
 

ร่างขอบเขตงาน และเอกสารประกวดราคา (Terms of Reference : TOR) 

 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

  
ความเป็นมา  
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้เก็บค่าบริการเครือข่ายและคอมพิวเตอร์กับนักศึกษาในปี 
พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา เพ่ือใช้ส าหรับสนับสนุนการบริการเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษาในช่วงนอกเวลา
เรียน โดยมอบหมายให้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้ด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ
ครุภัณฑ์ทางด้านเครือข่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายบริการนักศึกษาในช่วงนอกเวลาเรียน 
2. เพ่ือจัดหาอุปกรณ์สนับสนุนระบบให้บริการคอมพิวเตอร์  
3.  เพ่ือจัดหาคอมพิวเตอร์ให้บริการด้านวิทยบริการ 

คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
1.   ผู้ ประสงค์จะ เสนอราคาต้ อง เป็นผู้ มี อาชีพขายพัสดุที่ ป ระกวดราคาซื้ อด้ วยวิ ธี การ  

ทางอิเล็กทรอนิกส์  
2.   ผู้ ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่ เป็นผู้ ที่ ถู กระบุชื่ อไว้ ในบัญชีรายชื่ อผู้ ทิ้ งงานของทางราชการ 

และได้แจ้ ง เวียนชื่ อแล้ ว  หรือ ไม่ เป็นผู้ ที่ ได้ รับผลของการสั่ ง ให้นิติบุ คคลหรือบุคคล อ่ืน เป็นผู้ทิ้ ง งาน  
ตามระเบียบของทางราชการ  

3 .   ผู้ ประสงค์ จะเสนอราคาต้ องไม่ เป็ นผู้ มี ผลประโยชน์ ร่ วมกั นกั บผู้ ประสงค์ จะเสนอราคา 
ราย อ่ื น  และ /หรื อ  ต้ อง ไม่ เป็ นผู้ มี ผลประโยชน์ ร่ วมกั นกั บผู้ ให้ บริ การตลาดกลาง อิ เ ล็ กท ร อนิ ก ส์  
ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวาง 
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  

4.   ผู้ ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่ เป็ นผู้ ได้ รั บเอกสิ ทธิ์ หรื อความคุ้ มกั น ซึ่ งอาจปฏิ เสธไม่ยอม 
ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น  

 5.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของมหาวิทยาลัยฯ  
 6.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย 

หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
  7.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

 8.  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง  ซึ่งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับเป็นเงินสดก็ได้ 

 
 



 

 ทั้งนี้   ผู้ เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก  ต้องจัดท าบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรม           
สรรพากร  และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบการทุจริตแห่งชาติ  เรื่องหลักเกณฑ์และ
วิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล  เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  และมหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนิติสัมพันธ์กับบุคคลหรือ นิติบุคคลซึ่งได้
มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย  หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่
ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ  เว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศดังกล่าว 
หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว 

การคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจัดซื้อของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล     ศรีวิชัย 
 

แบบรูปรายการและคุณลักษณะ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้ 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 ภายในปีงบประมาณ 2557 
 

ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน 
 ก าหนดส่งมอบของภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย 
 

วงเงินงบประมาณในการจัดหา 
 จากเงินงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2557  ภายในวงเงิน 2,499,000 บาท  โดยจะท า
สัญญาต่อเม่ือได้รับอนุมัติการจัดสรรเงินประจ างวดแล้วเท่านั้น 
 

 
 
สถานที่ติดต่อขอทราบข้อมูลเพ่ิมเติม เสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น 

1. ทางไปรษณีย์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
งานพัสดุ  กองคลัง  ส านักงานอธิการบดี 
1  ถ.ราชด าเนินนอก  ต.บ่อยาง  อ.เมือง จ.สงขลา  90000 

2. ทางโทรศัพท์/โทรสาร  074 – 317130 – 1  Fax: 074 – 317131 
3. ทางเว็บไซต ์   www.rmutsv.ac.th 
4 ทาง E-mail   Pro1001@hotmail.co.th 
5 วันสิ้นสุดการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว ภายใน 3  วันนับแต่วันที่

