
 
 

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่ งปม.(E) 28/2558 
เครื่องกลึงโลหะขนาด 1000 มิลิเมตร  จ านวน 10 เครื่อง 
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ลงวันที ่ 29  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2558 
 

 
 

 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “มหาวิทยาลัย” มีความประสงค์จะประกวด
ราคาซื้อครุภัณฑ์   ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามรายการ ดังนี้ 
 

  เครื่องกลึงโลหะขนาด 1000 มิลิเมตร  จ านวน  10  เครื่อง 

   

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้  ต้องเป็นของแท้  ของใหม่   ไม่เคยใช้งานมาก่อน  ไม่เป็นของเก่าเก็บ  อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้
ทันที  คุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ฉบับนี้  โดย
มีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1.1  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
1.2  แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1.3  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1.4  แบบสัญญาซื้อขาย 
1.5  แบบหนังสือค้ าประกัน 

 (1)  หลักประกันซอง 
 (2)  หลักประกันสัญญา         

     1.6  บทนิยาม 
           (1)  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิ์เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

 (2)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
      1.6  แบบบัญชีเอกสาร 

 (1)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
 (2)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 
 

2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา  
              2.1  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
              2.2  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
 

                                                                                                      / 2.3 ผู้ประสงค์........... 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-2- 
 

    2.3  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน   และ/
หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.6    
     2.4  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
     2.5  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
     2.6  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
     2.7  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่น
บาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
 

3.  หลักฐานการเสนอราคา  
      ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอหลักฐาน แยกเป็น 2 ส่วน คือ 

     3.1  ส่วนที่ 1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
   (1)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
        (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง                                       
          (ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม  และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  พร้อม
รับรองส าเนาถูกต้อง 
   (2)  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่นส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง               
   (3)  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า  ให้ยื่นส าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย  ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง  หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล  ให้ยื่นเอกสารตามที่
ระบุไว้ใน (1)  
   (4)  ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
   (5)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่น  ตามแบบในข้อ 1.7 (1) 
   (6)  ผู้เสนอราคาต้องแนบส าเนา “แบบแสดงการลงทะเบียน” ผู้ก ากับภาครัฐ และน าไปยื่นพร้อม
กับการเสนอราคา เพ่ือเป็นการแสดงว่าผู้ค้าได้ปฏิบัติตามประกาศของส านักงาน ป.ป.ช. แล้ว  
 

                       /3.2 ส่วนที่ 2.......... 
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      3.2  ส่วนที่ 2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
       (1)  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 4.4 
   (2)  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลงนามพร้อม
ประทับตรา (ถ้ามี)                         
    (3)  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีท่ีผู้ประสงค์จะเสนอราคามอบ
อ านาจให้บุคคลอ่ืนท าการแทน  
    (4)  หลักประกันซอง  ตามข้อ 5 
           (5)  แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
     (6)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมด ที่ได้ยื่น  ตามแบบในข้อ 1.6 (2) 
 

4.  การเสนอราคา 
    4.1  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่ก าหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มี
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคา  พร้อมประทับตรา 
(ถ้ามี) ให้ชัดเจน 

    4.2  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 120 วัน นับแต่วันยืนราคาสุดท้าย
โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และ
จะถอนการเสนอราคามิได้ 

    4.3  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน...90....วัน (เก้าสิบวัน) นับถัด
จากลงนามในสัญญาซื้อขาย 

    4.4  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก ต้นฉบับ และหรือแบบรูปรายการละเอียด  
คุณลักษณะเฉพาะพัสดุ  ไปพร้อมเอกสารส่วนที่ 1 และเอกสารส่วนที่ 2 เพ่ือประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกล่าว
นี้มหาวิทยาลัยจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 

