
(ราง)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
เรื่อง  ประกาศประกวดราคาซื้อรถตูโดยสารปรับอากาศ ขนาดไมนอยกวา ๑๑ ที่นั่ง จํานวน ๒ คัน

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
--------------------------------------------------------

ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อรถตูโดยสารปรับอากาศ 
ขนาดไมนอยกวา ๑๑ ที่นั่ง จํานวน ๒ คัน คันละ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท   
(สามลานบาทถวน) ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ตามรายละเอียดในเอกสารการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการ  
ทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ E............/๒๕๕๖ แนบทายประกาศนี้

ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
๒. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียน

ชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ 
๓. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแก

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ และตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปน
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม

๔. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย     
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
                  ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง 
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส(e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
                  ๗. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน
สามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได

/๘.  ผูเสนอราคา...
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๘. ผูเสนอราคาตองมีผลงานในงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ โดยมีวงเงินไมนอยกวา ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งลานหาแสนบาทถวน) ซึ่งเปนผลงานที่
เปนคูสัญญาเดียวและทําสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
สวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานเอกชน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณเชื่อถือได อายุผลงานไมเกิน ๕ ป นับจากวันทําการตาม
สัญญาแลวเสร็จ จนถึงวันยื่นซองประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้

กําหนดการยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวันที่............................... 
ระหวางเวลา ................... น. ถึงเวลา ................. น.  ณ หองประชุมขันตี (ชั้น ๓) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  แจงผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องตน ใหผูยื่นเสนอราคาทุกรายทราบ ภายในวันที่
............................... กําหนดการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส      ในวันที่............................... ตั้งแต
เวลา .................... น. ถึงเวลา ................... น. ณ …....................................................................

ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ        
๕๐๐ บาท (หารอยบาทถวน) ไดที่ งานพัสดุ กองกลาง อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  
ไดตั้งแตวันที่  ............................... ถึงวันที่  ............................... เวลา ................... น. ถึง ............ น.                     
ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต  www.pcru.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 
๐–๕๖๗๑–๗๑๑๕ โทรสาร ๐–๕๖๗๑–๗๑๑๐  ในวันและเวลาราชการ 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  ...............................

(................................................)
อธิการบดี



(ราง)
เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  เลขที่  E........./๒๕๕๖

การซื้อรถตูโดยสารปรับอากาศ ขนาดไมนอยกวา ๑๑ ที่นั่ง จํานวน ๒ คัน 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

ลงวันที่............................
----------------------------------------------------

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ มหาวิทยาลัยฯ ” มีความประสงคจะ ประกวด
ราคาซื้อรถตูโดยสารปรับอากาศ ขนาดไมนอยกวา ๑๑ ที่นั่ง จํานวน ๒ คัน คันละ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท  รวมเปน

เงินทั้งสิ้น  ๓,๐๐๐,๐๐๐  บาท (สามลานบาทถวน)  ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท  ของใหม  ไมเคยใชงานมากอนไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใช
งานไดทันที  และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสฉบับนี้  โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด  ดังตอไปนี้

๑.  เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
๑.๔ แบบสัญญาซื้อขาย
๑.๕ แบบหนังสือค้ําประกัน

 (๑) หลักประกันซอง
(๒) หลักประกันสัญญา

๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม

๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร 
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
๒.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส
๒.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ

และไดแจงเวียนชื่อแลวหรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ

/๒.๓  ผูประสงคจะเสนอ…
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๒.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น 
และ/หรือ ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวด
ราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม  
ตามขอ ๑.๖   

๒.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอม
ขึ้นศาลไทย  เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
                ๒.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
                 ๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง 
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส(e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
                  ๒.๗ คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน
สามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได

 ๒.๘ ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีผลงานในงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาซื้อดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ โดยมีวงเงินไมนอยกวา ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งลานหาแสนบาทถวน) ซึ่งเปน
ผลงานที่เปนคูสัญญาเดียวและทําสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ 
หรือหนวยงานเอกชน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณเชื่อถือได อายุผลงานไมเกิน ๕ ป นับจากวันทําการตาม
สัญญาแลวเสร็จ จนถึงวันยื่นซองประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้

๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน  ๒  สวน  คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

