
 

เอกสารประกวดราคาซือ้ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขที่  งปม.(E) ๖/๒๕๖๐ 

ประกวดราคาซือ้ครุภัณฑ์ส านักงานจ านวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(e-bidding) 

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ลงวันท่ี  ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ 

 

                  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ ซึง่ตอ่ไปนีเ้รียกว่า "มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ธญับรีุ" มีความประสงค์จะประกวดราคาซือ้ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดงันี  ้

1.โต๊ะปฏิบตักิารออกแบบ จ านวน 152 ตวั วงเงิน 2,736,000.- บาท 

2.เก้าอีโ้ต๊ะปฏิบตักิาร  จ านวน 184 ตวั  วงเงิน 331,200.- บาท 

3. โต๊ะประชมุตรวจแบบ  จ านวน 4 ตวั  วงเงิน 80,000.- บาท 

4. เก้าอีห้้องปฏิบตักิาร ส าหรับสอนอาจารย์  จ านวน 5 ตวั วงเงิน 22,500.- บาท 

รวมวงเงิน 3,169,700.- บาท 

ซึง่พสัดท่ีุจะซือ้นีต้้องเป็นของแท้ ของใหม ่ไมเ่คยใช้งานมาก่อน ไมเ่ป็นของเก่าเก็บ อยูใ่นสภาพท่ีจะใช้งานได้
ทนัที และมีคณุลกัษณะเฉพาะตรงตามท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซือ้ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ฉบบันี ้โดยมีข้อแนะน า และข้อก าหนด ดงัตอ่ไปนี ้

                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

                          ๑.๑     รายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ 

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีก าหนดไว้ในระบบการจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

                          ๑.๓     สญัญาซือ้ขายทัว่ไป 

                          ๑.๔     แบบหนงัสือค า้ประกนั 
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                                    (๑)   หลกัประกนัการเสนอราคา 
                                    (๒)   หลกัประกนัสญัญา 
   

                          ๑.๕     บทนิยาม 

                                    (๑)   ผู้ เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั 

                                    (๒)   การขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 

                          ๑.๖     แบบบญัชีเอกสารท่ีก าหนดไว้ในระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

                                    (๑)   บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 

                                    (๒)   บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๒ 

                  ๒.    คุณสมบัตขิองผู้เสนอราคา 

                          ๒.๑    ผู้ เสนอราคาต้องเป็นผู้ มีอาชีพขายพสัดท่ีุประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงักลา่ว 

                          ๒.๒    ผู้ เสนอราคาต้องไมเ่ป็นผู้ ท่ีถกูระบช่ืุอไว้ในบญัชีรายช่ือผู้ทิง้งานของทางราชการและได้
แจ้งเวียนช่ือแล้ว หรือไมเ่ป็นผู้ ท่ีได้รับผลของการสัง่ให้นิติบคุคลหรือบคุคลอ่ืนเป็นผู้ทิง้งานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
                          ๒.๓    ผู้ เสนอราคาต้องไมเ่ป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ เสนอราคารายอ่ืน ณ วนัประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไมเ่ป็นผู้กระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตาม
ข้อ ๑.๕ 

                          ๒.๔    ผู้ เสนอราคาต้องไมเ่ป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกนั ซึง่อาจปฏิเสธไมย่อมขึน้ศาล
ไทย เว้นแตรั่ฐบาลของผู้ เสนอราคาได้มีค าสัง่ให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกนัเชน่ว่านัน้ 

                          ๒.๕    ผู้ เสนอราคาต้องไมเ่ป็นผู้ ท่ีถกูประเมินสิทธิผู้ เสนอราคาในสถานะท่ีห้ามเข้าเสนอราคา
และห้ามท าสญัญาตามท่ี กวพ. ก าหนด 

                          ๒.๖    ผู้ เสนอราคาต้องผา่นการคดัเลือกผู้ มีคณุสมบตัเิบือ้งต้นในการซือ้ของมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ 
                          ๒.๗    บคุคลหรือนิติบคุคลท่ีจะเข้าเป็นคูส่ญัญาต้องไมอ่ยูใ่นฐานะเป็นผู้ไมแ่สดงบญัชี
รายรับรายจา่ย หรือแสดงบญัชีรายรับรายจา่ยไมถ่กูต้องครบถ้วนในสาระส าคญั 

