
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
เรื่อง  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑรถยนตกระบะบรรทุก จํานวน ๑ คัน 

---------------------------------------
ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  มีความประสงคจะสอบราคาซื้อครุภัณฑรถยนตกระบะบรรทุก 

จํานวน ๑ คัน เปนเงิน ๕๑๐,๐๐๐ บาท (หาแสนหนึ่งหมื่นบาทถวน)  ตามรายละเอียดและเอกสารสอบราคา  

ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. เปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกลาว
๒. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว  
๓. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาลของ  

ผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันนั้น
๔. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแก มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเพชรบูรณ  ณ วันประกาศสอบราคาซื้อ หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

กําหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่  ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๕๖   
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ทุกวันในเวลาราชการ  ที่งานพัสดุ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  ยื่นซองโดยตรง  ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคาปดผนึก
ซองใหเรียบรอยกอนยื่นตอทางราชการ  จาหนาซองถึง "ประธานกรรมการเปดซองสอบราคา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ"

ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารสอบราคาซื้อไดที่ งานพัสดุ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ไดตั้งแตวันที่  ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๒๓  สิงหาคม  
๒๕๕๖   เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.pcru.ac.th และเว็บไซต
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทโดยตรงหมายเลข ๐-๕๖๗๑-๗๑๑๕  หรือโทรสาร
หมายเลข ๐-๕๖๗๑-๗๑๑๐  ทุกวันในเวลาราชการ

/กําหนดเปดซอง...
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กําหนดเปดซองสอบราคาในวันที่   ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. เปนตนไป                 
ณ หองประชุมขันตี (ชั้น ๓)  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

ประกาศ  ณ วันที่  ๑๓  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖

(รองศาสตราจารย ดร.เปรื่อง  จันดา)
 อธิการบดี



เอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๔๖/๒๕๕๖
สอบราคาซื้อครุภัณฑรถยนตกระบะบรรทุก จํานวน ๑ คัน 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
ลงวันที่  ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๕๖

-----------------------------------------------------------
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  

ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "มหาวิทยาลัย" มีความประสงคจะสอบราคาซื้อครุภัณฑรถยนตกระบะบรรทุก จํานวน ๑ คัน
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ  อยูในสภาพ ที่จะใชงานได
ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด
ดังตอไปนี้

๑. เอกสารแนบทายประกาศสอบราคา
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกันหลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม   

(๑) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน  
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร   
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่  ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่  ๒

๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๒.๑ ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกลาว

     ๒.๒   ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจง
เวียนชื่อแลว  

๒.๓ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันนั้น

๒.๔ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  ณ วันประกาศสอบราคาซื้อ หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ  ๑.๕

/๓.  หลักฐาน..
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๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา  โดยแยกไวนอกซอง

ใบเสนอราคาเปน  ๒  สวน คือ

  ๓.๑ สวนที่  ๑  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล

(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ           
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด  ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญ 
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
 (๒) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนา    
บัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี)  สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง

(๓) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา  ใหยื่นสําเนาสัญญา
ของการเขารวมคา  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา  และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคล
ธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามที่
ระบุไวใน  (๑)

(๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี)
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่  ๑  ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบในขอ  

๑.๖(๑)
๓.๒ สวนที่  ๒  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้     

(๑) แคตตาล็อคและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฉบับจริง ตามขอ  ๔.๔ 
(๒) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจ

ใหบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๓) บัญชีเอกสารสวนที่  ๒  ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบในขอ  

๑.๖(๒)

/๔.  การเสนอราคา...
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๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ 

ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอ
จะตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร  โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข  หากมีการขูดลบ  ตก  เติม  แกไข 
เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง

๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว (ยี่หอ/รุนเดียว) 
โดยเสนอราคารวม และ/หรือราคาตอหนวย และ/หรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคา      
ใหถูกตอง  ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน   
ใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจด
ทะเบียน และคาใชจายอื่น ๆ ทั้งปวงไวแลว จนกระทั่งสงมอบพัสดุให ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

ราคาที่เสนอ  จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๖๐ วัน นับแตวันเปดซองใบเสนอ
ราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคา
มิได

๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน ๖๐ วัน  นับถัดจากวันลงนาม  
ในสัญญาซื้อขาย

๔.๔ ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อคและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฉบับ
จริงของครุภัณฑรถยนตกระบะบรรทุก ขนาด ๗ ที่นั่ง จํานวน ๑ คัน  ไปพรอมใบเสนอราคา เพื่อ
ประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกลาวนี้  มหาวิทยาลัยจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ

สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง  
โดยผูมีอํานาจพรอมประทับตรา (ถามี)  หากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา มีความประสงคจะขอดูตนฉบับ 
แคตตาล็อก ผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคาตรวจสอบภายใน ๓ วัน     
ทําการ (นับถัดจากวันที่คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือมหาวิทยาลัยแจงใหทราบ)

๔.๕ กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสาร
สอบราคา    

๔.๖ ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอย จาหนาซองถึง  ประธาน
กรรมการเปดซองสอบราคา โดยระบุไวที่หนาซองวา  “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่          
๔๖/๒๕๕๖”  ในวันที่  ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๒๓  สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา     
๑๖.๓๐ น.  ทุกวันในเวลาราชการ  ที่งานพัสดุ  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเพชรบูรณ  ยื่นซองโดยตรง

เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
/คณะกรรมการ...
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คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวา
เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นตามขอ  ๑.๕(๑)  ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม  และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการพิจารณาคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา

หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอนหรือในขณะที่มีการเปดซองใบเสนอราคาวา 
มีผู เสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕(๒)  และ
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา  จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา  และประกาศ
รายชื่อผูไมมีสิทธิ  โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการ
เปดซองสอบราคาจะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณา  
ของทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว

ผู เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผู เสนอราคาเพราะเหตุเปนผู เสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปน
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต
วันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงใหถือเปนที่สุด

คณะกรรมการเปดซองสอบราคา  จะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการ
คัดเลือกดังกลาวขางตน ณ หองประชุมขันตี (ชั้น ๓) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  สํานักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ   ในวันที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๖   ตั้งแตเวลา  ๑๐.๓๐  น.  เปนตนไป

การยื่นอุทธรณตามวรรค ๕ ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคาเวน
แตปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวาการขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง และใน
กรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ  และเห็นวาการยกเลิกการเปดซองใบเสนอ
ราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ใหปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปด
ซองใบเสนอราคาดังกลาวได

๕. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้  มหาวิทยาลัย  จะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
๕.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา   

ไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ ๓   หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ ๔  แลว
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา  จะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปน

ขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใช
สาระสําคัญ  ทั้งนี้  เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยเทานั้น

๕.๓ มหาวิทยาลัย สงวนสิทธิที่จะไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณี
ดังตอไปนี้

/(๑)  ไมปรากฏ…
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(๑) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการ
รับเอกสารสอบราคาของมหาวิทยาลัย

(๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใด
หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา

(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่ เปน
สาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น

(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง  โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือ
ชื่อพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว

๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา  คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือ
มหาวิทยาลัยมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคา
ได มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง

๕.๕ มหาวิทยาลัย ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได  และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะ
ยกเลิกการสอบราคา โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา  ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปน
สําคัญ และใหถือวาการตัดสินของมหาวิทยาลัยเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได 
รวมทั้งมหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผู
เสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต  เชน 
การเสนอราคาอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน

๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับ
การคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไว ตามขอ  ๔.๕  เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคา
รายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรม  ตามขอ  ๑.๕  มหาวิทยาลัย  มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาว
ออกจากประกาศรายชื่อ ตามขอ ๔.๕  และมหาวิทยาลัย จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน

ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาที่ไดดําเนินการ   
ไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง  ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคา
ดังกลาวได

๖. การทําสัญญาซื้อขาย
๖.๑  ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคาสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน ๕ วันทําการของทาง

ราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ มหาวิทยาลัย จะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญาตาม
แบบสัญญาดังระบุในขอ  ๑.๓  ก็ได

/๖.๒  ในกรณี…
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๖.๒  ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคาไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน ๕ วันทําการของ
ทางราชการ  หรือมหาวิทยาลัยเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๖.๑  ผูชนะการสอบราคา
จะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓  กับมหาวิทยาลัย  ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่
ไดรับการแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕  ของราคาสิ่งของที่สอบราคา
ได ใหมหาวิทยาลัยยึดถือไวในขณะทําสัญญา  โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังรายการตอไปนี้

(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกมหาวิทยาลัย (แคชเชียรเช็ค) โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา

หรือกอนหนานั้นไมเกิน  ๓  วันทําการของทางราชการ
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน   

ขอ ๑.๔
(๔) หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน 

หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย และประกอบธุรกิจค้ํา
ประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดย
อนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ  ๑.๔

