เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 15/๒๕๕๕
การซื้อ ครุภัณฑ์
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ลงวันที่ 13 กรกฎาคม ๒๕๕๕
-------------------------ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “มหาวิทยาลัยฯ” มีความ
ประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการดังนี้
- ครุภัณฑ์ห้องประชุมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 รายการ
ซึ่งพัส ดุที่จะซื้อนี้ต้ องเป็ นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่ อน ไม่เ ป็นของเก่า เก็บ อยู่ใน
สภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนํา และข้อกําหนด ดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications)
จํานวน 17 แผ่น
๑.๒ ใบยื่นข้อเสนอประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๑.๔ แบบสัญญาซื้อขาย
๑.๕ แบบหนังสือค้ําประกัน
( ๑ ) หลักประกันซอง
( ๒ ) หลักประกันสัญญา
๑.๖ บทนิยาม
( ๑ ) ผู้ประสงค์เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
( ๒ ) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร
( ๑ ) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
( ๒ ) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

-๒๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์
๒.๒ ผู้ประสงค์ จะเสนอราคาต้ องไม่ เป็น ผู้ที่ถูกระบุชื่ อไว้ ในบัญ ชีร ายชื่อผู้ ทิ้งงานของทาง
ราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน
ตามระเบียบของทางราชการ
๒.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/
หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วัน
ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖
๒.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่
ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๕ ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาต้ อ งผ่ า นการคั ด เลื อ กผู้ มี คุ ณ สมบั ติ เ บื้ อ งต้ น ในการซื้ อ ของ
มหาวิทยาลัยฯ
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น ๒ ส่วนคือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(ข)
บริ ษั ท จํ า กั ด หรื อ บริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด ให้ ยื่ น สํ า เนาหนั ง สื อ รั บ รอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี)
และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
ให้ยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะผู้ร่วมค้า ให้ยื่น
สําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่าย
ใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล
ให้ยื่นเอกสารตามที่ได้ระบุไว้ใน (๑)

-๓(๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่ าเพิ่ม พร้อมรับรอง
สําเนาถูกต้อง
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่น ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) แคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามข้อ ๔.๓
(๒) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคา
มอบอํานาจให้บุคคลอื่นทําการแทน
(๓) หลักประกันซองตามข้อ ๕
(๔) ใบยื่นข้อเสนอประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑.๒
(๕) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑.๓
(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้ อมกับเอกสารประกวดราคาซื้ อ
ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา
ซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้
โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้
ชัดเจน
๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องสามารถส่งของ และติดตั้งระบบให้ใช้งานได้ภายใน 45
วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญากับมหาวิทยาลัยฯ สถานที่ส่งมอบพัสดุ ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
๔.๓ ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาจะต้ อ งส่ ง แคตตาล็ อ กและหรื อ แบบรู ป รายการละเอี ย ด
คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ ไปพร้อม เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒ เพื่อประกอบการ
พิจารณาหลักฐานดังกล่าวนี้ มหาวิทยาลัยฯจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนา
ถู กต้ อง โดยผู้ มีอํา นาจทํ า นิ ติ กรรมแทนนิ ติ บุ คคล หากคณะกรรมการประกวดราคา มี ความประสงค์
จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการดําเนินประกวด
วัน
ราคาตรวจสอบภายใน ๓
๔.๔ ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาซื้อ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

