
รางขอบเขตของงาน (Term Of Reference ) 
โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ  พรอมตดิตั้ง  จํานวน ๒ รายการ 

ดวยวิธีการทางอเิลก็ทรอนกิส 
 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการจัดซือ้ครุภัณฑ  พรอมติดต้ัง  จํานวน ๒ รายการ 
 
๒. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ 
 
๓.  ความเปนมา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ไดรับจัดสรรเงินนอกงบประมาณประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗     
ในการจัดซื้อครุภัณฑ พรอมติดต้ัง จํานวน ๒ รายการ รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๓,๒๐๖,๗๐๐ บาท (สามลาน   
สองแสนหกพันเจ็ดรอยบาทถวน)   
 
๔. วัตถุประสงค 
 ๔.๑ เพื่อพฒันามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณใหมีอปุกรณที่ไดมาตรฐานและทันสมัย 
 ๔.๒ เพื่อจัดหาวัสดุครุภัณฑ สําหรบัสนับสนุนการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๔.๓ เพื่อเปนแหลงบรกิารดานความรูแกบุคลากร อาจารย และนักศึกษา 
 
๕. คุณสมบัติผูประสงคจะเสนอราคา 
 ๕.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส 
 ๕.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการ
และไดแจงเวียนช่ือแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ 
 ๕.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอืน่ 
และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ณ วันประกาศ
ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม   
 ๕.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอม
ข้ึนศาลไทย  เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิและความคุมกนัเชนวาน้ัน 
 ๕.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญา ตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
 

/๕.๖  บุคคล… 
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 ๕.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ  
 ๕.๗ คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร  เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมมีูลคาไมเกนิ
สามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได  
           ๕.๘  ตองมีหนังสือรับรองวาอุปกรณที่เสนอเปนอุปกรณใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมใชเครื่องที่
นํามาปรับปรุงสภาพใหม และตองเปนของแทตามตัวอยางและรูปแบบที่นํามาเสนอ เพื่อสรางความมั่นใจ
ใหกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณวาจะไดรับการสนับสนุนในเรื่องการบริการหลังการขายตางๆ           
ที่เกี่ยวกับอุปกรณในการประกวดราคาในครั้งน้ีโดยเฉพาะ 
 
๖. คุณลักษณะเฉพาะ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  ไดกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ  พรอมติดต้ัง  จํานวน ๒ รายการ   
ดังเอกสารแนบทาย 
 
๗. ระยะเวลาดําเนินงาน 
 ๙๐ วัน  
 
๘. ระยะเวลาสงมอบของ 
 ภายใน  ๙๐  วัน  นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา  
 
๙. วงเงินในการจัดหา 
 วงเงินที่ใชในการจัดหารวมทั้งสิ้น เปนเงินทั้งสิ้น  ๓,๒๐๖,๗๐๐ บาท  (สามลานสองแสนหกพัน  
เจ็ดรอยบาทถวน)  
 
 
 

     
 

/๑๐.  สามารถ... 
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๑๐. สามารถติดตอเพ่ือขอทราบขอมูลเพ่ิมเติม เสนอแนะวิจารณ หรือแสดงความคิดเห็น โดยเปดเผยตัวไดท่ี 
๑. ทางไปรษณีย 

สงถึง   หัวหนางานพัสดุ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
 เลขที่ ๘๓   หมู ๑๑   ถนนสระบุรี-หลมสัก  ต.สะเดียง  

อ.เมือง   จ.เพชรบูรณ  ๖๗๐๐๐ 
 ๒. โทรศัพท ๐-๕๖๗๑-๗๑๑๕ 

๓. โทรสาร ๐-๕๖๗๑-๗๑๑๐ 
 ๔. ทางเว็บไซต www.pcru.ac.th 
 ๕. อีเมล patsadu@pcru.ac.th 
 
๑๑. เง่ือนไขอ่ืน ๆ 
 ผูเสนอราคาจะตองจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะใหตรงกับแคตตาล็อกที่แนบมา  มิฉะน้ัน
คณะกรรมการจะถือวาไมผานการคัดเลือกเบื้องตน 
 
