
เอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  เลขท่ี /๒๕๕๕
การซ้ือ ครุภัณฑ

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ลงวันท่ี มีนาคม  ๒๕๕๕

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

ดวย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “มหาวิทยาลัยฯ” มีความ
ประสงคจะประกวดราคาซ้ือครุภัณฑ  ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตามรายการดังนี้

- ชุดปฏิบัติการโปรแกรมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร จํานวน 1 ชุด

ซ่ึงพัสดุท่ีจะซ้ือนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน  ไมเปนของเกาเก็บ อยูใน
สภาพท่ีจะใชงานไดทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้  โดยมีขอแนะนํา และขอกําหนด ดังตอไปนี้

๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) จํานวน 6 แผน
๑.๒ ใบยื่นขอเสนอประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
๑.๔ แบบสัญญาซ้ือขาย
๑.๕ แบบหนังสือคํ้าประกัน

( ๑ ) หลักประกันซอง
( ๒ ) หลักประกันสัญญา

๑.๖ บทนิยาม
( ๑ ) ผูประสงคเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน
( ๒ ) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม

๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร
( ๑ ) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑
( ๒ ) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒



-๒-

๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๒.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส
๒.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทาง

ราชการ     และไดแจงเวียนชื่อแลว  หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงาน
ตามระเบียบของทางราชการ

๒.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน และ/
หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส   ณ วัน
ประกาศประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส   หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม   ตามขอ ๑.๖

๒.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม
ยอมข้ึนศาลไทย  เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น

๒.๕ ผูประสงคจะเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซ้ือของ
มหาวิทยาลัยฯ

๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน  แยกเปน ๒ สวนคือ
๓.๑ สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

(๑) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ

จดทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด  ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรอง

การจดทะเบียนนิติบุคคล  หนังสือบริคณหสนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)
และบัญชีผูถือหุนรายใหญ  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

(๒) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล
ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน  พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง

(๓) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะผูรวมคา  ใหยื่น
สําเนาสัญญาของการเขารวมคา  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา  และในกรณีท่ีผูเขารวมคาฝาย
ใดเปนบุคคลธรรมดาท่ีมิใชสัญชาติไทย  ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง  หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล
ใหยื่นเอกสารตามท่ีไดระบุไวใน (๑)



-๓-

(๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย  และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง

(๕) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีไดยื่น ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑)

๓.๒ สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) แคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามขอ ๔.๓
(๒) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเสนอราคา

มอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนทําการแทน
(๓) หลักประกันซองตามขอ ๕
(๔) ใบยื่นขอเสนอประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ตามขอ ๑.๒
(๕) หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ ๑.๓
(๖) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับเอกสารประกวดราคาซ้ือ

ตามแบบในขอ ๑.๗  (๒)

๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา

ซ้ือ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสและหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจางโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้
โดยไมมีเง่ือนไขใด ๆ ท้ังสิ้น  และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาให
ชัดเจน

๔.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองสามารถสงของ และติดตั้งใหใชงานไดภายใน
90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญากับมหาวิทยาลัยฯ สถานท่ีสงมอบพัสดุ ณ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

๔.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑไปพรอม เอกสารสวนท่ี ๑ และเอกสารสวนท่ี ๒ เพ่ือประกอบการพิจารณา
หลักฐานดังกลาวนี้ มหาวิทยาลัยฯจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ

สําหรับแคตตาล็อกท่ีแนบใหพิจารณา  หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนา
ถูกตอง  โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล    หากคณะกรรมการประกวดราคา มีความประสงค
จะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก  ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการดําเนินประกวดราคา
ตรวจสอบภายใน ๓ วัน

๔.๔ กอนยื่นเอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอ
ราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาซ้ือ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นขอเสนอตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาซ้ือ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส



-๔-

๔.๕ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ในวันท่ี                           ๒๕๕๕ ระหวางเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ ฝายพัสดุ กองคลัง
สํานักงานอธิการบดี เม่ือพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว จะไมรับ
เอกสารเพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด

คณะกรรมการประกวดราคา  จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคเสนอราคา
แตละรายวาเปนผูประสงคเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคเสนอราคารายอ่ืน และ/หรือเปนผูมี
ผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ ๑๖ (๑)
ณ วันประกาศประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม  พรอมตรวจสอบขอเสนอตามขอ ๓.๒
และแจง ผูประสงคเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ
หรือวิธีอ่ืนใดท่ีมีหลักฐานวาผูเสนอราคารับทราบแลว

หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคา  กอนหรือในขณะท่ีมีการเสนอราคาทาง
อิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตาม
ขอ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูประสงคเสนอ
ราคา และมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาลงโทษผูประสงคเสนอราคาดังกลาวเปนผูท้ิงงาน

ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูประสงคเสนอ
ราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน และ/หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวาง
ผูประสงคเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูประสงคเสนอราคาท่ีกระทําการอัน
เปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไมผานคุณสมบัติทางดาน
เทคนิค อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอหัวหนาหนวยงานท่ีจัดหาพัสดุภายใน ๓ วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงจาก
คณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานท่ีจัดหาใหถือเปนท่ีสุด

หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาซ้ือดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของ จนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนดไว
คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือ
ติดตอสื่อสารกับบุคคลอ่ืน และเม่ือแกไขขอขัดของแลว  จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป
จากข้ันตอนท่ีคางอยูภายในเวลาของการเสนอราคาท่ียังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา
แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน  เวนแตคณะกรรมการประกวดราคาเห็นวา
กระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงาย  หรือขอขัดของไมอาจแกไขได ประธานคณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลา และสถานท่ี  เพ่ือเริ่มตนกระบวนการ
เสนอราคาใหม  โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายท่ีมีอยูในสถานท่ีนั้นทราบ

คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ ระหวางการ
ประกวดราคาฯ  เพ่ือใหการประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ
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๔.๖ ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตอง

ปฏิบัติดังนี้
(๑) ผูเสนอราคาจะตองลงนามในหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและจางดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส และยื่นมาพรอมกับการยื่นซองเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
(๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองเริ่มตนท่ี

2,0๐๐,๐๐๐ บาท
 (๓) ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเ พ่ิม  และภาษีอ่ืนๆ (ถามี)

รวมคาใชจายท้ังปวงไวดวยแลว
(๔) ราคาท่ีเสนอในการประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองต่ํากวา

ราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ
(๕) หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเม่ือการประกวดราคาฯ  เสร็จสิ้นแลว

จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ราคาท่ียืนยันจะตองตรงกับราคาท่ีเสนอราคา
หลังสุด

(๖) ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนด ยืนราคาไมนอยกวา ............
๑๒๐...........วัน นับแต วันย่ืนซองเอกสารประกวดราคา โดยภายในกําหนดยืนราคา  ผูเสนอราคาตอง
รับผิดชอบราคาท่ีตนเสนอไว  และจะถอนการเสนอราคามิได

(๗) ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีเขารวมประกวดราคาฯ  จะตองรับผิดชอบคาใชจายใน
การจัดประกวดราคาฯ  และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ท้ังนี้จะแจงให
ทราบในวันเสนอราคา

๕. หลักประกันซอง
ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค

จํานวนเงิน 100,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ํา
ประกันตั้งแตวันย่ืนซองขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันส้ินสุดการยืนราคา

โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
๕.๑ เงินสด
๕.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแกกรมโดยเปนเช็คลงวันท่ี ท่ียื่นเอกสารประกวดราคาซ้ือดวย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๕.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในขอ ๑.๕  (๑)
๕.๔หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  หรือบริษัทเงินทุน

หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย  ท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้า
ประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึงไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว  โดย
อนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๕ (๑)
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๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนี้  มหาวิทยาลัยฯ จะคืนใหผูประสงคเสนอราคาหรือผูคํ้าประกัน

ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว    เวนแตผูประสงคเสนอราคารายท่ี
คัดเลือกไว ซ่ึงเสนอราคาต่ําสุด  จะคืนใหตอเม่ือไดทําสัญญาหรือขอตกลง  หรือเม่ือผูประสงคประสงคเสนอ
ราคาไดพนจากขอผูกพันแลว การคืนหลักประกันซองไมวากรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
๖.๑ ในการประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้    มหาวิทยาลัยฯ

จะพิจารณาตัดสินดวยราคารวมท้ังส้ิน
๖.๒ หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานไม

ถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นเอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ไมถูกตอง
ตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการประกวดราคา จะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคเสนอราคารายนั้น  เวน
แตเปนขอผิดพลาด  หรือขอผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารประกวดราคาซ้ือ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ  ท้ังนี้  เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปน
ประโยชนตอมหาวิทยาลัยฯ  เทานั้น

๖.๓ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคาโดยไมมีการผอน
ผันในกรณีดังตอไปนี้

(๑) ไมปรากฏชื่อผูประสงคเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาซ้ือดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ของ
มหาวิทยาลัยฯ

(๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผูประสงคเสนอราคา
พรอมประทับตรา (ถามี) อยางหนึ่งอยางใด หรือท้ังหมดในใบยื่นขอเสนอประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส

(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคาซ้ือดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ท่ีเปนสาระสําคัญ  หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูประสงคเสนอ
ราคารายอ่ืน

๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาซ้ือดวยวิธ ีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือในการทํา
สัญญา คณะกรรมการประกวดราคา  หรือมหาวิทยาลัยฯ มีส ิทธิใหผู ประสงคเสนอราคา ชี ้แจง
ขอเท็จจริง สภาพ  ฐานะหรือขอเท็จจริงอื่นใดทีเกี่ยวของ กับผูประสงคเสนอราคาได มหาวิทยาลัยฯ มี
สิทธิท่ีจะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมเหมาะสม หรือไมถูกตอง