ประกาศ 
 

 
ลงวันที่    ๘    เดือน     มกราคม       พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 

http://www.rmutsv.ac.th/
mailto:Pro1001@hotmail.co.th


เครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนส ำนักงำน               จ ำนวน 147  ชุด 
งบประมำณ 2,499,๐๐๐ บำท 
มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

1. มีหน่วยประมวลกลางชนิด AMD Quad-Core A4-5000 หรือดีกว่า ท างานทีคววามีีคนาิิกามม่่ค ากว่า 
1.5 GHz และมี L2 Cache มม่น้อยกว่า 2 MB 

2. มีหน่วยววามจ าหลักมม่น้อยกว่า 4 GB ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ววามเร็วมม่่ค ากว่า 1600 MHz 
3. สามารีขยายหน่วยววามจ าหลักมด้มม่น้อยกว่า 16 GB 
4. มีพอร์่สืคอสารแบบ USB จ านวนมม่น้อยกว่า 8 พอร์่ โดยอยู่ด้านหน้ามม่น้อยกว่า 4 พอร์่ และเป็น 

USB 3.0 มม่น้อยกว่า 2 พอร์่ 
5. มีพอร์่สืคอสารชนิด Serial Port จ านวนมม่น้อยกว่า 1 พอร์่ 
6. มีช่องเสียบแบบ PCI Express x16 จ านวนมม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
7. มีช่องเสียบ PCI Express x1 จ านวนมม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
8. มีพอร์่เชืคอม่่อส าหรับการแสดงผลภาพทั้งแบบ VGA และ DVI-D อย่างละ 1 พอร์่เป็นอย่างน้อย 

และสามารีรองรับการท างานแบบ 2 หน้าจอหรือหลายหน้าจอมด้ 
9. มีหน่วยววบวุมการแสดงผลภาพ ชนิด AMD RadeonTM HD 8330 เทียบเท่าหรือดีกว่า 
10. มีระบบเสียงแบบ High Definition Audio รองรับ DTS หรือดีกว่า โดย่ิด่ั้งอยู่บนเมนบอร์ด 
11. มีพอร์่สืคอสารระบบเวรือข่าย Gigabit Ethernet ววามเร็ว 10/100/1000 Mbps ่ิด่ั้งอยู่บน

เมนบอร์ด โดยมีช่องส าหรับเชืคอม่่อสัญญาณแบบ RJ-45 จ านวนมม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
12. มี BIOS ชนิด UEFI ทีคมีลิขสิทธิ์ีูก่้อง่ามกฎหมายและมีเวรืคองหมายการว้าเดียวกันกับเวรืคอง

วอมพิวเ่อร์ 
13. สามารีก าหนดสิทธิการใช้งาน (Enable/Disable) พอร์่่่าง ๆ เช่น USB, PCI slot ในระดับ BIOS มด ้
14. เมนบอร์ด่้องเป็นผลิ่ภัณฑ์ทีคมีเวรืคองหมายการว้าเดียวกันกับเวรืคองวอมพิวเ่อร์ 
15. มีหน่วยววบวุมและเชืคอม่่อกับอุปกรณ์เก็บและบันทึกข้อมูลส ารอง (Disk Controller) แบบ SATA II 

หรือดีกว่า โดย่ิด่ั้งอยู่บนเมนบอร์ด จ านวนมม่น้อยกว่า 2 พอร์่ 
16. มีอุปกรณ์เก็บและบันทึกข้อมูลส ารอง (Hard Disk) ทีคมีววามจุมม่่ค ากว่า 500 GB แบบ 6.0 Gb/s 

SATA และมีเทวโนโลยี Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology (SMART) จ านวน
มม่น้อยกว่า 1 หน่วย 

17. มีอุปกรณ์ DVD +/- RW จ านวนมม่น้อยกว่า 1 หน่วย 
18. มีอุปกรณ์แสดงผลภาพ (Monitor) แบบ LCD หรือดีกว่า ขนาดมม่่ค ากว่า 18.5 นิ้ว แบบ Wide 