 
 
 
(ลงช่ือ).............................................ประธานกรรมการ (ลงช่ือ)............................................กรรมการ 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร. วินัย  เช่ือมวราศาสตร) (อาจารยสเุมธ   สงวนใจ) 
 
 
(ลงช่ือ).............................................กรรมการ (ลงช่ือ)............................................กรรมการและเลขานุการ 
 (นายธนวัฒน   เฉลิมพงษ) (นางสาวสุภารัตน   หอยสังข) 
 
 
(ลงช่ือ)............................................ผูชวยเลขานุการ 
    (นางสาวสินนภา  มามั่ง) 



  

(ราง) 
 

 
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
เรื่อง  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ  พรอมติดต้ัง  จํานวน ๒ รายการ   

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

 ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ  พรอมติดต้ัง  
จํานวน ๒ รายการ  ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส   ตามรายการ  ดังน้ี 
 ๑. เครื่องมัลติมี เดียโปรเจคเตอร ขนาดไมนอยกวา ๓๕๐๐ Lumens พรอมติดต้ัง              
จํานวน ๖๓ เครื่อง เครื่องละ ๓๙,๐๐๐ บาท เปนเงิน ๒,๔๕๗,๐๐๐ บาท  
 ๒. จอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟา ขนาดเสนทแยงมุมไมนอยกวา ๑๒๐ น้ิว พรอมติดต้ัง   
จํานวน ๖๓ เครื่อง เครื่องละ ๑๑,๙๐๐ บาท เปนเงิน ๗๔๙,๗๐๐ บาท   
 รวมเปนเงินทั้งสิ้น  ๓,๒๐๖,๗๐๐ บาท  (สามลานสองแสนหกพันเจ็ดรอยบาทถวน)  
ตามรายละเอียดในเอกสารการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ E๒/๒๕๕๗  แนบทาย
ประกาศน้ี 
 

 ผูมสีิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปน้ี 
 ๑. เปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
 ๒. ไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนช่ือแลว      
หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ 
 ๓. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส  ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปน
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในครั้งน้ี   
 ๔. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย  เวนแตรัฐบาลของ           
ผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน  
 ๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญา ตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
 ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ  

/๗.  คูสัญญา... 
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 ๗. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร  เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน
สามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได  
 ๘.  ตองมีหนังสือรับรองวาอุปกรณที่เสนอเปนอุปกรณใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมใชเครื่องที่
นํามาปรับปรุงสภาพใหม และตองเปนของแทตามตัวอยางและรูปแบบที่นํามาเสนอ เพื่อสรางความมั่นใจใหกับ
ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณวาจะไดรับการสนับสนุนในเรื่ องการบริการหลังการขายตางๆ                        
ที่เกี่ยวกับอุปกรณในการประกวดราคาในครั้งน้ีโดยเฉพาะ 
 

 กําหนดดูสถานทีติ่ดต้ังครุภัณฑ  ในวันที่ ...........................................................  ระหวางเวลา  
๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา  ๑๐.๓๐ น.  โดยพรอมกัน ณ หองประชุมขันตี (ช้ัน ๓)  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  สํานักงาน
อธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  หากผูมีประสงคจะเสนอราคารายใดไมมาดูสถานที่ติดต้ังครุภัณฑ  
ตามวันเวลา ที่กําหนด  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณถือวาผูน้ันไดรับทราบรายละเอียดและยอมรับเงื่อนไข          
ที่มีอยูเดิมและที่ประกาศเพิ่มเติมโดยตลอด ถามีคาใชจายใด ๆ เพิ่มข้ึนผูประสงคจะเสนอราคาตองรับผิดชอบ
ทั้งสิ้น ซึ่งผูประสงคจะเสนอราคาผูกพันที่จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามน้ัน และจะยกเปนเหตุในภายหลังวาตน
ไมไดรับทราบมากอนเปนคูสัญญากับมหาวิทยาลัยไมไดไมวากรณีใดๆ และไมมีปญหาในงานจัดซื้อครั้งน้ี 
 