                          ๒.๘    บคุคลหรือนิติบคุคลท่ีจะเข้าเป็นคูส่ญัญากบัหนว่ยงานภาครัฐซึง่ได้ด าเนินการจดัซือ้
จดัจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบญัชีกลาง ท่ีเว็บไซต์ศนูย์ข้อมลูจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐ 
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                          ๒.๙    คูส่ญัญาต้องรับและจา่ยเงินผ่านบญัชีธนาคาร เว้นแตก่ารจ่ายเงินแตล่ะครัง้ซึง่มี
มลูคา่ ไมเ่กินสามหม่ืนบาทคูส่ญัญาอาจจา่ยเป็นเงินสดก็ได้ 

   

                 ๓.    หลักฐานการย่ืนข้อเสนอ 

                         ผู้ เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลกัฐานย่ืนมาพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดั
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ สว่น คือ 

                          ๓.๑    ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้

                                   (๑)    ในกรณีผู้ เสนอราคาเป็นนิติบคุคล 

                                           (ก)   ห้างหุ้นสว่นสามญัหรือห้างหุ้นสว่นจ ากดั ให้ย่ืนส าเนาหนงัสือรับรองการจด
ทะเบียนนิตบิคุคล บญัชีรายช่ือหุ้นสว่นผู้จดัการ ผู้ มีอ านาจควบคมุ (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 
                                           (ข)   บริษัทจ ากดัหรือบริษัทมหาชนจ ากดั ให้ย่ืนส าเนาหนงัสือรับรองการจด
ทะเบียนนิตบิคุคล หนงัสือบริคณห์สนธิ บญัชีรายช่ือกรรมการผู้จดัการ ผู้ มีอ านาจควบคมุ (ถ้ามี) และบญัชีผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 
                                   (๒)    ในกรณีผู้ เสนอราคาเป็นบคุคลธรรมดาหรือคณะบคุคลท่ีมิใชน่ิตบิคุคลให้ย่ืน 
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้นัน้ ส าเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นสว่น (ถ้ามี) ส าเนาบตัร
ประจ าตวัประชาชนของผู้ เป็นหุ้นสว่น พร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้อง 
                                   (๓)    ในกรณีผู้ เสนอราคาเป็นผู้ เสนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผู้ ร่วมค้า ให้ย่ืนส าเนา
สญัญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้ ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้ เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
บคุคลธรรมดาท่ีมิใชส่ญัชาติไทย ก็ให้ย่ืนส าเนาหนงัสือเดินทาง หรือผู้ ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิตบิคุคล ให้ย่ืน
เอกสารตามท่ีระบ ุไว้ใน (๑) 
                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเตมิอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   ส าเนาหนงัสือรับรองบริษัทพร้อมวตัถปุระสงค์ (ถ้ามี) 
                                           (๔.๒)   ส าเนาใบทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่ม (ถ้ามี) 
 
                                   (๕)    บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ทัง้หมดท่ีได้ย่ืนพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดั
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไมต้่องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                          ๓.๒    ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้

                                   (๑)    แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 



                                   (๒)    หนงัสือมอบอ านาจซึง่ปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้ เสนอราคา มอบ
อ านาจให้บคุคลอ่ืน ลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลกัฐานแสดงตวัตนของผู้ เสนอราคาในการเสนอราคา
ทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แทน 

                                   (๓)    หลกัประกนัการเสนอราคา ตามข้อ ๕ 
                                   (๔)    บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ทัง้หมดท่ีได้ย่ืนพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้
จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไมต้่องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                 ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑     ผู้ เสนอราคาต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี ้โดยไมมี่เง่ือนไขใดๆ ทัง้สิน้ และจะต้อง
กรอกข้อความให้ถกูต้องครบถ้วน ลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลกัฐานแสดงตวัตนของผู้ เสนอราคา โดย
ไมต้่องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ผู้ เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวมและหรือราคาตอ่หนว่ย และหรือตอ่รายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถกูต้อง โดยคดิ
ราคารวมทัง้สิน้ซึง่รวมคา่ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอากรอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
จนกระทัง่สง่มอบพสัดใุห้ ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ 
                                   ราคาท่ีเสนอ จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไมน้่อยกวา่ ๑๒๐ วนั นบัแตว่นัเสนอราคา 
โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้ เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

                          ๔.๓     ผู้ เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาสง่มอบพสัด ุไมเ่กิน ๔๕ วนั นบัถดัจากวนัลง
นาม ในสญัญาซือ้ขาย 