Screen และเป็นผลิ่ภัณฑ์ทีคมีเวรืคองหมายการว้าเดียวกันกับเวรืคองวอมพิวเ่อร์ 
19. มีอุปกรณ์แป้นพิมพ์ (Keyboard) แบบ USB หรือดีกว่า ซึคงมีทั้งอักษรภาษามทย ภาษาอังกฤษ ่ัวเลข 

และปุ่มฟังก์ชัคนบนแป้นพิมพ์ โดยมีปุ่มรวมกันมม่น้อยกว่า 104 ปุ่ม และเป็นผลิ่ภัณฑ์ทีคมีเวรืคองหมาย
การว้าเดียวกันกับเวรืคองวอมพิวเ่อร์ 

20. มีอุปกรณ์ Optical Mouse แบบ USB หรือดีกว่า และเป็นผลิ่ภัณฑ์ทีคมีเวรืคองหมายการว้าเดียวกันกับ
เวรืคองวอมพิวเ่อร์ 



21. ่ัวเวสวอมพิวเ่อร์เป็นแบบ Microtower และมี Power Supply ขนาดมม่น้อยกว่า 300 W แบบ 
Active PFC หรือดีกว่า 

22. บริษัทผู้ผลิ่เวรืคองวอมพิวเ่อร์ทีคเสนอ ่้องมีระบบ Online Support ซึคงเป็นของเจ้าของผลิ่ภัณฑ์    
ทีคให้บริการ Download Driver, BIOS Update ผ่านทาง Internet โดยผู้เสนอราวา่้องแจ้ง URL ให้
ทราบมาในเอกสารเสนอราวานี้ด้วย 

23. มีการรับประกันผลิ่ภัณฑ์แบบมม่วิดว่าอะมหล่และว่าแรง ณ สีานทีค่ิด่ั้งในวันท าการีัดมป (Next 
Business Day Onsite Service) เป็นระยะเวลา 3 ปี นับจากวัน่รวจรับมอบผลิ่ภัณฑ์ 

24. ผลิ่ภัณฑ์เวรืคองวอมพิวเ่อร์มีมา่รฐานอย่างน้อยดังนี้ 
24.1. เป็นผลิ่ภัณฑ์ทีคประกอบหรือผลิ่จากโรงงานทีคมด้รับรองมา่รฐาน ISO9000 Series 
24.2. มด้การรับรองมา่รฐานทางด้านการแผ่กระจายของแม่เหล็กมฟฟ้า FCC Class B หรือ EN หรือ 

IEC หรือ NECTEC หรือ มอก.1956-2542 
24.3. มด้การรับรองมา่รฐานทางด้านววามปลอดภัย UL หรือ TUV หรือ CSA หรือ EN หรือ IEC 

หรือ NECTEC หรือ มอก.1561-2541 
24.4. มด้รับการรับรองมา่รฐานด้านการประหยัดพลังงาน Energy Star และสิคงแวดล้อม EPEAT 

Rating มม่่ค ากว่า Gold 
25. มาพร้อมเวรืคองส ารองมฟฟ้า โดยมีวุณสมบั่ิดังนี้ 

25.1. เป็นเวรืคองส ารองมฟขนาดมม่น้อยกว่า 750VA/300W 
25.2. เป็นเวรืคองส ารองมฟระบบ Line Interactive with Stabilizer ววบวุมการท างานด้วยระบบ

มมโวรโปรเซสเซอร์ 
25.3. สามารีรับแรงดันมฟฟ้าขาเข้ามด้ทีค 220 VAC +/- 25%, 50 Hz +/- 10% หรือดีกว่า 
25.4. สามารีจ่ายแรงดันมฟฟ้าขาออกมด้ทีค 220 VAC +/- 10%, 50 Hz +/- 0.1% หรือดีกว่า 
25.5. ใช้แบ่เ่อร์รีคชนิด Sealed Lead Acid maintenance Free 
25.6. สามารีเปลีคยนแบ่เ่อร์รีคมด้โดยมม่่้องปิดการท างานของเวรืคอง (Hot Swap) แบบีาดเลืคอน 
25.7. มี Surge Protection for TEL Line 
25.8. มีช่องเสียบด้านหลัง (Outlet) สามารีเสียบมด้ท้ังขากลมและขาแบนอย่างน้อย 3 ช่อง 
25.9. มด้รับมา่รฐานผลิ่ภัณฑ์อุ่สาหกรรม มอก.1291-2545 
25.10. มด้รับมา่รฐาน ISO 9001 version 2008 (NAC) จากกระทรวงอุ่สาหกรรม ทีควรอบวลุม 