 กําหนดย่ืนซองประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ....................................  
ระหวางเวลา ๑๐.๐๐ น.  ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น.  ณ หองประชุมขันตี (ช้ัน ๓) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  สํานักงาน
อธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  และกําหนดเสนอราคา  ในวันที่ ..............................................  
ต้ังแตเวลา ๑๐.๓๐ น. เปนตนไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ผูสนใจ... 
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 ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ      
๕๐๐ บาท (หารอยบาทถวน) ไดที่  งานพัสดุ กองกลาง อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  สํานักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  ระหวางวันที่ ..............................................  ถึงวันที่ .................................  
ต้ังแตเวลา๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.pcru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th  
หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐ – ๕๖๗๑ – ๗๑๑๕  ในวันและเวลาราชการ  
 

 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ....................................................  
 
 
 
 (……………………………………………..) 
 อธิการบดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

(ราง) 
เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  เลขท่ี E๒/๒๕๕๗ 

การซื้อครุภัณฑ  พรอมติดต้ัง  จํานวน ๒ รายการ  ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

ลงวันท่ี  ....................................... 
------------------------------------------------------ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา   ”มหาวิทยาลัยฯ   “มีความประสงคจะ ประกวด
ราคาซื้อครุภัณฑ  พรอมติดต้ัง  จํานวน ๒ รายการ  ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ตามรายการดังน้ี 
 ๑. เครื่องมัลติมี เดียโปรเจคเตอร ขนาดไมนอยกวา ๓๕๐๐ Lumens พรอมติดต้ัง              
จํานวน ๖๓ เครื่อง เครื่องละ ๓๙,๐๐๐ บาท เปนเงิน ๒,๔๕๗,๐๐๐ บาท  
 ๒. จอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟา ขนาดเสนทแยงมุมไมนอยกวา ๑๒๐ น้ิว พรอมติดต้ัง   
จํานวน ๖๓ เครื่อง เครื่องละ ๑๑,๙๐๐ บาท เปนเงิน ๗๔๙,๗๐๐ บาท   
 รวมเปนเงินทั้งสิ้น  ๓,๒๐๖,๗๐๐ บาท  (สามลานสองแสนหกพันเจ็ดรอยบาทถวน)  
 

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อน้ีตองเปนของแท  ของใหม  ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานได
ทันที  และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
ฉบับน้ี  โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด  ดังตอไปน้ี 
 

๑.  เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
  ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 ๑.๒ แบบใบย่ืนขอเสนอการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
 ๑.๓ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
 ๑.๔ แบบสัญญาซื้อขาย 
 ๑.๕ แบบหนังสือคํ้าประกัน 

 (๑) หลักประกันซอง 
(๒) หลักประกันสัญญา 

 ๑.๖ บทนิยาม 
(๑) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน 
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

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

/๒.  คุณสมบัติ... 
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 ๒. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา 
 ๒.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส 
 ๒.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการ
และไดแจงเวียนช่ือแลวหรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ 
 ๒.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น 
และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ณ วันประกาศประกวด
ราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรม  ตามขอ ๑.๖      
 ๒.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึน
ศาลไทย  เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน 
 ๒.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญา ตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
 ๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ  
 ๒.๗ คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร  เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน
สามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได  
                ๒.๘  ตองมีหนังสือรับรองวาอุปกรณที่เสนอเปนอุปกรณใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมใชเครื่องที่
นํามาปรับปรุงสภาพใหม และตองเปนของแทตามตัวอยางและรูปแบบที่นํามาเสนอ เพื่อสรางความมั่นใจใหกับ
ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณวาจะไดรับการสนับสนุนในเรื่ องการบริการหลังการขายตางๆ                   
ที่เกี่ยวกับอุปกรณในการประกวดราคาในครั้งน้ีโดยเฉพาะ 
 
 

