
 
 

เอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  เลขท่ี       13/๒๕๕๕ 
การซ้ือ  ครุภัณฑ์ 

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ลงวันท่ี          มิถุนายน  ๒๕๕๕ 

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

 ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า   “มหาวิทยาลัยฯ”   มีความ

ประสงค์จะประกวดราคาซ้ือครุภัณฑ์  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ตามรายการดังนี้ 
 

 -  ชุดทดลองสําหรับห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์ จํานวน 1 ชุด 
 

                  ซ่ึงพัสดุท่ีจะซ้ือนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน  ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ใน

สภาพท่ีจะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้  โดยมีข้อแนะนํา และข้อกําหนด ดังต่อไปนี้  

 ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

  ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  (Specifications) จํานวน   9  แผ่น 

  ๑.๒ ใบยื่นข้อเสนอประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์                  

  ๑.๓  หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

  ๑.๔ แบบสัญญาซ้ือขาย 

  ๑.๕ แบบหนังสือคํ้าประกัน 

   ( ๑ ) หลักประกันซอง 

   ( ๒ ) หลักประกันสัญญา 

  ๑.๖   บทนิยาม 

   ( ๑ ) ผู้ประสงค์เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 

   ( ๒ ) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

  ๑.๗   แบบบัญชีเอกสาร  

   ( ๑ ) บัญชีเอกสารส่วนท่ี  ๑ 

   ( ๒ ) บัญชีเอกสารส่วนท่ี  ๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

-๒- 

 ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
  ๒.๑  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ 

  ๒.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทาง

ราชการ     และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ท้ิงงาน

ตามระเบียบของทางราชการ 

  ๒.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน และ/

หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์   ณ วัน

ประกาศประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการ

แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   ตามข้อ  ๑.๖ 

  ๒.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่

ยอมข้ึนศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

                   ๒.๕  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นในการซ้ือของ

มหาวิทยาลัยฯ 

 ๓.  หลักฐานการเสนอราคา 

  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน  แยกเป็น ๒  ส่วนคือ 

  ๓.๑ ส่วนท่ี  ๑  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

   (๑)  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

    (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ  

จดทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี)  พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

    (ข) บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด  ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรอง                  

การจดทะเบียนนิติบุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) 

และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

    (๒) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล

ให้ยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนา 

บัตรประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง 

   (๓) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะผู้ร่วมค้า  ให้ยื่น

สําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่าย

ใดเป็นบุคคลธรรมดาท่ีมิใช่สัญชาติไทย  ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง  หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล  

ให้ยื่นเอกสารตามท่ีได้ระบุไว้ใน (๑) 

 
 



 

                                                          -๓- 
 
   (๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์  และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม พร้อมรับรอง
สําเนาถูกต้อง  
   (๕) บัญชีเอกสารส่วนท่ี  ๑  ท้ังหมดท่ีได้ยื่น ตามแบบในข้อ  ๑.๗ (๑)  
  
       ๓.๒  ส่วนท่ี  ๒  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

   (๑) แคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามข้อ ๔.๓ 

   (๒) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคา 

มอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนทําการแทน 

   (๓) หลักประกันซองตามข้อ  ๕ 

   (๔) ใบยื่นข้อเสนอประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ตามข้อ ๑.๒ 

   (๕) หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑.๓ 

   (๖) บัญชีเอกสารส่วนท่ี  ๒  ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับเอกสารประกวดราคาซ้ือ              

ตามแบบในข้อ  ๑.๗  (๒) 

 ๔. การเสนอราคา 

  ๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา

ซ้ือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ้างโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ 

โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ท้ังสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้

ชัดเจน   

  ๔.๒  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องสามารถส่งของ และติดต้ังให้ใช้งานได้ภายใน  

150   วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญากับมหาวิทยาลัยฯ สถานท่ีส่งมอบพัสดุ ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

  ๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด 

คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ไปพร้อม เอกสารส่วนท่ี ๑  และเอกสารส่วนท่ี ๒  เพ่ือประกอบการพิจารณา 

หลักฐานดังกล่าวนี้ มหาวิทยาลัยฯจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 

   สําหรับแคตตาล็อกท่ีแนบให้พิจารณา    หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนา

ถูกต้อง  โดยผู้มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล    หากคณะกรรมการประกวดราคา มีความประสงค์            

จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการดําเนินประกวดราคา

ตรวจสอบภายใน    ๓       วัน 

  ๔.๔ ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ผู้ประสงค์จะเสนอ

ราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาซ้ือ

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยื่นข้อเสนอตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาซ้ือ

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 



 

-๔- 
 

  ๔.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ในวันท่ี                           ๒๕๕๕  ระหว่างเวลา  ๑๐.๐๐  น.  ถึง   ๑๑.๐๐  น.  ณ  ฝ่ายพัสดุ  กองคลัง  

สํานักงานอธิการบดี  เม่ือพ้นกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับ

เอกสารเพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด    

   คณะกรรมการประกวดราคา  จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์เสนอราคา            

แต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์เสนอราคารายอ่ืน และ/หรือเป็นผู้มี

ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑๖ (๑)      

ณ  วันประกาศประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่  พร้อมตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ ๓.๒ 

และแจ้ง ผู้ประสงค์เสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 

หรือวิธีอ่ืนใดท่ีมีหลักฐานว่าผู้เสนอราคารับทราบแล้ว 
   หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา  ก่อนหรือในขณะท่ีมีการเสนอราคาทาง

อิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตาม

ข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้ประสงค์เสนอ

ราคา และมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน  

   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีไม่ผ่านการคัดเลือกเบ้ืองต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์เสนอ

ราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน และ/หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่าง

ผู้ประสงค์เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์เสนอราคาท่ีกระทําการอัน

เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานท่ีจัดหาพัสดุภายใน ๓ วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งจาก

คณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานท่ีจัดหาให้ถือเป็นท่ีสุด 

   หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาซ้ือด้วยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้อง จนไม่อาจดําเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนดไว้  

คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือ 

ติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืน และเม่ือแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว  จะให้ดําเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป               

จากข้ันตอนท่ีค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาท่ียังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา                    

แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน  เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่า

กระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย  หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้    ประธานคณะกรรมการ 

ประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลา และสถานท่ี  เพ่ือเริ่มต้นกระบวนการ

เสนอราคาใหม่  โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายท่ีมีอยู่ในสถานท่ีนั้นทราบ 

   คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ ระหว่างการ
ประกวดราคาฯ  เพ่ือให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
 
 



 

                                                                       -๕- 
  ๔.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้อง

ปฏิบัติดังนี้ 

   (๑) ผู้เสนอราคาจะต้องลงนามในหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและจ้างด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์  และยื่นมาพร้อมกับการยื่นซองเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
   (๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นท่ี    

5,2๐๐,๐๐๐   บาท 

        (๓) ราคาท่ีเสนอจะต้องเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเ พ่ิม  และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี)                  

รวมค่าใช้จ่ายท้ังปวงไว้ด้วยแล้ว 

   (๔) ราคาท่ีเสนอในการประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องตํ่ากว่า

ราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ 

   (๕) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา และเม่ือการประกวดราคาฯ  เสร็จสิ้นแล้ว

จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ราคาท่ียืนยันจะต้องตรงกับราคาท่ีเสนอราคา

หลังสุด 

   (๖) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกําหนด ยืนราคาไม่น้อยกว่า............
๑๒๐...........วัน    นับแต่ วันย่ืนซองเอกสารประกวดราคา    โดยภายในกําหนดยืนราคา  ผู้เสนอราคาต้อง

รับผิดชอบราคาท่ีตนเสนอไว้  และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

   (๗) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีเข้าร่วมประกวดราคาฯ  จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน

การจัดประกวดราคาฯ  และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ท้ังนี้จะแจ้งให้

ทราบในวันเสนอราคา 

 ๕. หลักประกันซอง 
  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค     

จํานวนเงิน    260,๐๐๐   บาท    (สองแสนหกหม่ืนบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลา
การค้ําประกันตั้งแต่วันย่ืนซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันส้ินสุดการยืนราคา 
  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

  ๕.๑ เงินสด 

  ๕.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรมโดยเป็นเช็คลงวันท่ี ท่ียื่นเอกสารประกวดราคาซ้ือด้วย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  ๓  วันทําการของทางราชการ 