โรงงาน, ผลิ่ภัณฑ์, การขาย, การ่ลาด และการบริการ (Service) ระบุในเอกสารอย่างชัดเจน 
25.11. มด้รับมา่รฐาน ISO 14001 
25.12. มีการรับประกันผลิ่ภัณฑ์อย่างน้อย 2 ปีเ่็ม 
25.13. ผลิ่ภัณฑ์ทีคน าเสนอ ่้องมีศูนย์บริการดูแลหลังการขาย 
25.14. ผู้เสนอราวา่้องมด้รับการแ่่ง่ั้งจากเจ้าของผลิ่ภัณฑ์โดยมีเอกสารรับรอง 

 



เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ …………………..  
การซื้อครุภัณฑ์ รายการ  เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน จ านวน ๑๔๗ ชุด 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ลงวันที ่………………………………………….  

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

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “มหาวิทยาลัยฯ” มีความประสงค์จะ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ  เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน จ านวน ๑๔๗ ชุด ด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ใน
สภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้  
 

๑.  เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
 ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  

๑.๒ แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
 ๑.๓  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
 ๑.๔  แบบสัญญาซื้อขาย  
 ๑.๕  แบบหนังสือค้ าประกัน  

  (๑)  หลักประกันซอง   
(๒)   หลักประกันสัญญา  

 ๑.๖ บทนิยาม  
(๑)  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  
(๒)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  

 ๑.๗  แบบบัญชีเอกสาร 
  (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
  (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 

 
๒.  คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 

๒.๑  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์  

๒.๒  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ 
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ ได้รับผลของการสั่ งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงาน  
ตามระเบียบของทางราชการ  

๒.๓  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่ เป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่ วมกันกับผู้ ประสงค์จะเสนอราคา 
รายอ่ืน และ/หรื อ ต้ องไม่ เป็นผู้ มี ผลประโยชน์ ร่ วมกันกับผู้ ให้บริ การตลาดกลาง อิ เล็ กทรอนิ กส์  



ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวาง 
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ 

๒.๔  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่ เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่ งอาจปฏิเสธไม่ยอม 
ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น  

 ๒.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของ
มหาวิทยาลัยฯ  

 ๒.๖   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ 
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

 ๒.๗   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

 ๒.๘  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง  ซึ่ง
มีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับเป็นเงินสดก็ได้ 

 ทั้งนี้  ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก  ต้องจัดท าบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรม           
สรรพากร  และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบการทุจริตแห่งชาติ  เรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล  เป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และมหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนิติสัมพันธ์กับบุคคลหรือ 
นิติบุคคลซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย  หรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ  เว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายตามประกาศดังกล่าว หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชี
ดังกล่าวแล้ว 

 
๓.  หลักฐานการเสนอราคา  

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น ๒ ส่วน คือ  
  ๓.๑  ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้  

   (๑)  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล  
  (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 

นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
 (ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 

นิติบุคคล ส าเนาหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง     

   (๒) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  
ให้ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  (ถ้ามี)  
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง  
   (๓) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็น 
ผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่
ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้า  
ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) 
 



    (๔) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  
   (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทัง้หมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑)  
 ๓.๒  ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้  
  (๑)  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 
   (๒)  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้อง 

ลงนามพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) 
   (๓) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา 

มอบอ านาจให้บุคคลอื่นท าการแทน  
  (๔)  หลักประกันซอง ตามข้อ ๕  
  (๕)  แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  (๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒)  

 
๔.  การเสนอราคา  
 ๔.๑  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อ 

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้  
โดยไม่มีเงื่อนไขใด  ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
ให้ชัดเจน  