                          ๔.๔     ผู้ เสนอราคาจะต้องสง่แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด คณุลกัษณะ
เฉพาะของ ครุภณัฑ์ส านกังาน จ านวน ๔ รายการ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือประกอบการพิจารณา หลกัฐานดงักล่าวนีม้หาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุจะยึดไว้
เป็นเอกสารของทางราชการ 
                                   ส าหรับแคตตาล็อกท่ีแนบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนา
ถกูต้อง โดยผู้ มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิตบิคุคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอดตู้นฉบบัแคตตาล็อก ผู้ เสนอราคาจะต้องน าต้นฉบบัมาให้คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วนั 



                          ๔.๕     ผู้ เสนอราคาจะต้องสง่ตวัอยา่งของพสัดท่ีุเสนอ จ านวน ๑ รายการ คือโต๊ะปฎิบตักิาร
ออกแบบ จ านวน ๑๕๒ ตวั (ให้ท าแบบตวัอยา่งให้พิจารณาก่อนสง่มอบงาน) โดยลงลายมือผู้ เสนอราคาพร้อม
ประทบัตรา (ถ้ามี) ก ากบัในเอกสารด้วย พร้อมสรุปจ านวนเอกสารท่ีจดัสง่หรือน ามาแสดง ตามบญัชีเอกสาร
สว่นท่ี ๒ เพ่ือใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา ในวนัท่ี ๑ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๐  ระหวา่ง
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ 
                ทัง้นี ้มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุจะไมรั่บผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดขึน้แก่
ตวัอยา่งดงักล่าว ตวัอยา่งท่ีเหลือหรือไมใ่ช้แล้ว มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุจะคืนให้แก่ผู้ เสนอ
ราคา 
                          ๔.๖     ก่อนการเสนอราคา ผู้ เสนอราคาควรตรวจดรู่างสญัญา รายละเอียดคณุ
ลกัษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทัง้หมดเสียก่อนท่ีจะตกลงย่ืน
ข้อเสนอตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

                          ๔.๗     ผู้ เสนอราคาจะต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบการจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวนัท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. 
                          เม่ือพ้นก าหนดเวลาย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไมรั่บเอกสารการย่ืนข้อเสนอและการ
เสนอราคาใดๆ โดยเดด็ขาด 

                          คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะด าเนินการตรวจสอบ
คณุสมบตัขิองผู้ เสนอราคาแตล่ะรายว่า เป็นผู้ เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ เสนอราคารายอ่ืน ตามข้อ 
๑.๕ (๑) ณ วนัประกาศประกวดราคาหรือไม่ 
                          หากปรากฏตอ่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือ ในขณะ
ท่ีมีการพิจารณาข้อเสนอวา่ มีผู้ เสนอราคารายใดกระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม
ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เช่ือวา่มีการกระท าอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอย่างเป็นธรรม 
คณะกรรมการฯ จะตดัรายช่ือผู้ เสนอราคารายนัน้ออกจากการเป็นผู้ เสนอราคา และมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลธญับรีุจะพิจารณาลงโทษผู้ เสนอราคาดงักล่าวเป็นผู้ทิง้งาน เว้นแตค่ณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะวินิจฉยัได้วา่ผู้ เสนอราคารายนัน้เป็นผู้ ท่ีให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ตอ่การ
พิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ ริเร่ิมให้มีการกระท าดงักลา่ว 

                          ๔.๘     ผู้ เสนอราคาจะต้องปฏิบตั ิดงันี ้

                                   (๑)    ปฏิบตัติามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะต้องเป็นราคาท่ีรวมภาษีมลูคา่เพิ่ม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวม
คา่ใช้จา่ยทัง้ปวงไว้ด้วยแล้ว 



                                   (๓)    ผู้ เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสูก่ระบวนการเสนอราคา ตามวนั เวลา ท่ี
ก าหนด 

                                   (๔)    ห้ามผู้ เสนอราคาถอนการเสนอราคา 
                                   (๕)    ผู้ เสนอราคาสามารถศกึษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบญัชีกลางท่ีแสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 

