐ บาท (สามลานหาแสนแปดหมื่นหาพันบาทถวน)  ดวยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส  พัสดุท่ีจะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูใน
สภาพที่จะใชงานไดทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้  โดยมีขอแนะนํา และขอกําหนด ดังตอไปนี้ 

 ๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย 
๑.๔ แบบหนังสอืค้ําประกัน 

          (๑) หลักประกันการเสนอราคา 
            (๒) หลักประกันสัญญา 
  ๑.๕ บทนยิาม 
   (๑) ผูมีผลประโยชนรวมกัน 
   (๒) การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม 
  ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
   (๑) บัญชีเอกสารสวนที่  ๑ 
   (๒) บัญชีเอกสารสวนที่  ๒ 
 

 ๒. คณุสมบัติของผูยื่นขอเสนอ 
  ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
  ๒.๒ ไมเปนบุคคลลมละลาย 
  ๒.๓ ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
  ๒.๔ ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการย่ืนขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว
ชั่วคราว เนื่องจากเปนผูที่ ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบ 
ที่ รั ฐมนต รีวาการกระทรวงการคลั ง กําหนดตามที่ ประกาศเผยแพรในระบบเค รือข ายสารสนเทศ 
ของกรมบัญชีกลาง 
 

/๒.๕ ไมเปนบุคคล... 
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  ๒.๕ ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน
ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูทิ้งงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย  
  ๒.๖ มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจาง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 ๒.๗ เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
 ๒.๘ ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืนที่เขาย่ืนขอเสนอใหแก มหาวิทยาลัย 
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม             
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี ้
 ๒.๙ ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาล 
ของผูยื่นขอเสนอไดมีคาํสั่งใหสละเอกสิทธ์ิและความคุมกันเชนวานั้น 
 ๒.๑๐ ผูย่ืนขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
  ๒.๑๑ ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับการคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจาง
ภ าค รั ฐด วย อิ เล็ กท รอนิ กส  (Electronic Government Procurement: e - GP) ข อ งก รม บั ญ ชี ก ล า ง  
ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
  ๒.๑๒ ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชี 
รายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
 ๒.๑๓ ผูย่ืนขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแต
การจายเงินแตละคร้ังซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กําหนด 
  

 ๓. หลักฐานการย่ืนขอเสนอ 
  ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คอื 
  ๓.๑ สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
   (๑)  ในกรณผีูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล 
     (ก) ห างหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ให ย่ืนสําเนาหนังสือรับรอง 
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมทั้งรบัรองสําเนาถูกตอง 
    (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนรายใหญ (ถามี) 
พรอมทั้งรบัรองสําเนาถูกตอง   
   (๒)  ในกรณีผูย่ืนขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ัน สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรอง
สําเนาถูกตอง 
 

/(๓) ในกรณผีูยื่น… 
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   (๓)  ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา
สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี  
   (๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 

 (๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ท้ังหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

   ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ 
ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ 1 ตามแบบ 
ในขอ ๑.๖ (๑) ใหโดยผูย่ืนขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๑  ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format)  
  ๓.๒ สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
   (๑) ในกรณี ท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนกระทําการแทนใหแนบหนังสือ 
มอบอํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ 
ทั้งนี้หากผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น 
   (๒)  แคตตาล็อกและ/หรือแบบรปูรายการละเอียดคณุลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔ 
  (๓)  หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕ 
   (๔)  บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

     ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ 
ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบ 
ในขอ ๑.๖ (๒) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ 2 ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 

 

 ๔. การเสนอราคา  
  ๔.๑ ผูย่ืนขอเสนอตองย่ืนขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
ตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความ 
ใหถูกตองครบถวน พรอมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดยไมตองแนบ 
ใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
  ๔.๒ ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคาเดียว 
โดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคา 
ใหถูกตอง ท้ังนี้ ราคารวมท่ีเสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน  
ให ถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซึ่งรวมคาภาษี มูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอ่ืน คาขนสง  
ค าจดทะเบี ยน  และค า ใช จ ายอื่ น ๆ  ทั้ งป วงไว แล ว  จนกระ ท่ั งส งมอบ พัสดุ ให  ณ  มหาวิทยาลั ย                         
ราชภัฏเพชรบูรณ 

 ราคาที่ เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๖๐ วัน ตั้ งแตวันเสนอราคา                 
โดยภ าย ใน กํ าหน ดยื น ราคา  ผู ย่ื น ข อ เสน อต อ งรั บ ผิ ด ชอบ ราคาที่ ต น ได เส นอ ไว  แ ละจะถอน 
การเสนอราคามิได 

 
/๔.๓ ผูยื่นขอเสนอ… 
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  ๔.๓ ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซื้อขาย หรอืวันที่ไดรับหนังสือแจงจากมหาวิทยาลัย ใหสงมอบพัสดุ 