 ๔.๒  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  ๖๐  วัน นับแต่วันยืนราคา
สุดท้าย โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคา  
ที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

 ๔.๓   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวัน 
ลงนามในสัญญาซื้อขาย  

 ๔.๔  ผู้ ประสงค์ จะเสนอราคาต้ องส่ งแคตตาล็ อกและหรื อแบบรู ปและรายการละเอี ยด 
คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ฯไปพร้อมเอกสารส่วนที่๑และเอกสารส่วนที่ ๒เพ่ือประกอบการพิจารณา 
หลักฐานดังกล่าวนี้ มหาวิทยาลัยฯ จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ  

 ส าหรับแค็ตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกต้อง  
โดยผู้มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก  
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการประกวดราคาตรวจสอบภายใน  ๓ วัน  

 ๔.๕  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จ านวน ………-…………(รายการ)
เพ่ือใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยฯ จะไม่
รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว มหาวิทยาลัยฯ จะ
คืนให้แก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา  

 ๔.๖ ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
ควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมด
เสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 ๔.๗  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประกวด
ราคาตามเอกสารประกวดราคาซื้อด้วย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ . .. ... .. ... .. ... .. ..” ยื่นต่อ
คณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ ในวันที่ ……………………………..……..…ตั้งแต่เวลา………………...น.
ถึงเวลา…………………..…….น. ณ………………………………………. 



 เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว   
จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด  

คณะกรรมการประกวดราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
แต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็น  
ผู้ มี ผลประโยชน์ ร่ วมกัน ระหว่ า ง ผู้ ประสงค์ จะเสนอราคากั บผู้ ให้ บริ การตลาดกลางอิ เล็ กทรอนิ กส์  
ตามข้อ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่  พร้อมทั้ งตรวจสอบ 
ข้ อเสนอตาม ข้ อ๓.๒และแจ้ งผู้ ประสงค์ จะเสนอราคาแต่ ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน 
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว  

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิธีการ 
ทางอิ เล็ กทรอนิกส์ ว่ า มีผู้ ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ มีสิ ทธิ เสนอราคา กระท าการอันเป็นการขัดขวาง 
การแข่ งขันราคาอย่ างเป็นธรรมตาม ข้อ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่ อผู้ ประสงค์จะเสนอราคา 
หรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์ 
จะเสนอราคา หรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  

ผู้ ประสงค์ จะเสนอราคาที่ ไม่ ผ่ านการคั ดเลื อกเบื้ องต้ น เพราะเหตุ เป็ นผู้ ประสงค์ 
จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่ วมกันกับผู้ ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
ระหว่างผู้ ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ ให้บริการตลาดกลางอิ เล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศประกวดราคาซื้ อ 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา 
อย่างเป็นธรรม หรือผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ ไม่ผ่ านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค อาจอุทธรณ์ค าสั่ งดั งกล่าว 
ต่อหั วหน้ าหน่ วยงานที่ จั ดหาพัสดุภายใน ๓ วัน นับแต่ วันที่ ได้ รั บแจ้ งจากคณะกรรมการประกวดราคา  
การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุให้ถือเป็นที่สุด  

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจด าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้  คณะกรรมการประกวดราคา 
จะสั่ งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิ ให้ผู้ แทนผู้ มีสิ ทธิ เสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่ อสารกับบุคคลอ่ืน  
และเมื่ อแก้ ไขข้อขัดข้องแล้ ว จะให้ด าเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนที่ค้ างอยู่ภายในเวลา 
ของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายใน 
วันเดี ยวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้ วเสร็จได้ โดยง่ าย  
หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ ไขได้  ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่ งยกเลิ กกระบวนการเสนอราคา  
และก าหนดวัน เวลา และสถานที่ เพ่ือเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคา 
ทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ 

คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจด าเนินการใดๆ ระหว่างการประกวดราคาฯ  
เพ่ือให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ  

 ๔.๘  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้  
 (๑)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการ 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค  
 (๒)  ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่  