-๔๔.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่
กรกฎาคม ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง
สํานักงานอธิการบดี เมื่อพ้นกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับ
เอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์เสนอราคา
แต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์เสนอราคารายอื่น และ/หรือเป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑๖ (๑)
ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ ๓.๒
และแจ้ง ผู้ประสงค์เสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่าผู้เสนอราคารับทราบแล้ว
หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาทาง
อิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตาม
ข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้ประสงค์เสนอ
ราคา และมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์เสนอ
ราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่าง
ผู้ประสงค์เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์เสนอราคาที่กระทําการอัน
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้าน
เทคนิค อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก
คณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาให้ถือเป็นที่สุด
หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาซื้อด้วยวิธีการ
ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ป ระสบข้ อ ขั ด ข้ อ ง จนไม่ อ าจดํ า เนิ น การต่ อ ไปให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในเวลาที่ กํ า หนดไว้
คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ บุ ค คลอื่ น และเมื่ อ แก้ ไ ขข้ อ ขั ด ข้ อ งแล้ ว จะให้ ดํ า เนิ น กระบวนการเสนอราคาต่ อ ไป
จากขั้ น ตอนที่ ค้ า งอยู่ ภ ายในเวลาของการเสนอราคาที่ ยั ง เหลื อ ก่ อ นจะสั่ ง พั ก กระบวนการเสนอราคา
แต่ ต้ อ งสิ้ น สุ ด กระบวนการเสนอราคาภายในวั น เดี ย วกั น เว้ น แต่ ค ณะกรรมการประกวดราคาเห็ น ว่ า
กระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการ
เสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่มีอยู่ในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิ ทธิในการตัด สินใจดําเนิ นการใดๆ ระหว่ างการ
ประกวดราคาฯ เพื่อให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

-๕๔.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังนี้
(๑) ผู้เสนอราคาจะต้องลงนามในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และยื่นมาพร้อมกับการยื่นซองเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่
4,005,๐๐๐ บาท
(๓) ราคาที่ เ สนอจะต้ อ งเป็ น ราคาที่ ร วมภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม และภาษี อื่ น ๆ (ถ้ า มี )
รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๔) ราคาที่เสนอในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องต่ํากว่า
ราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ
(๕) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล้ว
จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอราคา
หลังสุด
(๖) ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาจะต้ อ งเสนอกํ า หนดยื น ราคาไม่ น้ อ ยกว่ า ............
๑๒๐...........วัน นับแต่ วันยื่นซองเอกสารประกวดราคา โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้อง
รับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
(๗) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่เข้าร่วมประกวดราคาฯ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
การจัดประกวดราคาฯ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะแจ้งให้
ทราบในวันเสนอราคา
๕. หลักประกันซอง
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค
จํานวนเงิน 200,250 บาท (สองแสนสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมี
ระยะเวลาการค้ําประกันตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา
โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
๕.๑ เงินสด
๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรมโดยเป็นเช็คลงวันที่ ที่ยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๕.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑)
๕.๔ หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ํา
ประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดย
อนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑)

-๖๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามข้อนี้ มหาวิทยาลัยฯ จะคืนให้ผู้ประสงค์เสนอราคาหรือผู้ค้ําประกัน
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ประสงค์เสนอราคารายที่
คัดเลือกไว้ ซึ่งเสนอราคาต่ําสุด จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทําสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้ประสงค์ประสงค์เสนอ
ราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว การคืนหลักประกันซองไม่ว่ากรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
๖.๑ ในการประกวดราคาซื้ อ ด้ ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ค รั้ ง นี้ มหาวิ ท ยาลั ย ฯ
จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวมทั้งสิ้น
๖.๒ หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานไม่
ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้ว ยวิธีการทางอิเ ล็กทรอนิกส์ ไม่ถูกต้อง
ตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการประกวดราคา จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์เสนอราคารายนั้น เว้น
แต่เป็นข้อผิดพลาด หรือข้อผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาซื้อ
ด้ว ยวิ ธี การทางอิ เ ล็ กทรอนิ กส์ ในส่ ว นที่ มิใช่ ส าระสํ า คั ญ ทั้ งนี้ เฉพาะในกรณี ที่พิจ ารณาเห็ น ว่ า จะเป็ น
ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯ เท่านั้น
๖.๓ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคาโดยไม่มีการผ่อน
ผันในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของ
มหาวิทยาลัยฯ
(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผู้ประสงค์เสนอราคา
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) อย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดในใบยื่นข้อเสนอประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงค์เสนอ
ราคารายอื่น
๖.๔ ในการตั ด สิ น การประกวดราคาซื้ อ ด้ว ยวิธ ีก ารทางอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ห รือ ในการทํ า
สัญ ญา คณะกรรมการประกวดราคา หรือ มหาวิท ยาลัย ฯ มีส ิท ธิใ ห้ผู ้ป ระสงค์ เ สนอราคา ชี ้แ จง
ข้อเท็จ จริง สภาพ ฐานะหรือข้อเท็จ จริงอื่น ใดทีเ กี่ย วข้อง กับ ผู้ประสงค์เ สนอราคาได้ มหาวิทยาลัย ฯ มี
สิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่เหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง

-๗๖.๕ มหาวิทยาลัยฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการประกวดราคาซื้อด้ว ยวิธีการทางอิเ ล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะ
พิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยฯ เป็น
เด็ดขาด ผู้ประสงค์เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณายกเลิกการ
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้ประสงค์เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้
ประสงค์เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่
สุจริต เช่น การเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
๖.๖ ในกรณี ที่ ป รากฏข้ อ เท็ จ จริ ง ภายหลั ง การประกวดราคาซื้ อ ด้ว ยวิธ ีก ารทาง
อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ ผู้ประสงค์เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประสงค์เสนอราคาที่มีผลประโยชน์
ร่วมกันกับผู้ประสงค์เสนอราคารายอื่น และ/หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์เสนอราคากับผู้
ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาด้ว ยวิธีการทางอิเ ล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้
ประสงค์ เ สนอราคาที่ ก ระทํ า การอั น เป็ น การขั ด ขวางการแข่ ง ขั น ราคาอย่ า งเป็ น ธรรม ตามข้ อ ๑.๗
มหาวิทยาลัยฯ มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อ ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับคัดเลือกดังกล่าว และมหาวิทยาลัยฯ จะ
พิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
๗. การทําสัญญาซื้อขาย
๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถส่งมอบสิ่งของได้
ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ นับแต่วันที่ทําข้อตกลงซื้อ มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณา
จัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๔ ก็ได้
๗.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของ
ได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการของทางราชการหรือมหาวิทยาลัยฯ เห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็น
หนังสือตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะประกวดราคาฯจะต้องทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๔ กับ
มหาวิทยาลัยฯ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงิน
เท่ากับ ร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาได้ให้มหาวิทยาลัยฯ ยึดถือไว้ในขณะทําสัญญาโดย
ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรมโดยเป็นเช็คลงวันที่ ที่ทําสัญญาหรือก่อนหน้านั้น
ไม่เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
(๓) หนั งสื อค้ํา ประกัน ของทางธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนั งสือค้ํา ประกั น
ดังระบุในข้อ ๑.๕ (๒)

-๙(๔) หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัท
เงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบ
ธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว
โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญา
พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว
๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐ จะกําหนดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน
๙. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง
ผู้ชนะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทํา
สัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ แล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อ
ขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า.......-....เดือน...2......ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้อง
รีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง
๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินยุทธศาสตร์งบประมาณประจําปี ๒๕๕๕
ตามครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ชุดอุปกรณ์
ห้องปฏิบัติการ (โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายแบบไร้สายเครือข่ายหลัก 1 ระบบ ) การลงนามในสัญญาจะ
กระทําได้ต่อเมื่อมหาวิทยาลัยฯ ได้รับอนุมัติจากเงินงบประมาณยุทธศาสตร์ประจําปี ๒๕๕๕ แล้วเท่านั้น
๑๐.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยฯ ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของ
ตามประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศและของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้
ตามที่ร ัฐ มนตรีว่า การกระทรวงคมนาคมประกาศกํ า หนด ผู้เ สนอราคาซึ่ง เป็น ผู้ข ายจะต้ องปฏิ บัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมพาณิชยนาวีดังนี้
(๑) แจ้ ง การสั่ ง หรื อ นํ า สิ่ ง ของดั ง กล่ า วเข้ า มาจากต่ า งประเทศต่ อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศเว้น
แต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

- ๑๐ –
(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย
นาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น
หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ต่อมหาวิทยาลัยฯ แล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอ
ราคาแล้วต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขในข้อ ๔.๖ (๓) (๔) และ (๕) มิฉะนั้น
มหาวิทยาลัยฯ จะริบหลักประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้ง
อาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑๐.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุในข้อ ๗ มหาวิทยาลัยฯ จะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้
ออกหนังสือค้ําประกันซองทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี)
รวมทั้งจะ
พิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๐.๕ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกําหนดในแบบสัญญา
ให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วันที่ 13 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

