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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน ๒ รายการ พร้อมติดตั้ง  

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

………………………………………………………………….. 

 

                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่มีความประสงค์จะประกวดราคาซือ้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

จ านวน ๒ รายการ พรอ้มติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้ 

                      ๑. ครุภัณฑเ์ครื่องคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑  จ านวน ๘๐ ชุด 

                      ๒. ครุภัณฑเ์ครื่องพมิพ์ชนิดเลเซอร์ หรอืชนิด LED ขาวด า           จ านวน ๘๐ เครื่อง  

 

                 ผูม้ีสิทธิเสนอราคาจะต้องมคีุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

                 ๑. เป็นนิติบุคคลทีม่ีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซือ้ดังกล่าว 

                 ๒. ไม่เป็นผูท้ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชรีายชื่อผูท้ิง้งานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 

                 ๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูย้ื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรอืไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็น

การขัดขวางการแขง่ขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

                 ๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรอืความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  

เว้นแตร่ัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มคี าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

                 ๕. ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูท้ี่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและ

หา้มท าสัญญาตามที่ กวพ. ก าหนด 

                 ๖. นิตบิุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย       

หรอืแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

                 ๗.นิตบิุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหนว่ยงานภาครัฐ ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจา้ง         

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์   

ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

                 ๘. คู่สัญญาต้องรับและจา่ยเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงนิแตล่ะครั้งซึ่งมมีูลค่า     

ไม่เกิน สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
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                ก าหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  

ในวันที่ ........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 

                ผูส้นใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทาง

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตัง้แต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา 

                ผูส้นใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cmru.ac.th และ www.gprocurement.go.th 

หรอื www.gprocurement.go.th หรอืสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๘๘๕๓๖๓ ในวันและเวลา

ราชการ 

                ผูส้นใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดสอบถามมายัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม ่

ผา่นทางอเีมล์ tender@cmru.ac.th ภายในวันที่ ........................ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่จะชีแ้จง

รายละเอียดดังกล่าวผา่นทางเว็บไซต์ www.cmru.ac.th และ www.gprocurement.go.th                     

และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ........................  

 

ประกาศ ณ วันที่         มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  

 

 ( ดร.ถนัด   บุญชัย ) 

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
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เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

เลขที่ ........................ 

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน ๒ รายการ พร้อมติดตั้ง  

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ลงวันที่         มีนาคม ๒๕๖๐ 

…………………………………………………………………. 

 

                  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัย" มีความประสงค์จะประกวด

ราคาซือ้ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ จ านวน ๒ รายการ ดว้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้อง

เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมี

คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์    

ฉบับนี ้โดยมีขอ้แนะน า และข้อก าหนด ดังตอ่ไปนี้ 

 

                 ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

                          ๑.๑  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

                          ๑.๒  แบบใบเสนอราคาที่ก าหนดไว้ในระบบการจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐ 

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

                          ๑.๓  สัญญาซือ้ขายคอมพิวเตอร์ 

                          ๑.๔  แบบหนังสือค้ าประกัน 

                                    (๑)   หลักประกันการเสนอราคา 

                                    (๒)   หลักประกันสัญญา 

                          ๑.๕  บทนิยาม 

                                    (๑)   ผูเ้สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

                                    (๒)   การขัดขวางการแขง่ขันราคาอย่างเป็นธรรม 

                          ๑.๖  แบบบัญชเีอกสารที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

                                    (๑)   บัญชเีอกสารส่วนที่ ๑ 

                                    (๒)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 

                          ๑.๗  แบบแสดงบัญชีรายรับรายจา่ยของโครงการ (บช.๑) 

                                    แบบแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการ (บช.๑).pdf 
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                 ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

                          ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิตบิุคคลที่มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

                          ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผูท้ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชรีายชื่อผูท้ิ้งงานของทางราชการ

และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นติิบุคคลหรอืบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตาม

ระเบียบของทางราชการ 

                          ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผูม้ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้สนอราคารายอื่น  

ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ระท าการอันเป็นการขัดขวางการแขง่ขันราคา

อย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ 

                          ๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผูไ้ด้รับเอกสิทธิ์หรอืความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้

ศาลไทย เว้นแตร่ัฐบาลของผูเ้สนอราคาได้มคี าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

                          ๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผูท้ี่ถูกประเมินสทิธิผูเ้สนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอ

ราคาและหา้มท าสัญญาตามที่ กวพ. ก าหนด 

                          ๒.๖ นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบัญชีรายรับรายจา่ย 

หรอืแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

                          ๒.๗ นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหนว่ยงานภาครัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์  

ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

                          ๒.๘ คู่สัญญาต้องรับและจา่ยเงนิผา่นบัญชีธนาคาร เว้นแตก่ารจ่ายเงนิแตล่ะครั้ง     

ซึ่งมีมูลค่า ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

 