๒,๔๙๙,๐๐๐-  บาท 
 (๓)  ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้ง

ปวงไว้ด้วยแล้ว  



 (๔) ผู้มีสิทธิ เสนอราคาหรือผู้แทนจะต้องมาลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา  
ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีก าหนด 

 (๕) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ 
 (๖)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่  LOG IN แล้ว จะต้องด าเนินการเสนอราคา โดยราคา 

ที่เสนอในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ ากว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ  
และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ า  (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ  ๔,๐๐๐- บาท จากราคาสูงสุด 
ในการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า  ๔,๐๐๐.- บาท  
จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว  

 (๗)  ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล้ว 
จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด  

 (๘)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา  

 (๙) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันที่..............................................  
ตั้งแต่เวลา...........................................น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้ง วัน เวลา และ
สถานที่เสนอราคา (บก.๐๐๕) ให้ทราบต่อไป 

          (๑๐) ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา  
ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และผู้มีสิทธิ 
เสนอราคาต้องท าการทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนถึงก าหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการ  
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 

 
๕.  หลักประกันซอง  

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค  
จ านวน ๑๒๔,๙๕๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหม่ืนสี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ า
ประกันตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกัน  
ให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้  

 ๕.๑  เงินสด  
 ๕.๒  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยฯ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองข้อเสนอทางด้าน

เทคนิค หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันท าการของทางราชการ  
 ๕.๓ หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑) 
 ๕.๔ หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ

กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์ และประกอบธุ รกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่ งประเทศไทย  
ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ  ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑) 

 ๕.๕  พันธบัตรรัฐบาลไทย  
 หลักประกันซองตามข้อนี้ มหาวิทยาลัยฯ จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้ าประกันภายใน  

๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ 
ซึ่งเสนอราคาต่ าสุด จะคืนให้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว  

 การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย  



 
๖.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา  
 ๖.๑  ในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาตัดสินด้วย 

ราคารวม  
 ๖.๒  หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ  ๒ หรือยื่นหลักฐาน 

การเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอ 
ของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะใน
กรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯ เท่านั้น  

 ๖.๓  มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน  
ในกรณีดังต่อไปนี้  

 (๑)  ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้ รับเอกสารประกวดราคาซื้อ 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
มหาวิทยาลัยฯ  

 (๒)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน  

 ๖.๔  ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการท าสัญญา 
คณะกรรมการประกวดราคาหรือมหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ 
ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่
ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 

 ๖.๕ มหาวิทยาลัยฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้  
และอาจพิจารณาเลื อกซื้ อในจ านวน หรื อขนาด หรื อเฉพาะรายการหนึ่ งรายการใด หรื ออาจจะยกเลิ ก 
การประกวดราคาซื้ อด้ วยวิธี การทางอิ เล็กทรอนิกส์  โดยไม่ พิจารณาจัดซื้ อเลยก็ ได้  สุดแต่จะพิจารณา  
ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยฯ เป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์ 
จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณายกเลิก 
การประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็น 
ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่ เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต  
เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น  

 ๖.๖  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า  
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ ได้ รั บการคัดเลือกเป็นผู้ มี สิทธิ เสนอราคา ที่มี ผลประโยชน์ ร่ วมกันกับผู้ มีสิ ทธิ  
เสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา 
ที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ มหาวิทยาลัยฯ มีอ านาจที่จะตัดรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 

 
 

   



๗.  การท าสัญญาซื้อขาย  
 ๗.๑  ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ค้า) สามารถส่งมอบ

สิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันท าการของทางราชการ นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อ มหาวิทยาลัยฯ อาจจะ
พิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ แทนการท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๔ ก็ได้  

 ๗.๒  ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบ  
สิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันท าการของทางราชการ หรือมหาวิทยาลัยฯ เห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็น
หนังสือ ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาซื้อขาย ตามแบบ
สัญญาดังระบุในข้อ ๑.๔ หรือในกรณีท่ีหน่วยงานระดับมหาวิทยาลัยฯ ที่รวมกันประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
ให้ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ท าสัญญากับมหาวิทยาลัยฯ เจ้าของงบประมาณแต่ละ
มหาวิทยาลัยฯ โดยตรง ภายใน  ๗  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับ 
ร้อยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้มหาวิทยาลัยฯ ยึดถือไว้ในขณะ
ท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