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย  ซึ่งพันธบัตรที่จะนํามาเปนหลักประกัน จะตองเปนตนฉบับที่ไมมี
การแกไข หรือเปลี่ยนแปลงสภาพของพันธบัตร เชน การนําพันธบัตรไปเคลือบพลาสติก ซึ่งไมสามารถพิสูจน
เนื้อกระดาษไดวาเปนพันธบัตรที่แทจริงหรือไม
 หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา 
(ผูขาย)  พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว

๗. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายขอ ๑๐  ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒  ตอวัน

๘. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ  หรือทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ 

๑.๓  แลวแตกรณี  จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา 
๑  ป นับถัดจากวันที่ผูซื้อรับมอบ  โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๗ วัน  
นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

/๙.  ขอสงวนสิทธิ...
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๙. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๙.๑ เงินคาครุภัณฑสําหรับการซื้อครั้งนี้ไดมาจากเงินงบบํารุงการศึกษาประจําป  ๒๕๕๖
๙.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของตามสอบ

ราคาซื้อแลว  ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดย
ทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู  และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอเจาทาภายใน ๗ วัน 
นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ  เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได

(๒) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือ
ไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่
มิใชเรือไทย   ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน  หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น

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

๙.๓ ผูเสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกําหนดดังระบุในขอ ๖  อาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี)  รวมทั้งจะพิจารณาให
เปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๙.๔ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

๑๓ สิงหาคม  ๒๕๕๖











ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์


เรื่อง  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์กระบะบรรทุก จำนวน ๑ คัน 

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


ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์กระบะบรรทุก จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๕๑๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  ตามรายละเอียดและเอกสารสอบราคา  


ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้


๑.
เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว


๒.
ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  



๓.
ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของ  ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น


๔.
ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบูรณ์  ณ วันประกาศสอบราคาซื้อ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้


กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่  ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๕๖   เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ทุกวันในเวลาราชการ  ที่งานพัสดุ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ยื่นซองโดยตรง  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาปิดผนึกซองให้เรียบร้อยก่อนยื่นต่อทางราชการ  จ่าหน้าซองถึง "ประธานกรรมการเปิดซองสอบราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์"


ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ งานพัสดุ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ตั้งแต่วันที่  ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๕๖   เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pcru.ac.th และเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์โดยตรงหมายเลข ๐-๕๖๗๑-๗๑๑๕  หรือโทรสารหมายเลข ๐-๕๖๗๑-๗๑๑๐  ทุกวันในเวลาราชการ 


/กำหนดเปิดซอง...

- ๒ -


กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป                 ณ ห้องประชุมขันตี (ชั้น ๓)  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์




ประกาศ  ณ วันที่  ๑๓  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖


(รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง  จันดา)


 อธิการบดี

เอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๔๖/๒๕๕๖

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์กระบะบรรทุก จำนวน ๑ คัน 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ลงวันที่  ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๕๖

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


มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัย" มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์กระบะบรรทุก จำนวน ๑ คัน ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ  อยู่ในสภาพ ที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑.
เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา


๑.๑
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 



๑.๒
แบบใบเสนอราคา



๑.๓
แบบสัญญาซื้อขาย



๑.๔
แบบหนังสือค้ำประกันหลักประกันสัญญา



๑.๕
บทนิยาม   




(๑)
ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  




(๒)
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม



๑.๖
แบบบัญชีเอกสาร   



(๑)
บัญชีเอกสารส่วนที่  ๑




(๒)
บัญชีเอกสารส่วนที่  ๒


๒.
คุณสมบัติของผู้เสนอราคา


๒.๑
ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว


     ๒.๒
  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้ง

เวียนชื่อแล้ว  



๒.๓
ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น


๒.๔
ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ณ วันประกาศสอบราคาซื้อ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ  ๑.๕

/๓.  หลักฐาน..

- ๒ -


๓.
หลักฐานการเสนอราคา



ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา  โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็น  ๒  ส่วน คือ

  

๓.๑
ส่วนที่  ๑  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้



(๑)
ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล





(ก)
ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการ           จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง





(ข)
บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด  ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง


 


(๒)
ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนา    บัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง




(๓)
ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า  ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน  (๑)




(๔)
สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)




(๕)
บัญชีเอกสารส่วนที่  ๑  ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบในข้อ  ๑.๖(๑)


๓.๒
ส่วนที่  ๒  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้     



(๑)
แคตตาล็อคและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฉบับจริง ตามข้อ  ๔.๔ 



(๒)
หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน




(๓)
บัญชีเอกสารส่วนที่  ๒  ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบในข้อ  ๑.๖(๒)

/๔.  การเสนอราคา...