/๓.  หลักฐานการเสนอราคา... 
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 ๓.  หลักฐานการเสนอราคา 
  ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน โดยมิตองใสซองปดผนึก แยกเปน ๒ สวน คือ 
  ๓.๑ สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 
  (๑) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
 (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากดั ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีน
นิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถาม)ี พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
 (ข)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณหสนธิ  บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุม  และบัญชีผูถือหุนรายใหญ  
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
 (๒) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหย่ืน
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ัน สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
 (๓) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา 
ใหย่ืนสําเนาสัญญาของการเขารวมคา  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา  และในกรณีที่ผูเขารวมคา
ฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง  หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล    
ใหย่ืนเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) 
 (๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 
 (๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดย่ืนตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) 
 ๓.๒ สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 
 (๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔ 
 (๒) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  โดยตองลงนาม
พรอมประทับตรา (ถาม)ี 
 (๓) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอราคา
มอบอํานาจ ใหบุคคลอื่นทําการแทน 
 (๔) หลักประกันซอง ตามขอ ๕ 
 (๕) สําเนาหนังสือรับรองผลงานพรอมสําเนาสัญญา  พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
 (๖) แบบใบย่ืนขอเสนอการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
 (๗) บัญชีเอกสารสวนที่  ๒  ทั้งหมดที่ไดย่ืนตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) 

 
 
 

/๔. การเสนอราคา... 
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 ๔.  การเสนอราคา 
 ๔.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองย่ืนขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสน้ี โดยไมมี
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น  และจะตองกรอกขอความใหถูกตอง ครบถวน  ลงลายมือช่ือของผูประสงคจะเสนอราคาให
ชัดเจน 
 ๔.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาตอเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๖๐ วัน  นับแตวันยืนราคา
สุดทาย  โดยภายในกําหนดยืนราคา  ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาที่ตน
เสนอไว  และจะถอนการเสนอราคามิได 
 ๔.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซื้อขาย 
 ๔.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะ
เฉพาะของ ครุภัณฑ  พรอมติดต้ัง  จํานวน ๒ รายการ  ไปพรอมเอกสารสวนที่ ๑  และเอกสารสวนที่ ๒             
เพื่อประกอบการพิจารณา  หลักฐานดังกลาวน้ีมหาวิทยาลัยฯ จะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ   
  โดยผูประสงคจะเสนอราคา ตองทําการเปรียบเทียบ “หัวขอ”,  “คุณลักษณะที่กําหนด”,  
“คุณลักษณะที่เสนอ” และ  “เอกสารอางอิง(หนา,ขอ)”  ทุกรายการตามรูปแบบตอไปน้ี  
 

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 

 

 ผูประสงคจะเสนอราคามีหนาที่จัดทําขอเสนอที่มีรายละเอียดสมบูรณเพียงพอที่จะ
เปรียบเทียบคุณลักษณะทุกรายการที่เสนอ และงายตอการตัดสินใจคัดเลือกผูประสงคจะเสนอราคา  ระบบ
คุณลักษณะที่กําหนดในเอกสารน้ีใหถือเปนขอกําหนดข้ันตํ่าสุด  ซึ่งผูประสงคจะเสนอราคามีหนาที่ประเมิน   
และคํานวณขีดความสามารถจริง เพื่อใหระบบทํางานไดตามที่ตองการ 
 การแปลความในเอกสารประกวดราคาน้ี  ในกรณีที่ผูรับเอกสารสงสัยในความหมายอันแทจริง 
สวนใดสวนหน่ึง อาจขอใหมหาวิทยาลัยฯ แปลความใหได  แตจะผูกพันตอเมื่อมหาวิทยาลัยฯ ไดตอบเปน     
ลายลักษณอักษรแลวเทาน้ัน  และใหถือเอาคําวินิจฉัยของมหาวิทยาลัยฯ เปนท่ีสิ้นสุด 
 
 