                 ๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 

                         ผูเ้สนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คอื 

                          ๓.๑    ส่วนที่ ๑ อย่างนอ้ยต้องมีเอกสารดังตอ่ไปนี้ 

                                   (๑)    ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นนิติบุคคล 

                                           (ก)   ห้างหุน้ส่วนสามัญหรอืห้างหุ้นส่วนจ ากัด ใหย้ื่นส าเนาหนังสอืรับรอง

การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชรีายชื่อหุ้นสว่นผู้จัดการ ผูม้ีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

                                           (ข)   บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสอืรับรองการ

จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหส์นธิ บัญชรีายชื่อกรรมการผูจ้ัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี)      

และบัญชีผูถ้ือหุน้รายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

                                   (๒)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผูร้่วมค้าให้ยื่น

ส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผูร้่วมค้า และในกรณีที่ผูเ้ข้าร่วมค้า   
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ฝา่ยใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ใหย้ื่นส าเนาหนังสอืเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล     

ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุ ไว้ใน (๑) 

                                   (๓)  เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ 

                                           (๓.๑)  เอกสารการลงทะเบียนเป็นผู้ค้ากับภาครัฐ 

                                           (๓.๒)  ส าเนาใบทะเบียนพาณชิย์ 

                                           (๓.๓)  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลคา่เพิ่ม 

                                   (๔)  บัญชเีอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File 

(Portable Document Format) 

                          ๓.๒    ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมเีอกสารดังตอ่ไปนี้ 

                                (๑) แคตตาล็อกและหรอืแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามข้อ ๔.๔ 

                                (๒) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผูเ้สนอราคา 

มอบอ านาจให้บุคคลอื่น ลงลายมอืชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรอืหลักฐานแสดงตัวตนของผูเ้สนอราคาในการเสนอ

ราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แทน 

                                 (๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕ 

                                 (๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ 

                                           (๔.๑) เอกสารแสดงการประกอบหรอืผลติจากโรงงานที่ได้รับรอง

มาตรฐาน ISO๙๐๐๐ Series ของเครื่องคอมพิวเตอร์ 

                                           (๔.๒) เอกสารแสดงการได้รับรองมาตรฐานทางด้านการแผ่กระจายของ

แมเ่หล็กไฟฟ้า เช่น FCC Class A หรอื FCC Class B หรอื NECTEC หรอื มอก.๑๙๕๖-๒๕๔๘ ของเครื่อง

คอมพิวเตอร์ 

                                           (๔.๓) เอกสารแสดงการได้รับรองมาตรฐานทางด้านความปลอดภัย   

เชน่ UL หรอื TUV หรอื CSA หรอื EN หรอื NECTEC หรอื มอก.๑๕๖๑-๒๕๔๘ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ 

                                           (๔.๔) เอกสารแสดงการได้รับการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม  

เชน่ EPEAT ระดับ GOLD หรอืดีกว่า ของเครื่องคอมพิวเตอร์ 

                                           (๔.๕) เอกสารแสดงได้รับการรับรองมาตรฐาน Energy Star หรอืดีกว่า 

ของเครื่องคอมพิวเตอร์ 

                                           (๔.๖)   เอกสารการได้รับการรับรองเป็นตัวแทนจ าหน่ายจากเจา้ของ

ผูผ้ลติโดยตรง ณ วันเสนอราคา ของเครื่องคอมพิวเตอร์ 

                                           (๔.๗)   เอกสารการได้รับการรับรองเป็นตัวแทนจ าหน่ายจากเจา้ของ

ผูผ้ลติโดยตรง ณ วันเสนอราคา ของเครื่องพิมพ์เอกสาร 

                                           (๔.๘)   เอกสารแสดงเครื่องพิมพ์ที่ผลติโดยโรงงานเจ้าของผลติภัณฑ์ 

(Original Product ) ไม่ใช่วา่จา้งให้โรงงาน อื่นผลติให้ (OEM Product) 
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                                   (๕)    บัญชเีอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File 

(Portable Document Format) 

 

                 ๔. การเสนอราคา 

                          ๔.๑  ผูเ้สนอราคาตอ้งยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น  

และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่ออเิล็กทรอนิกส์ หรอืหลักฐานแสดงตัวตนของ 

ผูเ้สนอราคา โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                          ๔.๒  ผูเ้สนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงนิบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  

โดยเสนอราคารวมและหรอืราคาต่อหนว่ย และหรอืต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้

ถูกต้อง โดยคิดราคารวมทั้งสิน้ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน  

และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให ้ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ 

                                   ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับแตว่ันเสนอ

ราคา โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอ

ราคามิได้ 

                          ๔.๓  ผูเ้สนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน ๔๕ วัน นับถัดจากวัน