  ๔.๔ ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ
ของครุภัณฑเคร่ืองกัดอัตโนมัติ ตําบลสะเดียง อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ  จํานวน ๑ เครื่อง 
(คร้ังที่ ๒) ไปพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครฐัดวยอิเล็กทรอนิกส เพ่ือประกอบการพิจารณา 
หลักฐานดังกลาวนี้มหาวิทยาลัยจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ  
   สําหรับแคตตาล็อกท่ีแนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง  
โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส  
มีความประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก ผูยื่นขอเสนอจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการพิจารณาผล 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสตรวจสอบภายใน ๓ วันทําการ (นับถัดจากวันที่คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือมหาวิทยาลัยแจงใหทราบ) 
  ๔.๕ กอนเสนอราคา ผู ย่ืนขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ  
ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไข 
ในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส 

๔.๖ ผูผูยื่นขอเสนอราคาจะตองย่ืนขอเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ          
ดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่  ๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. และ
เวลาในการเสนอราคาใหถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ 

เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอ 
และการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
 ๔.๗ ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสารประเภท 
PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน 
ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload)  
เพ่ือเปนการเสนอราคาใหแกมหาวิทยาลัย ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
 ๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น  
ตามขอ ๑.๕ (๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูย่ืนขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอ
รายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ 

หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือ 
ในขณะที่มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม
ตามขอ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม  
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผู ย่ืนขอเสนอ และมหาวิทยาลัย  
จะพิ จารณ าลงโทษผู ยื่ นข อเสนอดั งกล าวเป นผู ทิ้ งงาน  เว นแต ม ห า วิท ยาลั ย  จะพิ จารณาเห็ นว า 
ผู ย่ื นข อ เสนอรายนั้ นมิ ใช เป นผู ริ เร่ิม ให มี การกระทํ าดั งกล าวและได ให ความร วมมื อเป นประโยชน 
ตอการพิจารณาของมหาวิทยาลัย  

 
/๔.๙ ผูยื่นขอเสนอ… 

 
 
 



- ๕ - 
 

 

 

 ๔.๙ ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังน้ี 
(๑) ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
(๒ ) ราคาท่ี เสนอจะตองเปนราคาที่ รวมภาษี มูลคาเพ่ิม  และภาษี อ่ืนๆ (ถามี )  

รวมคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 
(๓) ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กําหนด 

  (๔) ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได 
   (๕) ผู ยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคา 
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th 
  
 ๕.   หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 

๕.๑ ในการพิจารณาผลการย่ืนขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ มหาวิทยาลัย     
จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑราคา 

๕.๒ การพิจารณาผูชนะการย่ืนขอเสนอ 
(ก) กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการย่ืนขอเสนอ มหาวิทยาลัย      

จะพิจารณาจากราคารวม 
 ๕.๓ หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผล 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูย่ืนขอเสนอรายใด 
เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ท่ีจะขายไมครบถวน หรือเสนอ
รายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
ใน ส ว น ที่ มิ ใช ส า ระสํ า คั ญ แล ะค วาม แ ต ก ต า ง น้ั น ไม มี ผ ล ทํ า ให เกิ ด ก ารได เป รี ย บ เสี ย เป รี ย บ 
ตอผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิ 
ผูยื่นขอเสนอรายนั้น 
 ๕.๔ ,มหาวิทยาลัยสงวนสิทธ์ิไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน  
ในกรณีดังตอไปนี้ 
  (๑) ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ทางระบบจัดซื้อจัดจางด วยอิเล็กทรอนิกส  หรือบัญชี รายชื่ อผู ซื้ อเอกสารประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส 
ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของมหาวิทยาลัย  
  (๒) ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนกิส 
  (๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรยีบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น 
 ๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือมหาวิทยาลัย  มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพ่ิมเติมได
มหาวิทยาลัย มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสม   
หรือไมถูกตอง 
 

/๕.๖ มหาวิทยาลัย... 
 



- ๖ - 
 

 

 

๕.๖ มหาวิทยาลัยทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคา     
ที่ เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด                 
หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา                   
ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของมหาวิทยาลัยเปนเด็ดขาด ผูยื่น
ขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้งมหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือก               
หรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่ เชื่อไดวาการยื่นเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสาร                 
อันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมายื่นขอเสนอราคาแทน เปนตน 
  ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
หรือมหาวิทยาลัยจะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเชื่อไดวา ผูย่ืนขอเสนอสามารถดําเนินการ
ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะ
ไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูย่ืนขอเสนอรายน้ัน  ทั้งนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจาย
หรือคาเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัย 
 ๕.๗ กอนลงนามในสัญญามหาวิทยาลัย อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
หากปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชน
รวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูย่ืน
ขอเสนอรายอื่น หรอืเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรอืสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
 

 ๖.   การทําสัญญาซื้อขาย 
๖.๑ ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน  

๕ วันทําการ นับแต วันที่ทํ าขอตกลงซื้อ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทน 
การทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ ก็ได 
 ๖.๒ ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน     
๕ วันทําการของทางราชการ หรือมหาวิทยาลัยเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๗.๑ ผูชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ หรือทําขอตกลงเปน
หนังสือกับมหาวิทยาลัยภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงิน
เทากับรอยละ ๕ (หา) ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหมหาวิทยาลัยยึดถือไวในขณะทําสัญญา 
โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้  

(๑) เงินสด 
(๒) เช็คหรือดราฟทที่ ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่ งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ ใชเช็ค 

หรือดราฟทนั้นชําระตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ 
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 
(๔) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ ไดรับอนุญาต 

ใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย 
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือ 
ค้ําประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) 
 

/(๕) พันธบัตร... 