/สําหรับ… 
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 สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง   
โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคา มีความประสงคจะขอดูตนฉบับ     
แคตตาล็อก  ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการประกวดราคาตรวจสอบภายใน      
๓  วัน 
 ๔.๕ กอนย่ืนเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ผูประสงคจะเสนอราคาควร
ตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมด         
เสียกอนที่จะตกลงย่ืนขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
 ๔.๖ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองย่ืนเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส    
จาหนาซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ  พรอมติดต้ัง  จํานวน ๒ รายการ  ดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส  โดยระบุไวที่หนาซองวา “เอกสารประกวดราคาตามเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส เลขที่ E๒/๒๕๕๗”  ย่ืนตอคณะกรรมการประกวดราคา  ในวันท่ี                   ต้ังแตเวลา 
๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น.  ณ หองประชุมขันตี (ช้ัน ๓)  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  สํานักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ   
 เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว 
คณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับเอกสารเพ่ิมเติมใดๆอีกตอไป 
 คณะกรรมการประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคาแตละ
รายวาเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมี
ผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ ๑.๖ (๑)    
ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม  พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตามขอ ๓.๒ 
และแจงผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ  
หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานวาผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว 
 หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคา กอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการประกวดราคา จะตัดรายช่ือผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมี
สิทธิเสนอราคารายน้ันออกจากการเปนผูมีสิทธิเสนอราคา และมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะ
เสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน  
 ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะ
เสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิ เล็กทรอนิกส  ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส  หรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
หรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิค อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอหัวหนา
หนวยงานที่จัดหาพัสดุภายใน ๓ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา  การวินิจฉัยอุทธรณ
ของหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุใหถือเปนที่สุด 

/หากปรากฏ… 
 
 
 
 
 
 



  

- ๖ - 
 

 หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของ จนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว คณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา  โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับ
บุคคลอื่น และเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไปจากข้ันตอนที่คางอยูภายใน
เวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา  แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคา
ภายในวันเดียวกัน  เวนแตคณะกรรมการประกวดราคาเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงาย
หรือขอขัดของไมอาจแกไขได  ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา               
และกําหนดวัน  เวลา และสถานที่  เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุก
รายที่อยูในสถานที่น้ันทราบ 
 คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธ์ิในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ ระหวางการประกวดราคาฯ 
เพื่อใหการประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 
 ๔.๗ ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาจะตองปฏิบัติ  ดังน้ี 
 (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส  ที่ไดย่ืนมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค 
 (๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองเริ่มตนที่   
๓,๒๐๖,๗๐๐ บาท  (สามลานสองแสนหกพันเจ็ดรอยบาทถวน)    

 (๓) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถามี) รวมคาใชจาย
ทั้งปวงไวดวยแลว    
 (๔) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนจะตองมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา  
ตามวัน  เวลา และสถานที่ที่กําหนด  
  (๕) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่มาลงทะเบียนแลว ตอง LOG IN เขาสูระบบ 
 (๖) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่ LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที่
เสนอในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  จะตองตํ่ากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ  
และจะตองเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๖,๐๐๐ บาท  (หกพันบาทถวน)  จากราคา
สูงสุดในการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา  ๖,๐๐๐ บาท  
(หกพันบาทถวน)  จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว 
 (๗) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา  และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแลว 
จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด  
 (๘) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะการเสนอราคา  ตองรับผิดชอบคาใชจาย
ในการใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกสและคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส  ทั้งน้ีจะแจงใหทราบในวันเสนอราคา 
 

/(๙)  ผูมสีิทธิ... 
 
