
เอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เลขที.่.................................. 

การจัดซื้อครุภัณฑร์ายการ กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง และอุปกรณ์งานระบบ  จ านวน  1  ระบบ   
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ลงวันที่.............................................................. 
.....................................................................................................................  

 
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “มหาวิทยาลัย” มีความประสงค์จะ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามรายการ  ดังนี้   
 

กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง และอุปกรณ์งานระบบ  จ านวน  1  ระบบ 
 

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ ต้องเป็นของแท้  ของใหม่  ไม่เคยใช้งานมาก่อน  ไม่เป็นของเก่าเก็บ  อยู่ในสภาพที่จะใช้งาน
ได้ทันท ี คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฉบับ
นี้โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
1.2 แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1.3 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซ้ือและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
1.4 แบบสัญญาซื้อขาย 
1.5 แบบหนังสือค้ าประกัน 

(1) หลักประกันซอง 
(2) หลักประกันสัญญา 

1.6 บทนิยาม 
(1) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

1.7 แบบบัญชีเอกสาร 
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 
 

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
2.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์  
2.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทาง

ราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ  

2.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาราย
อ่ืน และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.6  
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  2.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น  

  2.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของ
มหาวิทยาลัยฯ 

  2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ  

  2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัด
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : -GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  

  2.8 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่
เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได 
  

3. หลกัฐานการเสนอราคา  
 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอหลักฐาน แยกเป็น 2 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
(1) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

 (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

(ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

(2) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

(3) ในกรณีผู้ประสงค์เสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่น
ส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด
เป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่น
เอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) 

(4) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่น ตามแบบในข้อ 1.7 (1) 
 

ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
(1)  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 4.4 
(2) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  โดยต้องลงนามพร้อม

ประทับตรา (ถ้ามี)  
 (3) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีท่ีผู้ประสงค์จะเสนอราคา มอบอ านาจ
ให้บุคคลอื่นท าการแทน  
 (4) หลักประกนัซอง ตามข้อ 5 
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 (5)  แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 (6) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมด ที่ได้ยื่น ตามแบบในข้อ 1.7 (2)  
 

4. การเสนอราคา 
4.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่ก าหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วย

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

4.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 120 วัน นับแต่วันยืนยันราคา
สุดท้าย โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตน
เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

4.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน 90 วัน (เก้าสิบวัน) นับถัด
จากลงนามในสัญญาซื้อขาย 

4.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก ต้นฉบับ และหรือแบบรูปรายการละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะของกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง และอุปกรณ์งานระบบ  จ านวน  1  ระบบ  ไปพร้อมเอกสาร
ส่วนที่ 1 และเอกสารส่วนที่ 2 เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้มหาวิทยาลัยจะยึดไว้เป็นเอกสาร
ของทางราชการ 

ส าหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา  หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกต้อง  โดยผู้มี
อ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก  
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการประกวดราคาตรวจสอบภายใน  3  วัน 

4.5 ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควร
ตรวจดูร่างสัญญา  รายละเอียดของคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสีย
ก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจัดซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  

4.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา จะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   
จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง และ
อุปกรณ์งานระบบ  จ านวน  1  ระบบ  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า  “เอกสาร
ประกวดราคาตามเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่.................... ”  ยื่นต่อ
คณะกรรมการประกวดราคา  ในวันที่...................................... ...................................ระหว่างเวลา
............................................ณ กองคลัง ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี 
 เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นเอกสารราคาจัดซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แล้วจะไม่รับเอกสาร
เพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด 
 คณะกรรมการประกวดราคา จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
แต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน  หรือเป็นผู้ม ี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ 1.6 (1)  
ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่  พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอ ตามข้อ 3.2 
และแจ้งผู้เสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืน
ใดที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคารับทราบแล้ว 
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 หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ว่ามีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.6 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอ
ราคารายนั้นออกจากเป็นผู้เสนอราคา และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา
ดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน 
 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์
ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการ
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือเป็นผู้ประสงค์
จะเสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่
ผ่านคุณสมบัติทางเทคนิค อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุ ภายใน 3 วัน (สามวัน) 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุ 
ให้ถือเป็นที่สุด 

 หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจด าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้  คณะกรรมการประกวดราคา
จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืน และ
เมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะได้ด าเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการ
เสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการ เสนอราคาภายในวัน
เดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย หรือ
ขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และก าหนด
วัน เวลาและสถานที่ เพ่ือเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ใน
สถานที่นั้นทราบ 
  คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจด าเนินการใด ๆ ระหว่างการประกวด
ราคาฯ เพ่ือให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

4.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังนี้ 
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค 
(2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเริ่มต้นที่ 

3,000,000.- บาท (สามล้านบาทถ้วน)  
(3)  ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้ง

ปวงไว้ด้วย 
(4)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนจะต้องมาลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตาม

วัน เวลา และสถานที่ท่ีก าหนด 
(5)  ผู้เสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG  IN  เข้าสู่ระบบ 
(6)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOG IN แล้ว จะต้องด าเนินการเสนอราคา โดยราคาที่

เสนอในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ ากว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ 
และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 6,000.- บาท จากราคาสูงสุดในการ
ประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 6,000.- บาท จาก
ราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว 
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(7) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นลงแล้ว  

จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอครั้งหลังสุด 
(8) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน

การให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา  

(9) ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมาเสนอราคา ในวันที่..............................ตั้งแต่เวลา...................น. 
เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้ง วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.005) ให้ทราบต่อไป  

4.8 ผู้ยื่นเสนอราคาที่ชนะการประกวดราคาจะต้องจัดท าราคาใหม่อีกครั้งหนึ่ง ตามจ านวนเงินที่
ประกวดราคาได้ โดยให้จัดท าเอกสารแสดงรายการซื้อที่เสนอทุกรายการ ระบุจ านวน, ยี่ห้อ, รุ่น และราคาต่อ
หน่วย 

5. หลักประกันซอง 
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซอง พร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค จ านวน 

(5% ของวงเงินงบประมาณ) 150,000.-บาท (หนึ่งแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมี
ระยะเวลาการค้ าประกัน ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา 
โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

5.1 เงินสด 
5.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้มหาวิทยาลัยฯ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิคหรือ

ก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันท าการของทางราชการ 
5.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.5 (1) 
5.4 หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทยซึ่งได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุใน 1.5 (1) 

5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
      หลักประกันซองตามข้อนี้ มหาวิทยาลัยฯ จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา หรือผู้ค้ าประกัน

ภายใน  15 วัน นับจากวันที่ได้รับพิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่คัดเลือกไว้ซึ่ง
เสนอราคาต่ าสุดจะคืนให้ต่อเม่ือได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกมัดแล้ว 

      การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
 

6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
6.1 ในการประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินด้วย

ราคารวม 
6.2  หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอ

ราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่
ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่
เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัยเท่านั้น 
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6.3 มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคา โดยไม่มีการผ่อน
ผันในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
มหาวิทยาลัย 

(2)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข ที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคารายอื่น 

6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา 
คณะกรรมการประกวดราคา หรือมหาวิทยาลัยมีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ
หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใด ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่ไม่รับราคาหรือไม่ท า
สัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

6.5 มหาวิทยาลัยทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อ ในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะ
พิจารณา ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของมหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด ผู้
ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งมหาวิทยาลัยจะพิจารณา
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะ
เป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าการไม่สุจริต เช่น การ
เสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

6.6 ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด าเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการประกวดราคาหรือมหาวิทยาลัยฯ จะให้ผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น
ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่าผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถด าเนินงานตามการประกวดราคาจัดซื้อ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิที่จะไม่รับ
ราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น 

6.7 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอ
ราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 
ณ วันประกาศประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระท าการอันเป็น 
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.6  มหาวิทยาลัยมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอ
ราคาดังกล่าว และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
 

7. การท าสัญญาซื้อขาย 
7.1 ในกรณีทีผู่้ชนะการประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้

ครบถ้วนภายใน 5 วันท าการของทางราชการ  นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อ มหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาจัดท า
ข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.4  ก็ได้ 
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7.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ไม่สามารถส่งมอบ

สิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันท าการของทางราชการ  หรือมหาวิทยาลัยเห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็น
หนังสือตามข้อ 7.1 ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาซื้อขาย  ตามแบบสัญญาดัง
ระบุในข้อ 1.4  หรือในกรณีที่หน่วยงานระดับมหาวิทยาลัยที่รวมกันประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  ให้ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ท าสัญญากับมหาวิทยาลัย  ภายใน 
7 วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ 5  ของราคา
สิ่งของที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้  ให้มหาวิทยาลัยยึดถือไว้ขณะท าสัญญา  โดยใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  

(1) เงินสด 
(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัย โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่

เกิน 3 วันท าการของทางราชการ 
(3) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.5 (2) 
(4) หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ

กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้
แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุใน 1.5 (2) 

(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพัน

ตามสัญญาซ้ือขายแล้ว 
 

8. อัตราค่าปรับ 
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ 10  ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.20 (ศูนย์จุดสองศูนย์) ต่อวัน 
 

9. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
  ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท า
สัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ 1.4 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อ
ขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า  1 ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบโดยผู้ขายต้องจัดการซ่อมแซม
แก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
 

10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาอื่นๆ 
10.1 เงินค่าพัสดุส าหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินรายได้ค่าบ ารุงหอพักนักศึกษา ประจ าปี

การศึกษา 2557 
การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ มหาวิทยาลัยฯ ได้รับอนุมัติเงินรายได้ค่าบ ารุงหอพัก

นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 แล้วเท่านั้น 
 10.2 เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการ
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้ มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้ 
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 (1) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่าภายใน 7 วัน 
นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได ้

(2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนที่มิใช่
เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออ่ืน 

(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

10.3  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อ
มหาวิทยาลัยแล้ว  จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้  และเม่ือได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอ
ราคาแล้ว  ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อ 4.8 (4) (5) (6) 
และ (7)  มิฉะนั้น  มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันซองจ านวนร้อยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันทีและอาจ
พิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี)  รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้  หากมีพฤติกรรม
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

10.4 ผู้เสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการก าหนดังระบุไว้ในข้อ 7 มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกัน
ซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ 

 
 

                                                                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 


