เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่
/๒๕๕๕
การซื้อ ครุภัณฑ
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ลงวันที่
กุมภาพันธ ๒๕๕๕
-------------------------ดวย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “มหาวิทยาลัยฯ” มีความ
ประสงคจะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตามรายการดังนี้
- ครุภัณฑโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ประกอบดวย
๑.หองปฏิบัติการโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง
๒.หองปฏิบัติการโฆษณาและประชาสัมพันธ
๓.หองปฏิบัติการมัลติมีเดีย
ซึ่งพัส ดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูใน
สภาพที่จะใชงานไดทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมีขอแนะนํา และขอกําหนด ดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications)
จํานวน ๑๔ แผน
๑.๒ ใบยื่นขอเสนอประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
๑.๔ แบบสัญญาซื้อขาย
๑.๕ แบบหนังสือค้ําประกัน
( ๑ ) หลักประกันซอง
( ๒ ) หลักประกันสัญญา
๑.๖ บทนิยาม
( ๑ ) ผูประสงคเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
( ๒ ) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร
( ๑ ) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
( ๒ ) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒

-๒๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๒.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส
๒.๒ ผูประสงค จะเสนอราคาตองไมเปน ผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญ ชีร ายชื่อผูทิ้งงานของทาง
ราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงาน
ตามระเบียบของทางราชการ
๒.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น และ/
หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วัน
ประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖
๒.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม
ยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๒.๕ ผู ป ระสงค จ ะเสนอราคาต อ งผ า นการคั ด เลื อ กผู มี คุ ณ สมบั ติ เ บื้ อ งต น ในการซื้ อ ของ
มหาวิทยาลัยฯ
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน ๒ สวนคือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข)
บริ ษั ท จํ า กั ด หรื อ บริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด ให ยื่ น สํ า เนาหนั ง สื อ รั บ รอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)
และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล
ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะผูรวมคา ใหยื่น
สําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝาย
ใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล
ใหยื่นเอกสารตามที่ไดระบุไวใน (๑)

สําเนาถูกตอง

-๓(๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม พรอมรับรอง
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่น ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑)

๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) แคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามขอ ๔.๓
(๒) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคา
มอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน
(๓) หลักประกันซองตามขอ ๕
(๔) ใบยื่นขอเสนอประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ ๑.๒
(๕) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ ๑.๓
(๖) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับเอกสารประกวดราคาซื้อ
ตามแบบในขอ ๑.๗ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา
ซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสและหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้
โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาให
ชัดเจน
๔.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองสามารถสงของ และติดตั้งระบบใหใชงานไดภายใน ๑๒๐
วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญากับมหาวิทยาลัยฯ สถานที่สงมอบพัสดุ ณ คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน
๔.๓ ผู ป ระสงค จ ะเสนอราคาจะต อ งส ง แคตตาล็ อ กและหรื อ แบบรู ป รายการละเอี ย ด
คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ ไปพรอม เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒ เพื่อประกอบการ
พิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้ มหาวิทยาลัยฯจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนา
ถู กต อง โดยผู มีอํา นาจทํ า นิ ติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคา มี ความประสงค
จะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการดําเนินประกวดราคา
ตรวจสอบภายใน ๓
วัน
๔.๔ กอนยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอ
ราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาซื้อ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

-๔๔.๕ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ในวันที่
๒๕๕๕ ระหวางเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ ฝายพัสดุ กองคลัง
สํานักงานอธิการบดี เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว จะไมรับ
เอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคเสนอราคา
แตละรายวาเปนผูประสงคเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคเสนอราคารายอื่น และ/หรือเปนผูมี
ผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ ๑๖ (๑)
ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมตรวจสอบขอเสนอตามขอ ๓.๒
และแจง ผูประสงคเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ
หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานวาผูเสนอราคารับทราบแลว
หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคา กอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาทาง
อิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตาม
ขอ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูประสงคเสนอ
ราคา และมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาลงโทษผูประสงคเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน
ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูประสงคเสนอ
ราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น และ/หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวาง
ผูประสงคเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูประสงคเสนอราคาที่กระทําการอัน
เปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติทางดาน
เทคนิค อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุภายใน ๓ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจาก
คณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานที่จัดหาใหถือเปนที่สุด
หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาซื้อดวยวิธีการ
ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ป ระสบข อ ขั ด ข อ ง จนไม อ าจดํ า เนิ น การต อ ไปให แ ล ว เสร็ จ ภายในเวลาที่ กํ า หนดไว
คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือ
ติ ด ต อ สื่ อ สารกั บ บุ ค คลอื่ น และเมื่ อ แก ไ ขข อ ขั ด ข อ งแล ว จะให ดํ า เนิ น กระบวนการเสนอราคาต อ ไป
จากขั้ น ตอนที่ ค า งอยู ภ ายในเวลาของการเสนอราคาที่ ยั ง เหลื อ ก อ นจะสั่ ง พั ก กระบวนการเสนอราคา
แต ต อ งสิ้ น สุ ด กระบวนการเสนอราคาภายในวั น เดี ย วกั น เว น แต ค ณะกรรมการประกวดราคาเห็ น ว า
กระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงาย หรือขอขัดของไมอาจแกไขได ประธานคณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อเริ่มตนกระบวนการ
เสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่มีอยูในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ ระหวางการ
ประกวดราคาฯ เพื่อใหการประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ
๔.๖ ผูป ระสงคจ ะเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตอง
ปฏิบัติดังนี้