 
 
 
 
 
 



  

- ๗ - 
 

 (๙) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคา ในวันท่ี ...........................  ต้ังแตเวลา 
๑๐.๓๐ น.  เปนตนไป  ทั้งน้ี จะแจงนัดหมายตามแบบแจงวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.๐๐๕) ใหทราบ
ตอไป 
 (๑๐) ผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคา   
ของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th  และผูมีสิทธิเสนอ
ราคาตองทําการทดลองวิธีการเสนอราคากอนถึงกําหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซตของผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส  ต้ังแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕  เปนตนไป 
 

๕. หลักประกันซอง 
 ผูประสงค เสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการย่ืนซองขอเสนอดานเทคนิค             
จํานวน  ๑๖๐,๓๓๕  บาท  (หน่ึงแสนหกหมื่นสามรอยสามสิบหาบาทถวน)  โดยหลักประกันซองจะตองมี
ระยะเวลาการคํ้าประกัน ต้ังแตวันย่ืนซองขอเสนอทางดานเทคนิค  ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดย
หลักประกันใหใชอยางหน่ึงอยางใด  ดังตอไปน้ี  
 ๕.๑ เงินสด 
 ๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกมหาวิทยาลัยฯ โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ ย่ืนซองขอเสนอทาง               
ดานเทคนิคหรือกอนหนาน้ัน ไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 
 ๕.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๕ (๑) 
 ๕.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย  ซึ่งได
แจงเวียนช่ือใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๕ (๑) 
 ๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 หลักประกันซองตามขอน้ี มหาวิทยาลัยฯ จะคืนใหผูประสงคเสนอราคาหรือผูคํ้าประกันภายใน   
๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว  เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว ซึ่งเสนอ
ราคาตํ่าสุด จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว 
 การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 
 ๕.๖ มหาวิทยาลัยฯ จะยึดหลักประกันซองของผูมีสิทธิเสนอราคา รอยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหา   
ในกรณีดังตอไปน้ี 
 (๑) ผูมีสิทธิเสนอราคาไมสงผูแทนมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน 
เวลา และสถานที่ที่กําหนด  
 (๒) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแลว ไม LOG IN เขาสูระบบ  
 

/(๓)  ผูมสีิทธิ... 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

- ๘ - 
 

 (๓) ผูมีสิทธิเสนอราคา LOG IN แลว แตไมมีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิดเงื่อนไขที่
กําหนดโดยการเสนอราคาสูงกวา หรือเทากับราคาเริ่มตนการประกวดราคา  
 (๔) ผูมีสิทธิเสนอราคาไมลงลายมือช่ือในแบบยืนยันราคาสุดทายในการเสนอราคา      
(บก. ๐๐๘) 
 
 ๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
 ๖.๑ ในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสน้ี มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาตัดสินดวย
ราคารวม 
 ๖.๒ หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒  หรือย่ืนหลักฐานการเสนอ
ราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓   หรือย่ืนเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไม
ถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคารายน้ัน 
เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาซื้อดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในสวนที่มิใชสาระสําคัญ  ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ
มหาวิทยาลัยฯ เทาน้ัน 
 ๖.๓ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธ์ิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคา โดยไมมีการผอนผัน 
ในกรณีดังตอไปน้ี 
       (๑) ไมปรากฏช่ือผูประสงคจะเสนอราคารายน้ัน ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาซื้อดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสของ
มหาวิทยาลัยฯ 
 (๒) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ  หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูประสงคจะเสนอ
ราคารายอื่น       
 ๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในการทําสัญญา
คณะกรรมการประกวดราคา หรือมหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคาช้ีแจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ 
หรือขอเท็จจริงอื่นใด ที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได  มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทํา
สัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง 
 
 
 
 
 
 

/๖.๕  มหาวิทยาลัยฯ… 
 
 
 
 
 
 
 



  

- ๙ - 
  

 ๖.๕ มหาวิทยาลัยฯ ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ไดและอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลกิ
การประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งน้ี เพื่อ
ประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของมหาวิทยาลัยฯ เปนเด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอ
ราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้งมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณายกเลิกการ
ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูมีสิทธิ
เสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เช่ือไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การ
เสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน  เปนตน 
 ๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
วาผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคา ที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูมีสิทธิเสนอ
ราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส 
ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอเิล็กทรอนิกส หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอนัเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖  มหาวิทยาลัยฯ มีอํานาจที่จะตัดรายช่ือผูมีสิทธิเสนอราคา
ดังกลาว และมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายน้ันเปนผูทิ้งงาน 
 