๖.๕ มหาวิทยาลัยฯ ทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ี
เสนอท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดซ้ือเลยก็ไดสุดแตจะ
พิจารณา ท้ังนี้  เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ  และใหถือวาการตัดสินของมหาวิทยาลัยฯ
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เปนเด็ดขาด  ผูประสงคเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได  รวมท้ังมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณายกเลิก
การประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูประสงคเสนอราคาเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะ
เปนผูประสงคเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม  หากมีเหตุท่ีเชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดย
ไมสุจริต  เชน การเสนอราคาอันเปนเท็จ  หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน  เปน
ตน

๖.๖ ในกรณี ท่ีปรากฏขอเท็จจริ งภายหลังการประกวดราคา ซ้ือด ว ยว ิธ ีก ารทา ง
อิเล็กทรอนิกส ผูประสงคเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือกเปนผูประสงคเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน
กับผูประสงคเสนอราคารายอ่ืน และ/หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคเสนอราคากับผูใหบริการ
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ณ  วันประกาศประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูประสงค
เสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  ตามขอ ๑.๗ มหาวิทยาลัยฯ มี
อํานาจท่ีจะตัดรายชื่อ ผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับคัดเลือกดังกลาว  และมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาลงโทษผู
เสนอราคารายนั้นเปนผูท้ิงงาน

๗. การทําสัญญาซ้ือขาย
๗.๑ ในกรณีท่ีผูชนะประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสสามารถสงมอบสิ่งของได

ครบถวนภายใน 5 วันทําการของทางราชการ  นับแตวันท่ีทําขอตกลงซ้ือ  มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณา
จัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๔ ก็ได

๗.๒ ในกรณีท่ีผูชนะประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของ
ไดครบถวนภายใน ๕ วันทําการของทางราชการหรือมหาวิทยาลัยฯ เห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปน
หนังสือตามขอ ๗.๑ ผูชนะประกวดราคาฯจะตองทําสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๔ กับ
มหาวิทยาลัยฯ  ภายใน ๗ วัน  นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงิน
เทากับ รอยละ ๕  (หา) ของราคาสิ่งของท่ีประกวดราคาไดใหมหาวิทยาลัยฯ ยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดย
ใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้

(๑) เงินสด
(๒) เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแกกรมโดยเปนเช็คลงวันท่ี ท่ีทําสัญญาหรือกอนหนานั้น

ไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
(๓) หนังสือคํ้าประกันของทางธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน

ดังระบุในขอ ๑.๕  (๒)
(๔) หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  หรือบริษัท

เงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย  ท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบ
ธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยซ่ึงไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว
โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๕ (๒)
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(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน  นับถัดจากวันท่ีคูสัญญา พนจากขอ

ผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแลว

๘. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายขอ ๑๐ จะกําหนดในอัตรารอยละ ๐.๒๐ ตอวัน

๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทํา

สัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๔ แลวแตกรณีจะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของท่ีซ้ือ
ขายท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอยกวา.......-....เดือน...๑......ป  นับถัดจากวันท่ีผูซ้ือรับมอบ โดยผูขายตอง
รีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๑๐ วัน  นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

๑๐.ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ
๑๐.๑ เงินคาพัสดุสําหรับการซ้ือครั้งนี้ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป ๒๕๕๕  ตาม

ชุดปฏิบัติการโปรแกรมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร จํานวน 1 ชุด
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือมหาวิทยาลัยฯ ไดรับอนุมัติจากเงินงบประมาณ

ประจําป ๒๕๕๕ แลวเทานั้น
๑๐.๒ เม่ือมหาวิทยาลัยฯ ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซ้ือสิ่งของ

ตามประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว  ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจาก
ตางประเทศและของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยูและสามารถใหบริการรับขนได
ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด  ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมพาณิชยนาวีดังนี้

(๑) แจ งการสั่ งหรือนํ าสิ่ งของดั งกล าว เข ามาจากตางประเทศตอสํ านักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีภายใน ๗ วัน  นับตั้งแตวันท่ีผูขายสั่งหรือซ้ือของจากตางประเทศเวน
แตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได

(๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย    เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชย
นาวีใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทย     ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน
หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน

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



- ๑๐ –

๑๐.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาซ่ึงไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ตอมหาวิทยาลัยฯ แลว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเม่ือไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอ
ราคาแลวตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเง่ือนไขในขอ ๔.๖ (๓) (๔) และ (๕) มิฉะนั้น
มหาวิทยาลัยฯ จะริบหลักประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมท้ัง
อาจพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม

๑๐.๔ ผูมีสิทธิเสนอราคาซ่ึงมหาวิทยาลัยฯ ไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลง
ภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนดดังระบุในขอ ๗ มหาวิทยาลัยฯ จะริบหลักประกันซองหรือเรียกรองจากผู
ออกหนังสือคํ้าประกันซองทันทีและอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมท้ังจะ
พิจารณาใหเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ

๑๐.๕ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิท่ีจะแกไข เพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญา
ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันท่ี เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ลงชื่อ...................................................

       (หัวหนาเจาหนาท่ีพัสด)ุ