-๕(๑) ผูเสนอราคาจะตองลงนามในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส และยื่นมาพรอมกับการยื่นซองเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
(๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองเริ่มตนที่
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๓) ราคาที่ เ สนอจะต อ งเป น ราคาที่ ร วมภาษี มู ล ค า เพิ่ ม และภาษี อื่ น ๆ (ถ า มี )
รวมคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
(๔) ราคาที่เสนอในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองต่ํากวา
ราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ
(๕) หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแลว
จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอราคา
หลังสุด
(๖) ผู ป ระสงค จ ะเสนอราคาจะต อ งเสนอกํ า หนดยื น ราคาไม น อ ยกว า ............
๑๒๐...........วัน นับแต วันยื่นซองเอกสารประกวดราคา โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตอง
รับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
(๗) ผูประสงคจะเสนอราคาที่เขารวมประกวดราคาฯ จะตองรับผิดชอบคาใชจายใน
การจัดประกวดราคาฯ และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้จะแจงให
ทราบในวันเสนอราคา
๕. หลักประกันซอง
ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกัน ซองพรอมกับการยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค
จํานวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนหาหมื่นบาทถวน) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลา
การค้ําประกันตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา
โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
๕.๑ เงินสด
๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกกรมโดยเปนเช็คลงวันที่ ที่ยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๕.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ ๑.๕ (๑)
๕.๔ หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ํา
ประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการ
ตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๕ (๑)

-๖-

๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนี้ มหาวิทยาลัยฯ จะคืนใหผูประสงคเสนอราคาหรือผูค้ําประกัน
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูประสงคเสนอราคารายที่
คัดเลือกไว ซึ่งเสนอราคาต่ําสุด จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูประสงคประสงคเสนอ
ราคาไดพนจากขอผูกพันแลว การคืนหลักประกันซองไมวากรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
๖.๑ ในการประกวดราคาซื้ อ ด ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ค รั้ ง นี้ มหาวิ ท ยาลั ย ฯ
จะพิจารณาตัดสินดวยราคารวมทั้งสิ้น
๖.๒ หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานไม
ถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดว ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ไมถูกตอง
ตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการประกวดราคา จะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคเสนอราคารายนั้น เวน
แตเปนขอผิดพลาด หรือขอผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาซื้อ
ดว ยวิ ธี การทางอิ เ ล็ กทรอนิ กส ในส ว นที่มิใชส าระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจ ารณาเห็น วาจะเปน
ประโยชนตอมหาวิทยาลัยฯ เทานั้น
๖.๓ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคาโดยไมมีการผอน
ผันในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผูประสงคเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาซื้อดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ของ
มหาวิทยาลัยฯ
(๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผูประสงคเสนอราคา
พรอมประทับตรา (ถามี) อยางหนึ่งอยางใด หรือทั้งหมดในใบยื่นขอเสนอประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูประสงคเสนอ
ราคารายอื่น
๖.๔ ในการตั ดสิ น การประกวดราคาซื้ อ ดว ยวิธ ีก ารทางอิเ ล็ก ทรอนิก สห รือ ในการทํ า
สัญ ญา คณะกรรมการประกวดราคา หรือ มหาวิท ยาลัย ฯ มีส ิท ธิใ หผู ป ระสงค เ สนอราคา ชี ้แ จง
ขอเท็จ จริง สภาพ ฐานะหรือขอเท็จ จริงอื่น ใดทีเกี่ย วของ กับ ผูประสงคเสนอราคาได มหาวิทยาลัย ฯ มี
สิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมเหมาะสม หรือไมถูกตอง
๖.๕ มหาวิทยาลัยฯ ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการประกวดราคาซื้อดว ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ไดสุดแตจะ
พิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของมหาวิทยาลัยฯ เปน
เด็ดขาด