- ๗ - 
 

 

 

(๕)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผกูพันตามสัญญาซื้อขายแลว 
   

 ๗. คาจางและการจายเงิน  
 มหาวิทยาลัยจะจายคาสิ่งของซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และคาใชจายท้ัง
ปวงแลวใหแกผูย่ืนขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขาย เมื่อผูขายไดสงมอบสิ่งของไดครบถวนตามสัญญา
ซื้อขายหรือขอตกลงเปนหนังสือ และมหาวิทยาลัย ไดตรวจรบัมอบสิ่งของไวเรียบรอยแลว 
 

 ๘. อตัราคาปรับ 
                   คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงซื้อ
ขายเปนหนังสือ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒ ของราคาคาสิ่งของที่ยังไมไดรบัมอบตอวัน 
 

 ๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

 ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําสัญญาซื้อขาย  ตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ หรือ
ทําขอตกลงซื้อเปนหนังสือ แลวแตกรณี  จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่ งของที่ซื้อขาย                       
ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๒ ป นับถัดจากวันท่ีมหาวิทยาลัยไดรับมอบสิ่งของ โดยตองรีบจัดการ
ซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๗ วัน  นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
  

 ๑๐. ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นขอเสนอและอื่น ๆ 
  ๑๐.๑ เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อคร้ังนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔   
  การจัดซื้อคร้ังนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือไดตอเมื่อพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลใชบังคับ และไดรับจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จากสํานักงบประมาณแลว สําหรับกรณีที่ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ
รายจายเพ่ือการจัดหาในครั้งดังกลาว  มหาวิทยาลัยสามารถยกเลิกการจัดหาได 
  ๑๐.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของ
ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและ
ของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มี เรือไทยเดินอยู  และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูขาย จะตองปฏิบัติตามกฎหมาย         
วาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 

(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา 
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 

(๒) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับ
เรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรือ
อ่ืนที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น 
 

/(๓) ในกรณี... 



- ๘ - 
 

 

 

(๓) นกรณีที่ ไมปฏิ บัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย 
การสงเสริมการพาณิชยนาวี 
 ๑๐.๓ ผู ย่ืนขอเสนอซึ่ งมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงซื้อ 
เปนหนังสือภายในเวลาท่ีกําหนด ดังระบุไวในขอ ๗ มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันการย่ืนขอเสนอ หรือเรียกรอง
จากผูออกหนังสือค้ําประกันการย่ืนขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) 
รวมทั้ งจะพิจารณาให เป นผู ทิ้ งงาน  ตามระ เบี ยบกระทรวงการคลั งว าด วยการจัดซื้ อจัดจางและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ 
 ๑๐.๔ มหาวิทยาลัยสงวนสิท ธ์ิท่ีจะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญา         
หรือขอตกลงซื้อเปนหนังสือ ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 
 ๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน  
ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของมหาวิทยาลัย คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนท่ีสุด และผูย่ืนขอเสนอไมมี
สิทธิเรียกรองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม 
 ๑๐.๖ มหาวิทยาลัยอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีตอไปนี้ ได  โดยท่ีผูยื่นขอเสนอ 
จะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยไมได  
  (๑) มหาวิทยาลัยไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดซื้อหรือที่ไดรับจัดสรรแตไม
เพียงพอที่จะทําการจัดซื้อคร้ังนีต้อไป 
  (๒) มีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือท่ีไดรับการคัดเลือก 
มีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอม
กันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
  (๓) การทําการจัดซื้อครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัย 
หรือกระทบตอประโยชนสาธารณะ 
  (๔) กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  
ซึ่งออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

 ๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
  ในระหวางระยะเวลาการซื้อ ผู ย่ืนขอเสนอที่ ไดรับการคัดเลือกให เปนผู ขายตองปฏิบัติ 
ตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด 
 

 ๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
 มหาวิทยาลัย สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอที่ไดรับ 
การคัดเลือกใหเปนผูขายเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
 ทั้งน้ี หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการย่ืนขอเสนอหรือ
ทําสัญญากับมหาวิทยาลัยไวชั่วคราว 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
 
 

  
๒๖  ตุลาคม  ๒๕๖๓ 