  ๕.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๕  (๑) 

  ๕.๔ หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  หรือบริษัทเงินทุน

หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้า

ประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย     ซ่ึงได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการ 

ต่าง ๆ ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑)  

 



 

                                                        -๖- 
  ๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 

  หลักประกันซองตามข้อนี้  มหาวิทยาลัยฯ จะคืนให้ผู้ประสงค์เสนอราคาหรือผู้คํ้าประกัน

ภายใน ๑๕ วัน  นับถัดจากวันท่ีได้พิจารณาในเบ้ืองต้นเรียบร้อยแล้ว    เว้นแต่ผู้ประสงค์เสนอราคารายท่ี

คัดเลือกไว้ ซ่ึงเสนอราคาตํ่าสุด  จะคืนให้ต่อเม่ือได้ทําสัญญาหรือข้อตกลง  หรือเม่ือผู้ประสงค์ประสงค์เสนอ

ราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว การคืนหลักประกันซองไม่ว่ากรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย 

 ๖.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
  ๖.๑ ในการประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้    มหาวิทยาลัยฯ                 

จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวมท้ังส้ิน 
  ๖.๒ หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานไม่

ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นเอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ไม่ถูกต้อง

ตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการประกวดราคา จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์เสนอราคารายนั้น  เว้น

แต่เป็นข้อผิดพลาด  หรือข้อผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารประกวดราคาซ้ือ

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญ  ท้ังนี้  เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็น

ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯ  เท่านั้น 

  ๖.๓ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคาโดยไม่มีการผ่อน

ผันในกรณีดังต่อไปนี้ 

   (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาซ้ือด้วย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของ

มหาวิทยาลัยฯ 

   (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผู้ประสงค์เสนอราคา                  

พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) อย่างหนึ่งอย่างใด หรือท้ังหมดในใบยื่นข้อเสนอประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ 

   (๓)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคาซ้ือด้วย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีเป็นสาระสําคัญ  หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงค์เสนอ

ราคารายอ่ืน 

  ๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาซ้ือด้วยวิธ ีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทํา

สัญญา คณะกรรมการประกวดราคา  หรือมหาวิทยาลัยฯ มีส ิทธิให้ผู ้ประสงค์เสนอราคา ชี ้แจง

ข้อเท็จจริง สภาพ  ฐานะหรือข้อเท็จจริงอื่นใดทีเกี่ยวข้อง กับผู้ประสงค์เสนอราคาได้ มหาวิทยาลัยฯ มี

สิทธิท่ีจะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่เหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 

  ๖.๕ มหาวิทยาลัยฯ ทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ี

เสนอท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ

อาจจะยกเลิกการประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  โดยไม่พิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได้สุดแต่จะ

พิจารณา ท้ังนี้  เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยฯ  



 

                                                       -๗- 
 
เป็นเด็ดขาด  ผู้ประสงค์เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้  รวมท้ังมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณายกเลิก

การประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  และลงโทษผู้ประสงค์เสนอราคาเป็นผู้ท้ิงงาน ไม่ว่าจะ

เป็นผู้ประสงค์เสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุท่ีเชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดย

ไม่สุจริต  เช่น การเสนอราคาอันเป็นเท็จ  หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน  เป็น

ต้น 

  ๖.๖  ในกรณี ท่ีปรากฏข้อเท็จจริ งภายหลังการประกวดราคา ซ้ือด ้ว ย ว ิธ ีก ารทา ง

อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประสงค์เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 

กับผู้ประสงค์เสนอราคารายอ่ืน และ/หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์เสนอราคากับผู้ให้บริการ

ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์ 

เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ ๑.๗  มหาวิทยาลัยฯ มี

อํานาจท่ีจะตัดรายชื่อ ผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับคัดเลือกดังกล่าว  และมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาลงโทษผู้

เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท้ิงงาน 

 ๗. การทําสัญญาซ้ือขาย 
  ๗.๑ ในกรณีท่ีผู้ชนะประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถส่งมอบสิ่งของได้

ครบถ้วนภายใน  5  วันทําการของทางราชการ  นับแต่วันท่ีทําข้อตกลงซ้ือ  มหาวิทยาลัยฯ  จะพิจารณา

จัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ  ๑.๔  ก็ได้ 

  ๗.๒  ในกรณีท่ีผู้ชนะประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของ

ได้ครบถ้วนภายใน  ๕ วันทําการของทางราชการหรือมหาวิทยาลัยฯ เห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็น

หนังสือตามข้อ  ๗.๑  ผู้ชนะประกวดราคาฯจะต้องทําสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ  ๑.๔   กับ

มหาวิทยาลัยฯ  ภายใน  ๗  วัน  นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงิน

เท่ากับ ร้อยละ  ๕  (ห้า)  ของราคาสิ่งของท่ีประกวดราคาได้ให้มหาวิทยาลัยฯ ยึดถือไว้ในขณะทําสัญญาโดย

ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

   (๑) เงินสด 

   (๒) เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรมโดยเป็นเช็คลงวันท่ี ท่ีทําสัญญาหรือก่อนหน้านั้น   

ไม่เกิน  ๓  วันทําการของทางราชการ 

   (๓) หนังสือคํ้าประกันของทางธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน 

ดังระบุในข้อ  ๑.๕  (๒) 

   (๔) หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  หรือบริษัท

เงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบ

ธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยซ่ึงได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว

โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข้อ  ๑.๕ (๒) 

 



 

-๙- 
 

   (๕)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 

  หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วัน  นับถัดจากวันท่ีคู่สัญญา พ้นจากข้อ

ผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแล้ว 

 ๘.    อัตราค่าปรับ 

  ค่าปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายข้อ  ๑๐   จะกําหนดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน 

 ๙. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
  ผู้ชนะประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ซ่ึงได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทํา

สัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุในข้อ  ๑.๔  แล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของท่ีซ้ือ 

ขายท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า.......-....เดือน...๑......ปี  นับถัดจากวันท่ีผู้ซ้ือรับมอบ โดยผู้ขายต้อง

รีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  ๑๐ วัน  นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง         

 
 ๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 

  ๑๐.๑  เงินค่าพัสดุสําหรับการซ้ือครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณประจําปี ๒๕๕๕  ตาม 

ชุดทดลองสําหรับห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์ จํานวน 1 ชุด 

     การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเม่ือมหาวิทยาลัยฯ ได้รับอนุมัติจากเงินงบประมาณ

ประจําปี  ๒๕๕๕   แล้วเท่านั้น 

  ๑๐.๒  เม่ือมหาวิทยาลัยฯ ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซ้ือสิ่งของ

ตามประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจาก

ต่างประเทศและของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด  ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตาม

กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมพาณิชยนาวีดังนี้ 

   (๑) แจ้ งการสั่ งหรือนํ าสิ่ งของดังกล่ าว เ ข้ามาจากต่างประเทศต่อสํ านักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน  ๗  วัน  นับต้ังแต่วันท่ีผู้ขายสั่งหรือซ้ือของจากต่างประเทศเว้น

แต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

   (๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย

จากต่างประเทศมายังประเทศไทย    เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย

นาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือไทย     ซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน 

หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

   (๓) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ

ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

 



 

- ๑๐ – 

 

  ๑๐.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซ่ึงได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ต่อมหาวิทยาลัยฯ แล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเม่ือได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอ

ราคาแล้วต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเง่ือนไขในข้อ ๔.๖ (๓) (๔) และ (๕) มิฉะนั้น 

มหาวิทยาลัยฯ จะริบหลักประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมท้ัง

อาจพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

  ๑๐.๔  ผู้มีสิทธิเสนอราคาซ่ึงมหาวิทยาลัยฯ ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลง

ภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนดดังระบุในข้อ ๗  มหาวิทยาลัยฯ จะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้

ออกหนังสือคํ้าประกันซองทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี)  รวมท้ังจะ

พิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 

  ๑๐.๕  มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิท่ีจะแก้ไข  เพ่ิมเติมเง่ือนไข  หรือข้อกําหนดในแบบสัญญา

ให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

 
 
         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
                                                             

            วันท่ี          เดือน  มิถุนายน     พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

                                                  ลงชื่อ................................................... 

                                                              (หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ) 

                                                    

     
                                                                                                       