(๑) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ         

จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถาม)ี พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุม  และบัญชีผูถือหุนรายใหญ 
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

/(๒)  ในกรณี...
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(๒) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล    
ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง

(๓) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปน        
ผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคา
ฝายใด เปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล  
ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑)

(๔) สําเนาทะเบียนพาณิชย สําเนาทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ ๑.๗ (๑)

๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔
(๒)   หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการอิเล็กทรอนิกส โดยตองลงนาม

พรอมประทับตรา (ถามี)
(๓) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจ

ใหบุคคลอื่นทําการแทน 
(๔) หลักประกันซอง ตามขอ ๕

                     (๕)   แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
(๖) บัญชีเอกสารสวนที่  ๒  ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแนบในขอ ๑.๗ (๒)

                  
๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้โดยไมมี
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน  ลงลายมือชื่อของผูประสงคจะเสนอราคาให
ชัดเจน

๔.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๖๐ วัน นับแตวันยืนราคา
สุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาที่ตน
เสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได

๔.๓  ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซื้อขาย
                ๔.๔ ผู ประสงค จะ เสนอราคาต องส งแคตตาล็อกและหรื อแบบรูปรายการละเอียด        
คุณลักษณะเฉพาะของ  รถตูโดยสารปรับอากาศ ขนาดไมนอยกวา ๑๑ ที่นั่ง จํานวน ๒ คัน  ไปพรอม
เอกสารสวนที่ ๑  และเอกสารสวนที่ ๒  เพื่อประกอบการพิจารณา  หลักฐานดังกลาวนี้มหาวิทยาลัยฯ จะยึดไว
เปนหลักฐานของทางราชการ  

/สําหรับแคตตาล็อก...
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              สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง  โดยผูมี
อํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคา มีความประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก  
ผูประสงคจะเสนอราคาตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการประกวดราคาตรวจสอบภายใน  ๓ วัน

๔.๕ กอนยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ผูประสงคจะเสนอราคาควร
ตรวจดูรางสัญญา  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ  ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมด   
เสียกอนที่จะตองลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

๔.๖ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
จาหนาซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไวที่หนาซองวา “เอกสารประกวด
ราคาตามเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่........” ยื่นตอคณะกรรมการประกวด
ราคาตามโครงการ ในวันที่                                   ระหวางเวลา           น . ถึง          น.               
ณ หองประชุมขันตี (ชั้น ๓) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  

เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว จะไมรับ
เอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด

คณะกรรมการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา แตละ
รายวาเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมี
ผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ ๑.๖ (๑) 
ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม  พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตามขอ ๓.๒ 
และแจงผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ  
หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานวา ผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว

หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคา กอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาทาง
อิเล็กทรอนิกสวา  มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปนการขัดขวาง  การแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอ
ราคารายนั้นออกจากการเปนผูมีสิทธิเสนอราคา และมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาลงโทษ ผูประสงคจะเสนอ
ราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน 

ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอราคา     
ที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะ
เสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ณ  วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส  หรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรม หรือผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิคอาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอหัวหนา
หนวยงานที่จัดหาพัสดุภายใน ๓ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ
ของหัวหนาหนวยงานที่จัดหาใหถือเปนที่สุด    

กําหนดการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวันที่  .................................. 
เวลา ............... น.  ถึงเวลา …............ น. ณ ........................................................

/หากปรากฏ...
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หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาซื้อ  ดวยวิธีการ ทาง
อิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของ จนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลว เสร็จ ภายในเวลาที่กําหนดไว 
คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือ
ติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป  จากขั้นตอน
ที่คางอยู ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุด
กระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน  เวนแตคณะกรรมการประกวดราคาเห็นวากระบวนการเสนอราคา
จะไมแลวเสร็จไดโดยงายหรือขอขัดของไมอาจแกไขได  ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิก
กระบวนการเสนอราคา  และกําหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจง
ใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่นั้นทราบ

คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ ระหวางการประกวดราคาฯ 
เพื่อใหการประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ

๔.๗ ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส ที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค
(๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองไมเทาเริ่มตน

