เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ …....................
การซื้อครุภัณฑประจําอาคาร อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการชุมพร พรอมติดตั้ง
ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม/โจ ลงวันที่ ..............................
--------------------------------------------------------มหาวิทยาลัยแมโจ ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ซึ่งตอไปนี้เรียกวา
“มหาวิทยาลัยฯ”
มีความประสงค*จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ*ประจําอาคาร อาคารเรียนรวมและ
ปฏิบัติการชุมพร หองบรรยาย 1-6 ชั้น 3 และหองบรรยาย 1-6 ชั้น 4 จํานวน 12 หอง หองทํางาน
คณาจารย* 1-2 ชั้น 3 และหองคณาจารย* 1-2 ชั้น 4 จํานวน 4 หอง และหองประชุม จํานวน 1 หอง
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส*ตาม ซึ่งพัสดุท่ีจะซื้อนี้ตองเป9น ของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไม
เป9นของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสาร
ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส*ฉบับนี้ โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้
1. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ*
จํานวน
1.2 แบบใบยื่นเสนอการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส*
1.3 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส*
1.4 แบบสัญญาซื้อขาย
จํานวน
1.5 หนังสือค้ําประกัน
(1) หลักประกันซอง
จํานวน
(2) หลักประกันสัญญา
จํานวน
1.6 บทนิยาม
(1) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชน*รวมกัน
จํานวน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป9นธรรม
จํานวน
1.7 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
จํานวน
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
จํานวน

1 ชุด
จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ชุด
1 ชุด
1 หนา
1 หนา
1 หนา
1 หนา
2 หนา
1 หนา

2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
2.1 ผูประสงค*จะเสนอราคาตองเป9นนิติบุคคลและผูมีอาชีพขายพัสดุท่ปี ระกวดราคาซื้อดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส*

2
2.2 ผูประสงค*จะเสนอราคาตองไมเป9นผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ
และไดแจงเวียน ชื่อแลว หรือไมเป9นผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป9นผูทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ
2.3 ผูประสงค*จะเสนอราคาตองไมเป9นผูมีผลประโยชน*รวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น และ/
หรือตองไมเป9นผูมีผลประโยชน*รวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส* ณ
วันประกาศประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส* หรือไมเป9นผูกระทําการอันเป9นการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเป9นธรรม ตามขอ 1.6
2.4 ผูประสงค*จะเสนอราคาตองไมเป9นผูไดรับเอกสารสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธ
ไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
2.5 ผูประสงค*เสนอราคาที่ไมใชผูผลิต จะตองไดรับการแตงตั้งเป9นตัวแทนจําหนายจาก
บริษัทผูผลิตหรือตัวแทนจําหนายโดยตรง
2.6 ผูประสงค*จะเสนอราคา จะตองเป9นผูมีคุณสมบัติอยูในเงื่อนไขตามหนังสือสํานักงาน
ป.ป.ช. ดวนที่สุด ปช 0028/ ว 0009 ลงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2555 กําหนดใหคูสัญญาตองปฏิบัติดังนี้
2.6.1 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเป9นคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเป9นผูไมแสดง
บัญชีราย รายจายหรือแสดงบัญชีรายรับ รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
2.6.2 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเป9นคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ ซึ่งไดดําเนินการ
จัดซื้อ จัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส* (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส*ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซด*ศูนย*ขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
2.6.3 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแตการรับ
จายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเป9นเงินสดก็ได
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานการ แยกเป9น 2 สวน คือ
3.1 ส/วนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูเสนอราคาเป9นนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล , บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ , ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห*สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผู
ถือหุนรายใหญ พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
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(2) ในกรณีที่เป9นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มใิ ชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเป9นหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของ
ผูเป9นหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผูเสนอราคาเป9นผูเสนอราคารวมกันในฐานะเป9นผูรวมคา ใหยื่นสําเนา
สัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีท่ผี ูเขารวมคาฝ[าย
ใดเป9นบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝ[ายใดเป9นนิติบุคคล
ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (1)
(4) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(5) บัญชีเอกสาร สวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ
1.7(1)
3.2 ส/วนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังและหลักฐานดังตอไปนี้
(1) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ 4.3
(2) หนังสือมอบอํานาจซึ่งป\ดอากรแสตมป]ตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจ
ใหบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(3) หลักประกันซอง ตามขอ 5
(4) รายละเอียดขอเสนอทางดานเทคนิคและขอเสนออื่น
(5) สําเนาเอกสารแสดงการเป9นผูผลิตหรือสําเนาเอกสารการแตงตั้งตัวแทนจําหนาย
(6) บัญชีเอกสาร สวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.7 (2)
4. การยื่นซองเสนอราคา
4.1 ผูประสงค*จะเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา
ซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส*นี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตอง
ครบถวนลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ ตกเติม
แกไข เปลี่ยนแปลง จะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง
4.2 ผูประสงค*จะเสนอราคาตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 30 วัน นับแตวันยืนราคา
สุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงค*จะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคา
ที่ตนเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
4.3 ผูประสงค*จะเสนอราคาจะตองกําหนดสงมอบพัสดุ ไมเกิน 30 วัน นับถัดจากวันลง
นามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากมหาวิทยาลัยฯ
4.4 ผูประสงค*จะเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการรายละเอียด
คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของครุ ภั ณ ฑ* ที่ เ สนอราคาไปพรอมเอกสารสวนที่ 1 และเอกสารสวนที่ 2 เพื่ อ
ประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกลาวนี้
มหาวิทยาลัยฯ จะยึดไวเป9นเอกสารของทางราชการ
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สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา
หากเป9นสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนา
ถูกตอง โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
มีความประสงค*จะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก ผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาตรวจสอบภายใน 3 วัน
4.5 กอนยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส* ผูเสนอราคาควรตรวจดู
รางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถี่ถวน และเขาใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสีย
กอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส*
4.6 ผูเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส* ในวันที่
......................................ระหวางเวลา 09.00 น. ถึง 11.00 น. ณ งานพัสดุ อาคารบุญรอด ศุภอุดม
ฤกษ* มหาวิทยาลัยแมโจ - ชุมพร
เมื่อพนกําหนดวันยื่นซองประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว จะไม$รับ
เอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวา
เป9นผูเสนอราคาที่มีผลประโยชน*รวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น หรือเป9นผูมีผลประโยชน*รวมกันระหวางผู
เสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส* ตามขอ 1.6 (1) ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส*หรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตาม ขอ 3.2 และแจงผูเสนอราคาแตละราย
ทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย*ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานวาผูเสนอ
ราคารับทราบแลว
หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคากอนหรื อ ในขณะที่ มี ก ารเสนอราคาทาง
อิเล็กทรอนิกส*วามีผูเสนอราคากระทําการอันเป9นการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป9นธรรม ตามขอ
1.6 (2) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเป9นการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป9นธรรม
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเป9นผูเสนอราคา และมหาวิทยาลัยฯ จะ
พิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเป9นผูทิ้งงาน
ผูเสนอราคาไมผานการคั ด เลือ กเบื้อ งตน เพราะเหตุ ผลเป9 นผู เสนอราคาที่มีผลประโยชน*
รวมกันกับผูเสนอรายอื่น หรือเป9นผูมีผลประโยชน*รวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส* ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส* หรือเป9นผูเสนอราคาที่
กระทําการอันเป9นการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป9นธรรม หรือผูเสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติ
ทางดานเทคนิค อาจอุทธรณ*คําสั่งดังกลาวตอหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุภายใน 3 วัน นับแตวันที่
ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ*ของหัวหนาหนวยงานใหถือเป9นที่สุด
หากปรากฎตอคณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาซื้ อ ทาง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส* ป ระสบขอขั ด ของจนไมอาจดํ า เนิ น การตอไปใหแลวเสร็ จ ภายในเวลาที่ กํ า หนดไว
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คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะ
หรือติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป
จากขั้นตอนที่คางอยูภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต
ตองสิ้ น สุ ด กระบวนการเสนอราคาภายในวั น เดี ย วกั น เวนแตคณะกรรมการประกวดราคาเห็ น วา
กระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงาย หรือขอขัดของไมอาจแกไขได ประธานคณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั่ งยกเลิก กระบวนการเสนอราคา และกําหนดวั น เวลา และสถานที่ เพื่อ เริ่มตน
กระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิท ธิใ นการตั ด สินใจดํ า เนิน การใด ๆ ระหวางการ
ประกวดราคาฯ เพื่อใหการประกวดราคาฯ เกิดประโยชน*สูงสุดตอทางราชการ
4.7 ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาจะตองปฏิบัติดังนี้
(1) ผูเสนอราคาจะตองลงนามในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส*
(2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส* จะตองเริ่มตนที่
8,842,400.- (แปดลานแปดแสนสี่หมื่นสองพันสี่รอยบาทถวน)
(3) ราคาที่ เ สนอจะตองเป9 น ราคาที่ ร วมภาษี มู ล คาเพิ่ ม และภาษี อื่ น ๆ (ถามี )
รวมคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
(4) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนจะตองมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา
ตามวัน เวลา และสถานที่กําหนด
(5) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาลงทะเบียนแลว LOG IN เขาสูระบบ
(6) ผูมีสิทธิเสนอราคา จะตอง LOG IN และจะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที่
เสนอในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส*จะตองต่ํากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคา
ฯ และจะตองเสนอราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 10,000 บาท จากราคาสูงสุดในการ
ประกวดราคา และการเสนอราคาลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 10,000