- ๓ -


๔.
การเสนอราคา



๔.๑
ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร  โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข  หากมีการขูดลบ  ตก  เติม  แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง



๔.๒
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว (ยี่ห้อ/รุ่นเดียว) โดยเสนอราคารวม และ/หรือราคาต่อหน่วย และ/หรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา      ให้ถูกต้อง  ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน   ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์




ราคาที่เสนอ  จะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา โดยภายในกำหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้



๔.๓
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน ๖๐ วัน  นับถัดจากวันลงนาม  ในสัญญาซื้อขาย



๔.๔
ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อคและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฉบับจริงของครุภัณฑ์รถยนต์กระบะบรรทุก ขนาด ๗ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน  ไปพร้อมใบเสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกล่าวนี้  มหาวิทยาลัยจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ


สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง  โดยผู้มีอำนาจพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับ แคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบภายใน ๓ วัน     ทำการ (นับถัดจากวันที่คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือมหาวิทยาลัยแจ้งให้ทราบ)



๔.๕
ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา    



๔.๖
ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง  ประธานกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า  “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่          ๔๖/๒๕๕๖”  ในวันที่  ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๒๓  สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา     ๑๖.๓๐ น.  ทุกวันในเวลาราชการ  ที่งานพัสดุ  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย  ราชภัฏเพชรบูรณ์  ยื่นซองโดยตรง


เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด

/คณะกรรมการ...

- ๔ -


คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ  ๑.๕(๑)  ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่  และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการพิจารณาคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา


หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่า มีผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕(๒)  และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา  และประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ  โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา  ของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าว


ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด


คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุมขันตี (ชั้น ๓) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   ในวันที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๖   ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๓๐  น.  เป็นต้นไป


การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค ๕  ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคาเว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์  และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ปลัดกระทรวงมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้


๕.
หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา



๕.๑
ในการสอบราคาครั้งนี้  มหาวิทยาลัย  จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม



๕.๒
หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา   ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓   หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔  แล้ว



คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ  ทั้งนี้  เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยเท่านั้น



๕.๓
มหาวิทยาลัย สงวนสิทธิที่จะไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

/(๑)  ไม่ปรากฏ…

- ๕ -





(๑)
ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของมหาวิทยาลัย




(๒)
ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา




(๓)
เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น




(๔)
ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง  โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้



๕.๔
ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญา  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือมหาวิทยาลัยมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง




๕.๕
มหาวิทยาลัย ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคา โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งมหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต  เช่น การเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น



๕.๖
ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ  ๔.๕  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ  ๑.๕  มหาวิทยาลัย  มีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ ๔.๕  และมหาวิทยาลัย จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน


ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการ   ไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ปลัดกระทรวงมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้


๖.
การทำสัญญาซื้อขาย




๖.๑  ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการของทางราชการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ มหาวิทยาลัย จะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ  ๑.๓  ก็ได้

/๖.๒  ในกรณี…


- ๖ -




๖.๒  ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการของทางราชการ  หรือมหาวิทยาลัยเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑  ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓  กับมหาวิทยาลัย  ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับการแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕  ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได้  ให้มหาวิทยาลัยยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังรายการต่อไปนี้




(๑)
เงินสด




(๒)
เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัย (แคชเชียร์เช็ค) โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  ๓  วันทำการของทางราชการ




(๓)
หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุใน   ข้อ ๑.๔




(๔)
หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ  ๑.๔




(๕)
พันธบัตรรัฐบาลไทย  ซึ่งพันธบัตรที่จะนำมาเป็นหลักประกัน จะต้องเป็นต้นฉบับที่ไม่มีการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงสภาพของพันธบัตร เช่น การนำพันธบัตรไปเคลือบพลาสติก ซึ่งไม่สามารถพิสูจน์เนื้อกระดาษได้ว่าเป็นพันธบัตรที่แท้จริงหรือไม่

 


หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้ขาย)  พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว


๗.
อัตราค่าปรับ



ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐  ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒  ต่อวัน


๘.
การรับประกันความชำรุดบกพร่อง



ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ  หรือทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓  แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑  ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ  โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

/๙.  ข้อสงวนสิทธิ...

- ๗ -



๙.
ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ




๙.๑
เงินค่าครุภัณฑ์สำหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินงบบำรุงการศึกษาประจำปี  ๒๕๕๖



๙.๒
เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามสอบราคาซื้อแล้ว  ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้





(๑)
แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้




(๒)
จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย   ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น  หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น




(๓)
ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑)  หรือ (๒)  ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี



๙.๓
ผู้เสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดดังระบุในข้อ ๖  อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี)  รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ




๙.๔
มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

13 สิงหาคม  ๒๕๕๖