ที่   ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท   (สามลานบาทถวน)     
(๓) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถามี) รวมคาใชจาย

ทั้งปวง ไวดวยแลว                  
(๔) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนจะตองมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา

ตามวัน เวลาและสถานที่ที่กําหนด
(๕) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่ลงทะเบียนแลวตอง LOG IN เขาสูระบบ
(๖) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่ LOG IN แลว จะตองทําการเสนอราคา โดยราคาที่

เสนอในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ 
และจะตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ......................บาท จากราคาสูงสุดในการ
ประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา.......................บาท 
จากราคาสุดทายที่เสนอลดแลว 

(๗)   หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแลว 
จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด

(๘)   ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูชนะการเสนอราคา ตองรับผิดชอบ
คาใชจายในการใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกสและคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา

/(๙)  ผูมีสิทธิเสนอราคา…
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(๙)  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคา ในวันที่.....................ตั้งแตเวลา...............น.  
เปนตนไป ทั้งนี้ จะแจงนัดหมายตามแบบแจง วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.๐๐๕) ใหทราบตอไป

(๑๐) ผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของ
ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th และผูมีสิทธิเสนอ
ราคาตองทําการทดลองวิธีการเสนอราคากอนถึงกําหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซตของผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เปนตนไป

(๑๑) ผูมีสิทธิเสนอราคาตองลงลายมือชื่อในแบบ บก.๐๐๘ แบบยืนยันราคาสุดทายในการ
เสนอราคา

(๑๒) ผูเสนอราคาจะตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๖๐ วัน นับแตวันยื่นซองขอเสนอ
ทางดานเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตอง
รับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได

๕. หลักประกันซอง
ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองขอเสนอดานเทคนิคจํานวน 

...............................บาท (.................................................)โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้าํประกัน 
ตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค  ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันใหใชอยาง
หนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้ 

๕.๑ เงินสด
๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกมหาวิทยาลัยฯ โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองขอเสนอทางดาน

เทคนิคหรือกอนหนานั้น ไมเกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ
๕.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ    

๑.๕ (๑)
๕.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ

กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งได
แจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๕ (๑)

๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนี้ มหาวิทยาลัยฯ จะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน ๑๕ วัน 

นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว  เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคา
ต่ําสุด จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว

การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
๕.๖ มหาวิทยาลัยฯ จะยึดหลักประกันซองของผูมีสิทธิเสนอราคา รอยละ ๒.๕ ของวงเงิน      

ที่จัดหา ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ผูมีสิทธิเสนอราคาไมสงผูแทนมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน 

เวลา และสถานที่ที่กําหนด 
/(๒)  ผูมีสิทธิเสนอราคา…
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(๒) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแลว ไม LOG IN เขาสูระบบ 
(๓) ผูมีสิทธิเสนอราคา LOG IN แลว แตไมมีการเสนอราคา หรือเสนอราคา ผิดเงื่อนไขที่

กําหนดโดยการเสนอราคาสูงกวา หรือเทากับราคาเริ่มตนการประมูล 
(๔) ผูมีสิทธิเสนอราคาไมลงลายมือชื่อในแบบ บก.๐๐๘  แบบยืนยันราคาสุดทายในการ

เสนอราคา

๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
๖.๑ ในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาตัดสิน

ดวยราคารวม
๖.๒ หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ  ๒  หรือยื่นหลักฐาน       

ไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ  ๓  หรือยื่นซองประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไมถูกตองตาม
ขอ ๔ แลวคณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอรายนั้น เวนแตเปน
ขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย  หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการ  
ทางอิเล็กทรอนิกส  ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ  ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชน           
ตอมหาวิทยาลัยฯ เทานั้น

๖.๓ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผู เสนอราคา  โดยไมมีการผอนผัน        
ในกรณีดังตอไปนี้
      (๑) ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอรายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาซื้อดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสของ
มหาวิทยาลัยฯ

(๒) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ  หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูประสงคจะเสนอ
ราคารายอื่น      

๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในการทําสัญญา
คณะกรรมการประกวดราคา  หรือมหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ
ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได  มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิที่จะไมรับราคา
หรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง

/๖.๕  มหาวิทยาลัยฯ...
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๖.๕ มหาวิทยาลัยฯ ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ไดและอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวนหรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาซื้อดวย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชนของทางราชการเปนสําคัญและใหถือวาการตัดสินของมหาวิทยาลัยฯ เปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะ
เรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้งมหาวิทยาลัยฯ  จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือก
หรือไมก็ตามหากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการ โดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ 
หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน

๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
วาผูประสงคจะเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคา ที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูมีสิทธิ
เสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือเปน ผูมีสิทธิเสนอราคา       
ที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖  มหาวิทยาลัยฯ มีอํานาจที่จะตัด
รายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคา ที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาว และมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิ
เสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน

๗. การทําสัญญาซื้อขาย
๗.๑ ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ผูคา) สามารถสงมอบ

สิ่งของ ไดครบถวนภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ มหาวิทยาลัยฯ อาจจะ
พิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ แทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๔ ก็ได

๗.๒ ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของ
ไดครบถวนภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ หรือมหาวิทยาลัยฯ เห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ
ตามขอ ๗.๑ ผูชนะการประมูลซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญา ดัง
ระบุในขอ ๑.๔ หรือในกรณีที่หนวยงานระดับมหาวิทยาลัยฯ  ที่รวมกันประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส  ใหผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ทําสัญญากับมหาวิทยาลัยฯ  
เจาของงบประมาณแตละมหาวิทยาลัยฯ  โดยตรงกับมหาวิทยาลัยฯภายใน  ๗  วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง
และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ  ๕  (หา) ของราคาสิ่งของประกวดราคาซื้อ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสได ใหมหาวิทยาลัยฯยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยาง
ใดดังตอไปนี้

(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกมหาวิทยาลัยฯ โดยเปนเช็คลงวันที่ ที่ทําสัญญาหรือกอน

หนานั้น ไมเกิน ๓  วันทําการของทางราชการ  

/(๓) หนังสือ...
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(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ  
๑.๕ (๒)

(๔) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาต    
ใหประกอบ กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน  ตามประกาศของธนาคาร          
แหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน
ดังระบุในขอ ๑.๕ (๒)  

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย  
                หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน  ๑๕ วัน  นับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจากขอผูกพัน
ตามสัญญาซื้อขายแลว

๘. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายขอ ๑๐ ใหคิดในอัตรารอยละ  ๐.๒  ตอวัน

๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทํา

สัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๔  แลวแตกรณี  จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อ
ขายที่เกิดขึ้นระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป นับถัดจากวันที่ผูซื้อไดรับมอบ โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไข
ใหใชการไดดีดังเดิม ภายใน  ๗  วัน  นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

๑๐.ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น  ๆ
๑๐.๑ เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ไดมาจาก เงินนอกงบประมาณประจําป ๒๕๕๖     

                          การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อมหาวิทยาลัยฯ ไดรับอนุมัติเงินนอกงบประมาณ
ประจําป ๒๕๕๖    

๑๐.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยฯ ไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใด ใหเปนผูขายและไดตกลง           
ซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาว
เขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู  และสามารถ
ใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด  ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเปนผูขาย
จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้

(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา 
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ  เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคม ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได

/(๒)  จัดการใหสิ่งของ...



- ๑๐ -

(๒) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ
เรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรือ
อื่นที่มิใชเรือไทย  ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนบรรทุกของลงเรืออ่ืน

(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี

๑๐.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกสตอ
มหาวิทยาลัยฯ แลว  จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได  และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิ
เสนอราคาแลว ตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดในขอ ๔.๗ (๔) (๕) 
(๖) (๗) (๘) (๙) (๑๑) และ (๑๒)  มิฉะนั้น มหาวิทยาลัยฯ จะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ ๒.๕ ของวงเงิน
ที่จัดหาทันที  และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถาม)ี รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได 
หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม   

๑๐.๔ ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการกําหนด ดังระบุไวในขอ ๗ มหาวิทยาลัยฯ จะริบหลักประกันซอง หรือเรียกรองจากผูออก
หนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี)  รวมทั้งจะพิจารณาให
เปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๑๐.๕ มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด  (ถาม)ี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

.............................................