  (๑) เงินสด 
 (๒)  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยฯ โดยเป็นเช็คลงวันที่ ที่ท าสัญญาหรือก่อนหน้า

นั้น ไม่เกิน ๓ วันท าการของทางราชการ  
  (๓)  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุ 

ในข้อ ๑.๕ (๒)  
  (๔)  หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  
ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๕  (๒)  

  (๕)  พันธบัตรรัฐบาลไทย  
 หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพัน 

ตามสัญญาซื้อขายแล้ว  
 
๘.  อัตราค่าปรับ  
 ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน  
 
๙.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง  
 ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ  

หรือท าสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
ของสิ่ ง ของที่ ซื้ อขายที่ เ กิ ดขึ้ นภาย ในระยะ เวลา ไ ม่น้ อยกว่า๑ ปี  - เดื อน  นับถัดจากวั นที่ ผู้ ซื้ อ 
รับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน   ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
ความช ารุดบกพร่อง  

 
     ๑๐.  การจ่ายเงินล่วงหน้า  

ผู้มีสิทธิเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้าในอัตราไม่เกินร้อยละ…-..….ของราคาสิ่งของ 
ที่เสนอขาย แต่ทั้งนี้ จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้าเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ าประกัน 
ของธนาคารในประเทศ ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๕ (๓) หรือหนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุน



หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์  และประกอบธุรกิจค้ าประกัน  
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว  โดยอนุโลม 
ให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๓) ให้แกม่หาวิทยาลัยฯ ก่อนการรับช าระเงินล่วงหน้า นั้น  
 

๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ  
 ๑๑.๑ เงินค่าพัสดุส าหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินรายได้ ๒๕๕๗ ประจ าปี ๒๕๕๗เงินกู้จาก

.............-................และเงินชว่ยเหลอืจาก...............-............................................ 
  การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับ

อนุมัติเงินจากเงินรายได้ ประจ าปี ๒๕๕๗ เงินกู้จาก................-............และเงินช่วยเหลือจาก........................-
....................แลว้เท่านั้น 

 ๑๑.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยฯ ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของ 
ตามการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าว 
เข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขาย
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้  

 (๑)  แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า 
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนใด  

 (๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ 
เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้น  
โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออ่ืน  

 (๓)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม 
การพาณิชยนาวี  

 ๑๑.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
ต่อมหาวิทยาลัยฯ แล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิ  
เสนอราคาแล้ว ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่ก าหนดใน  ข้อ ๔.๘ (๔) (๕) 
(๖) และ (๗) มิฉะนั้น มหาวิทยาลัยฯ จะริบหลักประกันซองจ านวนร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันที  
และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมี
พฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

 ๑๑.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยฯ  ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลา 
ที่ทางราชการก าหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ มหาวิทยาลัยฯ จะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือ 
ค้ าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็น 
ผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  

 ๑๑.๕ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไป 
ตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)  

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

๘   มกราคม  ๒๕๕๗ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



หมายเหตุ   
 
ผู้ประสงค์จะเสนอราคา หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ที่เข้ารับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะจัดหา

พัสดุ เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา 
ผู้ มี สิ ทธิ เสนอราคา หมายถึ ง ผู้ ประสงค์จะเสนอราคาที่ ได้ รั บการคัดเลื อกจากหน่ วยงาน 

ที่จะจัดหาพัสดุ ให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์การนับระยะเวลาค้ าประกันซองตามข้อ 
๕ ให้หน่วยงานที่จัดหาพัสดุนับเป็น ๒ ช่วงเวลาติดต่อกัน คือ ช่วงแรก ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคจนถึงวัน
ยืนยันราคาสุดท้าย (วันเสนอราคา) และนับต่อเนื่องกันในช่วงที่สอง คือ ตั้งแต่วันถัดจากวันยืนยันราคาสุดท้าย 
จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา 
 

 

 

 

 

 

 