    ส าหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกต้อง โดยผู้มีอ านาจ
ท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ประสงค์
จะเสนอราคาต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการประกวดราคาตรวจสอบ ภายใน  3 วัน 
     4.5  ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควรตรวจดู
ร่างสัญญา รายละเอียดของคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ  ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะ
ตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   
     4.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  จ่าหน้า
ซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องกลึงโลหะขนาด 1000 มิลิเมตร จ านวน 10 
เครื่อง  โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประกวดราคาตามเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เลขที่  งปม.(E) 28/2558” ยื่นต่อคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ ในวันที่  14 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่
เวลา....14.00...น. ถึง....15.30...น. ณ  ฝ่ายพัสดุ กองคลัง  ชั้น  3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
      เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะไม่รับเอกสารเพ่ิมเติมโดย
เด็ดขาด 
 

/คณะกรรมการ........      
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      คณะกรรมการประกวดราคา จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์เสนอราคาแต่ละรายว่า 
เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน  หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์
ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ1.6(1) ณ วันประกาศ
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่  พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอ ตามข้อ 3.2 และแจ้งผู้เสนอ
ราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน  ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดที่มีหลักฐานว่าผู้
ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว       

     หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ว่ามีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
ตามข้อ 1.6 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากเป็นผู้
เสนอราคา และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน 
      ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น  เพราะเหตุเป็นผู้ เสนอราคาที่มีผลประโยชน์
ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง 
อิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่
กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทาง
เทคนิค อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุ ภายใน 3 วัน (สามวัน)  นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
จากคณะกรรมการประกวดราคา   การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุ ให้ถือเป็นที่สุด 
      หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า  กระบวนการเสนอราคาซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์ประสบ
ข้อขัดข้องจนไม่อาจด าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้  คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพัก
กระบวนการเสนอราคา  โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืน  และเมื่อแก้ไข
ข้อขัดข้องแล้ว  จะให้ด าเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป  จากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยัง
เหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา  แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวัน เดียวกัน  เว้นแต่
คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย  หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้  
ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา  และก าหนดวัน เวลาและสถานที่   เพ่ือ
เริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่  โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ  

 คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจด าเนินการใด ๆ ระหว่างการประกวดราคาฯ  
เพ่ือให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
   4.7  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังนี้ 
        (1)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค 
        (2)  ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเริ่มต้นที่ 
5,000,000.- บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) 
        (3)  ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้ง
ปวงไว้ด้วย  
        (4)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนจะต้องมาลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตาม
วัน เวลา และสถานที่ท่ีก าหนด  

      (5)  ผู้เสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ 
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        (6)   ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOG IN แล้วจะต้องด าเนินการเสนอราคา โดยราคาที่
เสนอในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ ากว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และ
จะต้องเสนอลดราคาข้ันต่ า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 10,000.- บาท จากราคาสูงสุดในการประกวดราคา
ฯและการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000.- บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่
เสนอลดแล้ว 
       (7)  ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นลงแล้ว 
จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 
       (8)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย การให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา 
       (9)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคาในวันที่   26  สิงหาคม  2558  ตั้งแต่เวลา 
14.15 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้งวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.005) ให้ทราบต่อไป 
       (10) ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของผู้
ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงไว้ในเว็บไซด์ www.gprocurement.go.th และผู้มีสิทธิเสนอราคาต้อง
ท าการทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนถึงก าหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซด์ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป 
 

         5.  หลักประกันซอง 
                      ผู้เสนอราคาจะต้องวางหลักประกันซอง พร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค จ านวน (5% 
ของวงเงินงบประมาณ) 250,000- บาท (สองแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการ
ค้ าประกัน  ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา  โดยหลักประกันให้ใช้
อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
      5.1  เงินสด 
      5.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัย  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค
หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  3 วันท าการของทางราชการ  

    5.3  หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.5 (1)    
    5.4  หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่ง
ได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุใน 1.5 (1) 

    5.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
            หลักประกันซองตามข้อนี้  มหาวิทยาลัยจะคืนให้ผู้เสนอราคา หรือผู้ค้ าประกันภายใน 15 
วัน  นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว  เว้นแต่ผู้เสนอราคาที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุด จะคืน
ให้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง  หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 
            การคนืหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
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6.   หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
                 6.1  ในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสิน
ด้วยราคารวม  