                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา 
                          ผู้ เสนอราคาต้องวางหลกัประกนัการเสนอราคาพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบการจดัซือ้
จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลกัประกนัอยา่งหนึง่อยา่งใด
ดงัตอ่ไปนี ้จ านวน ๑๕๘,๔๘๕.๐๐ บาท (หนึง่แสนห้าหม่ืนแปดพนัส่ีร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) 
                          ๕.๑     หนงัสือค า้ประกนัอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนงัสือค า้ประกนั 
ดงัระบใุนข้อ ๑.๔ (๑) 
                          ๕.๒     เช็คท่ีธนาคารสัง่จา่ยให้แก่มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ โดยเป็นเช็คลง
วนัท่ีท่ีย่ืนการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้านัน้ไมเ่กิน ๓ วนัท าการ
ของทางราชการ 
                          ๕.๓     พนัธบตัรรัฐบาลไทย 
                          กรณีท่ีผู้ เสนอราคาน าเช็คท่ีธนาคารสัง่จา่ยหรือพนัธบตัรรัฐบาลไทย มาวางเป็นหลกัประกนั
การเสนอราคา จะต้องสง่ต้นฉบบัเอกสารดงักลา่วมาให้ส่วนราชการตรวจสอบความถกูต้อง ในวนัท่ี ๑ 
กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๐ ระหวา่งเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
                          ตามแบบตวัอยา่งหนงัสือค า้ประกนัอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ (หลกัประกนั
การเสนอราคา) ก าหนดให้ระบช่ืุอผู้ เสนอราคา เป็นผู้วางหลกัประกนัการเสนอราคา ดงันัน้ กรณีท่ีผู้ เสนอราคาท่ี
เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนงัสือค า้ประกนัอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารใน
ประเทศเป็นหลกัประกนัการเสนอราคา ให้ด าเนินการดงันี ้ 
                          (๑) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม่ ให้ระบช่ืุอผู้ เสนอราคา ซึง่ต้องวาง
หลกัประกนัการเสนอราคา ในนามกิจการร่วมค้า เทา่นัน้ 
                          (๒) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไมไ่ด้จดทะเบียนเป็นนิตบิคุคลใหม ่ให้ระบช่ืุอผู้ เสนอราคา ซึง่ต้อง
วางหลกัประกนัการเสนอราคา ในนามนิตบิคุคลรายใดรายหนึง่ตามท่ีสญัญาร่วมค้าก าหนดให้เป็นผู้ เข้าเสนอ
ราคากบัทางราชการ 
                          ทัง้นี ้"กิจการร่วมค้าท่ีจดทะเบียนเป็นนิตบิคุคลใหม"่ หมายความวา่ กิจการร่วมค้าท่ีจด
ทะเบียนเป็นนิติบคุคลตอ่หน่วยงานของรัฐซึง่มีหน้าท่ีรับจดทะเบียน (กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวง



พาณิชย์)  
                          หลกัประกนัการเสนอราคาตามข้อนี ้มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุจะคืนให้ผู้ เสนอ
ราคาหรือผู้ค า้ประกนัภายใน ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัท่ีได้พิจารณาในเบือ้งต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแตผู่้ เสนอราคา
รายท่ีคดัเลือกไว้ ๓ ล าดบัแรก จะคืนให้ตอ่เม่ือได้ท าสญัญาหรือข้อตกลง หรือเม่ือผู้ เสนอราคาได้พ้นจากข้อ
ผกูพนัแล้ว  
                          การคืนหลกัประกนัการเสนอราคา ไมว่่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไมมี่ดอกเบีย้ 
                 ๖.    หลักเกณฑ์และสิทธ์ิในการพจิารณา 

                          ๖.๑     ในการพิจารณาผลการย่ืนข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้นี ้มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุจะพิจารณาตดัสินโดยใช้หลกัเกณฑ์ ราคา และจะพิจารณาจาก ราคารวม 

   

                          ๖.๒     หากผู้ เสนอราคารายใดมีคณุสมบตัไิมถ่กูต้องตามข้อ ๒ หรือย่ืนหลกัฐานการย่ืน
ข้อเสนอไมถ่กูต้อง หรือไมค่รบถ้วนตามข้อ ๓ หรือย่ืนข้อเสนอไมถ่กูต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไมรั่บพิจารณาราคาของผู้ เสนอราคารายนัน้ เว้นแตเ่ป็นข้อผิดพลาด หรือ
ผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเง่ือนไขของเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ในสว่นท่ีมิใชส่าระส าคญั ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวา่จะเป็นประโยชน์ตอ่มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลธญับรีุเทา่นัน้ 

                          ๖.๓     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุสงวนสิทธิไมพ่ิจารณาข้อเสนอของผู้ เสนอ
ราคาโดยไมมี่การผอ่นผนั ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

                                   (๑)    ไมป่รากฏช่ือผู้ เสนอราคารายนัน้ในบญัชีผู้ รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจดัซือ้จดัจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบญัชีรายช่ือผู้ ซือ้เอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจดัซือ้จดัจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ 
                                   (๒)    ไมก่รอกช่ือนิตบิคุคล หรือลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึง่อยา่งใด หรือ
ทัง้หมดในการเสนอราคาทางระบบการจดัซือ้จดัจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตา่งไปจากเง่ือนไขท่ีก าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นสาระส าคญั หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ เสนอราคารายอ่ืน 