บาท จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว
(7) ผูมีสิท ธิเ สนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็ จสิ้นแลว
จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส* ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลัว
สุด
(8) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเป9นผูชนะราคา ตองรับผิดชอบคาใชจายในการ
ใหบริ ก ารเสนอราคาทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส* และคาใชจายในการเดิ น ทางของผู ใหบริ ก ารตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส* ทั้งนี้จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา
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(9) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคา ในวันที่ ......... ตั้งแตเวลา..... เป9นตนไป
ทั้งนี้จะแจงนัดหมายตามแบบแจง วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.005) ใหทราบตอไป
(10) ผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจระบบและวิธีการเสนอราคาของ
ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส* ที่แสดงไวในเว็บไซด*
!ก
ก
ก ผูมีสิทธิเสนอราคาตองทําการทดลองวิธีการเสนอราคากอนถึงกําหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซด*
ของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส* ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป9นตนไป
5. หลักประกันซอง
ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค จํานวน 442,120
บาท (สี่แสนสี่หมื่นสองพันหนึ่งรอยยี่สิบบาทถวน) โดยใชหลักประกันอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้
5.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหมหาวิทยาลัยฯ โดยเป9นเช็คลงวันที่ท่ยี ื่นซองประกวดราคาหรือ
กอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
5.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.6 (1)
5.4 หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย* ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย*และประกอบธุรกิจ
ค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว
โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.6 (1)
5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามนี้ มหาวิทยาลัยฯ จะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน 15 วัน
นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว
เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคา
ต่ําสุดจะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาซื้อขายหรือขอตกลง หรือเมื่อมีผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันซอง ไมวากรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
การริบหลักประกันซอง ใหเป9นไปตามเงื่อนไขขอกําหนด ขอ 10.3 และ ขอ 10.4
6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
6.1 ในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส*น้ี มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาตัดสิน
ดวยราคารวม
6.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัตไิ มตรงตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม
ถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นซองประกวดราคาไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการ
ประกวดราคาจะไมรับพิจารณาราคาขอเสนอของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเป9นขอผิดพลาดหรือผิดหลง
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เพียงเล็กนอย หรือ ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส*ใน
สวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีพิจารณาเห็นวาจะเป9นประโยชน*ตอมหาวิทยาลัยฯ เทานั้น
6.3 มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณี
ดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฎชื่อผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีรับเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส* หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส*ของ
มหาวิทยาลัยฯ
(2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส*ที่เป9นสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคา
รายอื่น
6.4 ในการตั ดสินการประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเ ล็ก ทรอนิกส* หรือการทําสัญ ญา
คณะกรรมการประกวดราคาหรือมหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือ
ขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิท่ีจะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา
หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
6.5 มหาวิทยาลัยฯ ทรงไวซึ่งสิทธิท่จี ะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่
เสนอทั้งหมด ก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด
หรืออาจยกเลิกการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส* โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแต
จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน*ของทางราชการเป9นสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของมหาวิทยาลัยฯ
เป9นเด็ดขาด
ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณา
ยกเลิกการประกวดราคาและลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเป9นผูทิ้งงาน
ไมวาจะเป9นผูเสนอราคาที่ไดรับ
การคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอ
ราคาอันเป9นเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป9นตน
ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได
คณะกรรมการประกวดราคา หรือมหาวิทยาลัยฯ จะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อ
ไดวาผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส* ใหเสร็จสมบูรณ*
หากคําชี้แจงไมเป9นที่รับฟjงได มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิท่จี ะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น
6.6 ในกรณีที่ปรากฎขอเท็จจริงภายหลังจากการเป\ดซองประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส*วา
ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกเป9นผูเสนอราคาที่มีผลประโยชน*รวมกันกับผู
เสนอราคารายอื่น
หรือเป9นผูมีผลประโยชน*รวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส* ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส* หรือเป9นผูเสนอราคาที่