                6.2  หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2   หรือยื่นหลักฐานไม่
ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ  3   หรือยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ  
4 แล้ว  คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือ
ผิดหลงเพียงเล็กน้อย  หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในส่วน
ที่มิใช่สาระส าคัญ  ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยนั้น 

      6.3   มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคาโดยไม่มีการ
ผ่อนผันในกรณี ดังต่อไปนี้ 
               (1)  ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย 
     (2)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นสาระส าคัญหรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบ เสียเปรียบ แก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รายอื่น                      
          6.4  ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท า
สัญญา  คณะกรรมการประกวดราคา หรือมหาวิทยาลัยมีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพ 
ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้  มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา  หาก
หลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
             6.5   มหาวิทยาลัยทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอ
ทั้ง หมดก็ได้และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวนหรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งใดรายการใดหรื ออาจจะยกเลิก 
การประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้  สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพ่ือ
ประโยชน์ของราชการเป็นส าคัญและให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์เสนอราคาหรือผู้มี
สิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งมหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธี 
การทางอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่
ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อ
บุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
             6.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ มี
สิทธิเสนอราคารายอ่ืนหรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ มีสิทธิเสนอราคาที่กระท า
การอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.6 มหาวิทยาลัยมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิ
เสนอราคาดังกล่าว และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 

 
 

/7. การท าสัญญา....... 
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7.  การท าสัญญาซื้อขาย 
         7.1  ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  สามารถส่งมอบสิ่งของ

ได้ครบถ้วนภายใน 5 วันท าการของทางราชการ นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อ  มหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาจัดท า
ข้อตกลงเป็นหนังสือ แทนการท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ 1.4  ก็ได้ 

         7.2  ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ไม่สามารถส่งมอบสิ่ง 
ของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันท าการของทางราชการ หรือมหาวิทยาลัยเห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ตามข้อ 7.1  ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาซื้อขาย ตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.4 
หรือในกรณีที่หน่วยงานระดับมหาวิทยาลัยที่รวมกันประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ชนะการ
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ท าสัญญากับมหาวิทยาลัย ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและ
จะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีทาง
อิเล็กทรอนิกส์ได้  ให้มหาวิทยาลัยยึดถือไว้ในขณะสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
   (1)  เงินสด 
   (2)  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัย โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือก่อนหน้า
นั้นไม่เกิน 3 วันท าการของทางราชการ 
   (3)  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุใน
ข้อ 1.5 (2) 
   (4)  หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย    
ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุใน 1.5 (2) 
           (5)  พันธบัตรรัฐบาลไทย  
                 หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน  นับถัดจากวันที่คู่สัญญา 
พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
 

8.  อัตราค่าปรับ     
      ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ 10 ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.20 (ศูนย์จุดสองศูนย์) ต่อวัน 

 

  9.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
      ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท า
สัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ 1.4 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่
เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี  นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบโดยผู้ขายต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การ
ได้ดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

 

10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาอื่นๆ  
                10.1  เงินค่าพัสดุส าหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณเหลือจ่าย ประจ าปี  2558 
                                การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติจากเงินงบประมาณ
เหลือจ่ายประจ าปี  2558 เงินกู้จาก............-......................และเงินชว่ยเหลอืจาก....................-..........แล้วเท่านั้น 
 

/10.2 เมื่อมหาวิทยาลัยฯ.........       
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             10.2  เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตาม
การประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศและของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 
       (1)  แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่าวี
ภายใน  7 วัน   นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
       (2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่
เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้น ก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน  หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกเรืออ่ืน 
       (3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2)  ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี                   

      10.3  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อ
มหาวิทยาลัยแล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา
แล้ว ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อ 4.8 (4) (5) (6) และ (7) 
มิฉะนั้น มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันซองจ านวนร้อยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้
ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม 
        10.4  ผู้เสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกแล้ว  ไม่ไปท าสัญญา  หรือข้อตกลงภายในเวลา
ที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ  7 มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกัน 
ซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี )  รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ 

      10.5   มหาวิทยาลัยมีสทิธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญา ให้เป็นไป 
ตามความเห็น ของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 
หมายเหตุ 