                          ๖.๔     ในการตดัสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการท าสญัญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุมีสิทธิให้ผู้ เสนอราคา
ชีแ้จงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ เสนอราคาได้ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช



มงคลธญับรีุมีสิทธิท่ีจะไมรั่บข้อเสนอ ไมรั่บราคาหรือไมท่ าสญัญา หากหลกัฐานดงักล่าวไมมี่ความเหมาะสม 
หรือไมถ่กูต้อง 
                          ๖.๕     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุทรงไว้ซึง่สิทธิท่ีจะไมรั่บราคาต ่าสดุ หรือ
ราคาหนึง่ราคาใด หรือราคาท่ีเสนอทัง้หมด ก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซือ้ในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะ
รายการหนึง่รายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไมพ่ิจารณาจดัซือ้เลยก็ได้ 
สดุแตจ่ะพิจารณา ทัง้นี ้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคญั และให้ถือวา่การตดัสินของ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุเป็นเด็ดขาด ผู้ เสนอราคาจะเรียกร้อง คา่เสียหายใดๆ มิได้ รวมทัง้มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ เสนอราคาเป็นผู้ทิง้
งาน ไมว่า่จะเป็นผู้ เสนอราคาท่ีได้รับการคดัเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตท่ีุเช่ือได้วา่การเสนอราคากระท าการ
โดยไมส่จุริต เชน่ การเสนอเอกสารอนัเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบคุคลธรรมดา หรือนิตบิคุคลอ่ืนมาย่ืนข้อเสนอแทน 
เป็นต้น 

                          ๖.๖     ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงภายหลงัจากการพิจารณาข้อเสนอวา่ ผู้ เสนอราคาท่ีมีสิทธิ 
ได้รับการคดัเลือกเป็นผู้ เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ เสนอราคารายอ่ืน ณ วนัประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ เสนอราคาท่ีกระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตามข้อ 
๑.๕ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุมีอ านาจท่ีจะตดัรายช่ือผู้ เสนอราคาท่ีได้รับคดัเลือกรายดงักลา่ว
ออก และมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุจะพิจารณาลงโทษผู้ เสนอราคารายนัน้เป็นผู้ทิง้งาน 

                          ในกรณีนีห้ากปลดักระทรวงพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาท่ีได้
ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลดักระทรวงมีอ านาจยกเลิกการพิจารณาผลการ
เสนอราคาดงักลา่วได้ 

                 ๗.     การท าสัญญาซือ้ขาย 

                          ๗.๑     ในกรณีท่ีผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถสง่มอบสิ่งของได้ครบถ้วน 
ภายใน ๕ วนัท าการของทางราชการ นบัแตว่นัท่ีท าข้อตกลงซือ้ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุจะ
พิจารณาจดัท าข้อตกลงเป็นหนงัสือ แทนการท าสญัญาตามแบบสญัญาดงัระบ ุในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 

                          ๗.๒     ในกรณีท่ีผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไมส่ามารถสง่มอบสิ่งของได้ครบถ้วน 
ภายใน ๕ วนัท าการของทางราชการ หรือมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุเห็นวา่ไมส่มควรจดัท า
ข้อตกลงเป็นหนงัสือ ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสญัญาซือ้ขายตามแบบ
สญัญาดงัระบใุนข้อ ๑.๓ กบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุภายใน ๗ วนั นบัถดัจากวนัท่ีได้รับแจ้ง
และจะต้องวางหลกัประกนัสญัญาเป็นจ านวนเงินเทา่กบัร้อยละ ๕ ของราคาสิ่งของท่ีประกวดราคา



อิเล็กทรอนิกส์ได้ให้มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุยึดถือไว้ในขณะท าสญัญา โดยใช้หลกัประกนั
อยา่งหนึง่อยา่งใดดงัตอ่ไปนี ้