-๗ผูประสงคเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณายกเลิกการประกวด
ราคาซื้อดว ยวิธีการทางอิเ ล็กทรอนิกส และลงโทษผูประสงคเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูประสงค
เสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน
การเสนอราคาอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
๖.๖ ในกรณี ที่ ป รากฏข อ เท็ จ จริ ง ภายหลั ง การประกวดราคาซื้ อ ดว ยวิธ ีก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส ผูป ระสงคเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกเปนผูประสงคเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
กับผูประสงคเสนอราคารายอื่น และ/หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคเสนอราคากับผูใหบริการ
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูประสงค
เสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๗ มหาวิทยาลัยฯ มี
อํานาจที่จะตัดรายชื่อ ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับคัดเลือกดังกลาว และมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาลงโทษผู
เสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
๗. การทําสัญญาซื้อขาย
๗.๑ ในกรณีที่ผูชนะประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสสามารถสงมอบสิ่งของได
ครบถวนภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณา
จัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๔ ก็ได
๗.๒ ในกรณีที่ผูชนะประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของ
ไดครบถวนภายใน ๕ วันทําการของทางราชการหรือมหาวิทยาลัยฯ เห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปน
หนังสือตามขอ ๗.๑ ผูชนะประกวดราคาฯจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๔ กับ
มหาวิทยาลัยฯ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงิน
เทากับ รอยละ ๕ (หา) ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาไดใหมหาวิทยาลัยฯ ยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดย
ใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกกรมโดยเปนเช็คลงวันที่ ที่ทําสัญญาหรือกอนหนานั้น
ไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
(๓) หนั งสื อค้ําประกัน ของทางธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกั น
ดังระบุในขอ ๑.๕ (๒)
(๔) หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัท
เงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบ
ธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว
โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๕ (๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คูสัญญา พนจากขอ
ผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว

-๙๘. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายขอ ๑๐ จะกําหนดในอัตรารอยละ ๐.๒๐ ตอวัน
๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทํา
สัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๔ แลวแตกรณีจะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อ
ขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา.......-....เดือน...๑......ป นับถัดจากวันที่ผูซื้อรับมอบ โดยผูขายตอง
รีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๑๐ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๑๐. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป ๒๕๕๕ ตาม
ครุภัณฑโครงการพัฒนาการจัด การศึกษาสาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ประกอบดวย ๑.หองปฏิบัติการ
โทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง ๒.หองปฏิบัติการโฆษณาและประชาสัมพันธ ๓.หองปฏิบัติการมัลติมีเดีย
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อมหาวิทยาลัยฯ ไดรับอนุมัติจากเงินงบประมาณ
ประจําป ๒๕๕๕ แลวเทานั้น
๑๐.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยฯ ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของ
ตามประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจาก
ตางประเทศและของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยูและสามารถใหบริการรับขนได
ตามที่ร ัฐ มนตรีวา การกระทรวงคมนาคมประกาศกํา หนด ผูเ สนอราคาซึ่ง เปน ผูข ายจะตองปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมพาณิชยนาวีดังนี้
(๑) แจ ง การสั่ ง หรื อ นํ า สิ่ ง ของดั ง กล า วเข า มาจากต า งประเทศต อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศเวน
แตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชย
นาวีใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น
หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ตอมหาวิทยาลัยฯ แลว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอ
ราคาแลวตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขในขอ ๔.๖ (๓) (๔) และ (๕) มิฉะนั้น
มหาวิทยาลัยฯ จะริบหลักประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้ง
อาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม

- ๑๐ –
๑๐.๔ ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุในขอ ๗ มหาวิทยาลัยฯ จะริบหลักประกันซองหรือเรียกรองจากผู
ออกหนังสือค้ําประกันซองทันทีและอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี)
รวมทั้งจะ
พิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๐.๕ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิที่จะแกไข เพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญา
ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วันที่
เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๕
ลงชื่อ...................................................
(หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ)