ผู้ประสงค์จะเสนอราคา  หมายถึง  ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง  ที่เข้ารับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ  
เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา 

ผู้มีสิทธิเสนอราคา  หมายถึง  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุให้
เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

การนับระยะเวลาค้ าประกันซองตามข้อ 5  ให้หน่วยงานที่จัดหาพัสดุนับเป็น  2  ช่วงเวลาติดต่อกัน 
คือ  ช่วงแรก  ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดท้าย (วันเสนอราคา)  และนับ
ต่อเนื่องกันในช่วงท่ีสอง  คือ  ตั้งแต่วันถัดจากวันยืนยันราคาสุดท้าย  จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา  ตัวอย่างเช่น   
 
 

/ก าหนดวันยื่น... 
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ก าหนดวันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิควันที่ 14 สิงหาคม 2558  ก าหนดวันเสนอราคาวันที่ 26 สิงหาคม 2558
และก าหนดยืนราคา  120  วัน  นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย  การนับระยะเวลาค้ าประกันซองคือ  วันที่  14 
สิงหาคม 2558  จนถึงวันที่  26 สิงหาคม 2558  และนับต่อเนื่องในช่วงที่สองให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่  27 สิงหาคม 
2558 จนถึงวันที่  24 ธันวาคม 2558  (รวม 120  วัน)   ดังนั้น  ระยะเวลาการนับหลักประกันซอง  คือ  ตั้งแต่
วันที่  14 สิงหาคม 2558  จนถึงวันที่  24 ธันวาคม  2558 

การเสนอลดราคาขั้นต่ า  (Minimum  Bid)  ให้หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุค านวณวงเงินการเสนอลดราคา
ขั้นต่ าแต่ละครั้งในอัตราร้อยละ  0.2  ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หาก
ค านวณแล้วมีเศษของหลักหน่วยนับใด ๆ  ให้ปัดเศษดังกล่าวเป็นหน่วยนับนั้น  โดยไม่ต้องมีเศษของแต่ละหน่วยนับ
เพ่ือความชัดเจนและป้องกันความผิดพลาดในการเสนอลดราคาขั้นต่ าแต่ละครั้ง  เช่น  กรณีราคาสูงสุดของการ
ประกวดราคาฯ  155,657,000  บาท ค านวณร้อยละ  0.2  ได้เท่ากับ  311,314  บาท  ให้ก าหนดการเสนอราคา
ขั้นต่ า  (Minimum  Bid)  ไม่น้อยกว่าครั้งละ  300,000  บาท  ราคาสูงสุดของประกวดราคาฯ  44,567,500  บาท  
ค านวณร้อยละ  0.2  ได้เท่ากับ  89,135  บาท  ให้ก าหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ า  (Minimum  Bid)  ไม่น้อยกว่า
ครั้งละ  80,000  บาท  ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ  7,789,000  บาท  ค านวณร้อยละ  0.2  ได้เท่ากับ  
15,578  บาท  ให้ก าหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ า  (Minimum  Bid)  ไม่น้อยกว่าครั้งละ  10,000  บาท  ทั้งนี้  ผู้
เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาขั้นต่ าสูงกว่าราคาข้ันต่ าที่ก าหนดได้  เช่น  กรณีก าหนดการเสนอราคาขั้นต่ า   
(Minimum  Bid)  ไม่น้อยกว่าครั้งละ  300,000  บาท  ผู้เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาได้ครั้งละมากกว่า  
300,000  บาท  ได้และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ  ไป  ต้องเสนอลดราคาตามที่ก าหนดจากราคาครั้งสุดท้ายที่
เสนอลดแล้ว  ส าหรับกรณีการจัดหาพัสดุที่หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุก าหนดให้เสนอราคาในลักษณะของการเสนอ
ราคาต่อหน่วย  เห็นควรให้หน่วยงานก าหนดให้เสนอราคาและพิจารณาในลักษณะการเสนอราคารวม  เพ่ือให้
สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นได้ 

 
 
 
                                                                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
                                                                    วนัที่   29    เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2558           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