                          (๑)     เงินสด 

                          (๒)     เช็คท่ีธนาคารสัง่จา่ยให้แก่มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ โดยเป็นเช็คลง
วนัท่ีท่ีท าสญัญาหรือก่อนหน้านัน้ ไมเ่กิน ๓ วนัท าการของทางราชการ 
                          (๓)     หนงัสือค า้ประกนัของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนงัสือค า้ประกนั ดงัระบใุนข้อ 
๑.๔ (๒) 
                          (๔)     หนงัสือค า้ประกนัของบรรษัทเงินทนุอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย หรือบริษัทเงินทนุ 
หรือบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ท่ีได้รับอนญุาตให้ประกอบกิจการเงินทนุเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค า้
ประกนั ตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย ซึง่ได้แจ้งช่ือเวียนให้ส่วนราชการตา่ง ๆ ทราบแล้ว โดย
อนโุลมให้ใช้ตามแบบหนงัสือค า้ประกนั ดงัระบใุนข้อ ๑.๔ (๒) 
                          (๕)     พนัธบตัรรัฐบาลไทย 

                          หลกัประกนันีจ้ะคืนให้ โดยไมมี่ดอกเบีย้ภายใน ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัท่ีผู้ชนะการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผกูพนัตามสญัญาซือ้ขายแล้ว 

                 ๘.    อัตราค่าปรับ 

                          คา่ปรับตามแบบสญัญาซือ้ขายข้อ ๑๐ ให้คดิในอตัราร้อยละ ๐.๒๐ ตอ่วนั 

                 ๙.    การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ได้ท าข้อตกลงเป็นหนงัสือ หรือท าสญัญาซือ้ขาย 
ตามแบบดงัระบใุนข้อ ๑.๓ แล้วแตก่รณี จะต้องรับประกนัความช ารุดบกพร่องของสิ่งของท่ีซือ้ขายท่ีเกิดขึน้
ภายในระยะเวลาไมน้่อยกว่า     ๑ ปี  นบัถดัจากวนัท่ีผู้ ซือ้รับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจดัการซอ่มแซมแก้ไขให้ใช้
การได้ดีดงัเดมิภายใน ๗ วนั นบัถดัจากวนัท่ีได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
   

                 ๑๐.    ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 

                          ๑๐.๑   เงินคา่พสัดสุ าหรับการซือ้ครัง้นี ้ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

                                    การลงนามในสญัญาจะกระท าได้ ตอ่เม่ือมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ
ได้รับอนมุตัเิงินคา่พสัดจุากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้วเทา่นัน้ 

                          ๑๐.๒   เม่ือมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุได้คดัเลือกผู้ เสนอราคารายใดให้เป็น
ผู้ขาย และได้ตกลงซือ้สิ่งของตามประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสัง่หรือน าสิ่งของดงักลา่ว
เข้ามาจากตา่งประเทศและของนัน้ต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดนิอยู ่และสามารถ



ให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้ เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขาย จะต้อง
ปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยการสง่เสริมการพาณิชยนาวี ดงันี ้

                                   (๑)    แจ้งการสัง่หรือน าสิ่งของท่ีซือ้ขายดงักลา่วเข้ามาจากตา่งประเทศ ตอ่กรมเจ้าท่า 
ภายใน ๗ วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีผู้ขายสัง่ หรือซือ้ของจากตา่งประเทศ เว้นแตเ่ป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวง
คมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออ่ืนได้ 

                                   (๒)    จดัการให้สิ่งของท่ีซือ้ขายดงักลา่วบรรทกุโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิ
เชน่เดียวกบัเรือไทย จากตา่งประเทศมายงัประเทศไทย เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากกรมเจ้าทา่ ให้บรรทกุ
สิ่งของนัน้ โดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเ่รือไทย ซึง่จะต้องได้รับอนญุาตเชน่นัน้ก่อนบรรทกุของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ี
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออ่ืน 

                                   (๓)    ในกรณีท่ีไมป่ฏิบตัิตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายวา่ด้วย 
การสง่เสริมการพาณิชยนาวี 
                          ๑๐.๓   ผู้ เสนอราคาซึง่มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุได้คดัเลือกแล้ว ไมไ่ปท า
สญัญา หรือข้อตกลงภายในเวลาท่ี ทางราชการก าหนด ดงัระบไุว้ในข้อ ๗ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ธญับรีุจะริบหลกัประกนัการย่ืนข้อเสนอหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนงัสือค า้ประกนัการย่ืนข้อเสนอทนัทีและอาจ
พิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทัง้จะพิจารณา ให้เป็นผู้ทิง้งานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
                          ๑๐.๔   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุสงวนสิทธ์ิท่ีจะแก้ไขเพิ่มเตมิเง่ือนไข หรือ
ข้อก าหนดในแบบสญัญาให้เป็นไปตามความเห็นของส านกังานอยัการสงูสดุ (ถ้ามี)  
  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ 
๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ 

 
 