 ๗. การทําสัญญาซื้อขาย 
 ๗.๑ ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ผูคา) สามารถสงมอบ
สิ่งของ ไดครบถวนภายใน ๕  วันทําการของทางราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ มหาวิทยาลัยฯ อาจจะ
พิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ แทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๔ ก็ได 
 ๗.๒ ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของได
ครบถวนภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ หรือมหาวิทยาลัยฯ เห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ
ตามขอ ๗.๑ ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญา 
ดังระบุในขอ ๑.๔ โดยใหผูชนะการประกวดราคาซือ้ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ทําสัญญากับมหาวิทยาลัยฯ  
โดยตรงภายใน  ๗  วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 
 ๕  (หา) ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไดใหมหาวิทยาลัยฯ ยึดถือไวในขณะ
ทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหน่ึงอยางใด ดังตอไปน้ี 
 (๑) เงินสด 
 (๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก มหาวิทยาลัยฯ โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหนา
น้ัน ไมเกิน ๓  วันทําการของทางราชการ   
 (๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในขอ  
๑.๕ (๒)  
 

/(๔)  หนังสือคํ้า… 
 
 
 
 
 
 
 



  

- ๑๐ - 
 

 (๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกัน  ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย 
ซึ่งไดแจงเวียนช่ือใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุใน         
ขอ ๑.๕ (๒)   

 (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย   
 หลักประกันน้ีจะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน  ๑๕ วัน  นับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจากขอผูกพัน
ตามสัญญาซื้อขายแลว 
 
 ๘. อัตราคาปรับ 
 คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายขอ ๑๐ ใหคิดในอัตรารอยละ  ๐.๒  ตอวัน 
 
 ๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
 ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทํา
สัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๔  แลวแตกรณี  จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อ
ขายที่เกิดข้ึนระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป นับถัดจากวันที่ผูซื้อไดรับมอบ โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขให
ใชการไดดีดังเดิม ภายใน   ๒  วัน  นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง  
 
 ๑๐. ขอสงวนสิทธิใ์นการเสนอราคาและอ่ืน  ๆ 
 ๑๐.๑ เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งน้ีไดมาจาก เงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ มหาวิทยาลัยฯ ไดรับอนุมัติเงินจากเงินนอก
ประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ แลวเทาน้ัน 
 ๑๐.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยฯ ไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูขายและไดตกลงซื้อสิ่งของ
ตามการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจาก
ตางประเทศ และของน้ันตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู  และสามารถใหบริการรับขนได
ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด  ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี  ดังน้ี 
 (๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา
ภายใน ๗ วัน นับต้ังแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซื้อขายของจากตางประเทศ  เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 
 
 

/(๒)  จัดการ… 
 
 
 
 
 
 
 



  

- ๑๑ - 
  

 (๒) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ
เรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของน้ันโดยเรืออืน่
ที่มิใชเรือไทย  ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนบรรทุกของลงเรืออื่น 
 (๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี 
 ๑๐.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งได ย่ืนเอกสารประกวดราคาดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกสตอ
มหาวิทยาลัยฯ แลว  จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได  และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอ
ราคาแลว ตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดในขอ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) และ 
(๗) มิฉะน้ัน มหาวิทยาลัยฯ  จะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันที  และอาจ
พิจารณาเรียกรองใหชดใชคาเสียหายอื่น (ถาม)ี รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม    
 ๑๐.๔ หากผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนด ดังระบุไวในขอ ๗  มหาวิทยาลัยฯ จะริบหลักประกันซองหรือเรียกรองจากผู
ออกหนังสือคํ้าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชคาเสียหายอื่น (ถามี)  รวมทั้งจะพิจารณาให
เปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
 ๑๐.๕ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธ์ิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด  (ถาม)ี  

 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ 
 
 
 
 

……………………………………………. 
 
 
 