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กระทําการอันเป9นการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป9นธรรม ตามขอ 1.6 (2) มหาวิทยาลัยฯ มีอํานาจที่
จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาว และมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาลงโทษผู
เสนอราคารายนั้นเป9นผูทิ้งงาน
7. การทําสัญญาซื้อขาย
7.1 ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส* (ผูคา) สามารถสงมอบ
สิ่งของไดครบถวนภายใน 5 วันทําการของทางราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ มหาวิทยาลัยฯ จะ
พิจารณาจัดทําขอตกลงเป9นหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.4 ก็ได
7.2 ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็ กทรอนิกส*ไมสามารถสงมอบ
สิ่งของไดครบถวนภายใน 5 วันทําการของทางราชการ หรือมหาวิทยาลัยฯ เห็นวาไมสมควรจัดทํา
ขอตกลงเป9นหนังสือ ตามขอ 7.1 ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส*จะตองทํา
สัญญาซื้อขาย ตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.4 กับมหาวิทยาลัยฯ ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง
และจะตองวางหลักประกันสัญญาเป9นจํานวนเงินเทากับรอย ละ5 ของราคาคาจางที่ประกวดราคาซื้อดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส*ได ใหมหาวิทยาลัยฯ ยึดถือไวขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยาง
ใด ดังตอไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหมหาวิทยาลัยฯ โดยเป9นเช็คลงวันที่ท่ีทําสัญญาหรือกอนหนา
นั้น ไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
(3) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุ
ในขอ 1.5 (2)
(4) หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน
หรือบริษัท เงินทุนหลั ก ทรั พย* ที่ไ ดรั บ อนุ ญาตใหประกอบกิจการเงินทุ นเพื่อการ
พาณิชย*และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่ง
ไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ํา
ประกันดังระบุในขอ 1.5 (2)
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวด
ราคา (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว
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8. อัตราค/าปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อ ตามขอ 15. จะกําหนดในรอยละ 0.20 ของราคาพัสดุที่ยังไมได
รับมอบตอวัน
9. การรับประกันความชํารุดบกพร/อง
ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส*ซ่งึ ไดทําขอตกลงเป9นหนังสือหรือ
สัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ 1.4 จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซ้ือขายที่
เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา 1 ปk นับถัดจากวันที่ผูซื้อรับมอบ โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซม
แกไขครุภัณฑ* ทุกรายการ ใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุด
บกพรอง
10. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
10.1 เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนีไ้ ดมาจากเงินงบไทยเข็มแข็ง
(เงินเหลือจายจากการ
ดําเนินการของวงเงินกูตามพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังเงินกูเพื่อฟlmนฟู
และเสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552)
การลงนามในสัญญาซื้อขาย จะกระทําไดตอเมื่อมหาวิทยาลัย ไดรับอนุมัติเงินคาครุภัณฑ*จาก
เงินไทยเข็มแข็ง (เงินเหลือจายจากการดําเนินการของวงเงินกูตามพระราชกําหนดใหอํานาจ
กระทรวงการคลังเงินกูเพื่อฟlmนฟูและเสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552)เทานั้น
10.2 เมื่อมหาวิทยาลัยฯ ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเป9นผูขายและไดตกลงซื้อสิ่งของ
ตามประกวดราคาซื้อแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้น
ตอง นํ า เขามาโดยทางเรือ ในเสนทางที่มีเ รือไทยเดิน อยู
และสามารถใหบริก ารรั บ ขนไดตามที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเป9นผูขายจะตองปฏิบัติตามกฏหมาย
วาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมการขนสง
ทางน้ําและพาณิชยนาวีภายใน 7 วันนับตั้งแตวันที่ผูขายสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเป9นของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(2) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือ
ไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี
ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มใิ ชเรือไทย
ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น
หรือเป9นของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูขายจะตองรับผิดชอบตามกฏหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี
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10.3 ผู เสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีก ารทางอิเ ล็ก ทรอนิกสต/ อ
มหาวิทยาลัยฯ แลวจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดคัดเลือกใหเขาเสนอ
ราคาแลวตองเขาร/วมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดใน ขอ 4.7 (4)
(5)) (6) และ (7) มิฉะนั้น มหาวิทยาลัยฯ จะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ 2.5 ของวงเงิน
จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเป9นผูทิ้ง
งานได หากมีพฤติกรรมเป9นการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป9นธรรม
10.4 ผูเสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่
ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ 7 มหาวิทยาลัยฯ จะริบหลักประกันซองหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือ
ค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาให
เป9นผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
10.5 มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิท่จี ะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญา
ใหเปIนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
11. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการดําเนินการ ผูขายพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ*ที่กฏหมายและ
ระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด
งานพัสดุ มหาวิทยาลัยแมโจ - ชุมพร
มหาวิทยาลัยแมโจ - ชุมพร