ลงนาม ในสัญญาซือ้ขาย 

                          ๔.๔  ผูเ้สนอราคาจะต้องสง่แคตตาล็อกและหรอืแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะ

เฉพาะของ ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ จ านวน ๒ รายการ พร้อมติดตัง้ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ

จัดจา้งภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนีม้หาวิทยาลัยจะยึดไว้เป็น

เอกสารของทางราชการ 

                                   ส าหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพ้ิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรอง

ส าเนาถูกต้อง โดยผูม้ีอ านาจท านติิกรรมแทนนิตบิุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผูเ้สนอราคาจะต้องน าต้นฉบับมาให้

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน 

                          ๔.๕  ก่อนการเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณ

ลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่น

ข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

 

                          ๔.๖  ผูเ้สนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบการจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐ

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ..........................  ระหว่างเวลา ...................... น.  ถึง ............... น. 
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                          เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นขอ้เสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและ

การเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

                          คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะด าเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผูเ้สนอราคาแตล่ะรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มผีลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้สนอราคารายอื่น  

ตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคาหรอืไม่ 

                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรอื 

ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้เสนอราคารายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแขง่ขันราคา

อย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวา่มีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแขง่ขัน

ราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา      

และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแตค่ณะกรรมการพิจารณาผล

การประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์จะวินิจฉัยได้วา่ผูเ้สนอราคารายนั้นเป็นผูท้ี่ให้ความรว่มมอืเป็นประโยชน์ตอ่

การพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มกีารกระท าดังกล่าว 

                          ๔.๗  ผูเ้สนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

                                   (๑)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ 

                                   (๒)  ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลคา่เพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) 

รวมค่าใช้จา่ยทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

                                   (๓)  ผูเ้สนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา  

ตามวัน เวลา ที่ก าหนด 

                                   (๔)  ห้ามผูเ้สนอราคาถอนการเสนอราคา 

                                   (๕)  ผูเ้สนอราคาสามารถศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอ

ราคาดว้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ 

www.gprocurement.go.th 

 

                 ๕. หลักประกันการเสนอราคา 

                          ผูเ้สนอราคาต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการ

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี ้จ านวน 

๑๐๑,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันสองรอ้ยบาทถ้วน) 

                          ๕.๑  หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ า

ประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) 

 

                          ๕.๒  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายใหแ้ก่มหาวิทยาลัย โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นการเสนอราคา

ทางระบบจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหนา้นั้นไม่เกิน ๓ วันท าการของทางราชการ 

                          ๕.๓  พันธบัตรรัฐบาลไทย 

http://www.gprocurement.go.th/
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                          กรณีที่ผูเ้สนอราคาน าเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายหรอืพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเป็น

หลักประกันการเสนอราคา จะต้องสง่ตน้ฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้อง   

ในวันที่ ........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 

                          ตามแบบตัวอย่างหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ 

(หลักประกันการเสนอราคา) ก าหนดให้ระบุชื่อผูเ้สนอราคา เป็นผูว้างหลักประกันการเสนอราคา  

ดังนัน้ กรณีที่ผูเ้สนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรว่มค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ าประกัน

อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ด าเนินการดังนี้  

(๑) กรณีที่กิจการรว่มค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม ่ให้ระบุชื่อผูเ้สนอราคา  

ซึ่งต้องวางหลักประกันการเสนอราคา ในนามกิจการรว่มค้า เท่านั้น 

(๒) กรณีที่กิจการรว่มค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม ่ให้ระบุชื่อผูเ้สนอราคา  

ซึ่งต้องวางหลักประกันการเสนอราคา ในนามนติิบุคคลรายใดรายหนึ่งตามที่สัญญาร่วมค้าก าหนดใหเ้ป็น    

ผูเ้ข้าเสนอราคากับทางราชการ 

                          ทั้งนี ้"กิจการรว่มค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม"่ หมายความว่า กิจการร่วมคา้ที่จด

ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหนา้ที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวง

พาณชิย์)  

                          หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี ้มหาวิทยาลัยจะคืนใหผู้เ้สนอราคาหรอืผูค้้ าประกัน

ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบือ้งตน้เรียบร้อยแลว้ เว้นแต่ผูเ้สนอราคารายที่คัดเลือกไว้ ๓ 

ล าดับแรก จะคืนใหต้่อเมื่อได้ท าสัญญาหรอืข้อตกลง หรอืเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว  

                          การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่วา่ในกรณีใด ๆ จะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบีย้ 

 

                 ๖. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา 

                          ๖.๑  ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ครัง้นี้ 

มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ ์ราคา และจะพิจารณาจาก ราคารวม 

                          ๖.๒  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรอืยื่นหลักฐานการยื่น

ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรอืไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรอืยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็น

ข้อผิดพลาด หรือผดิหลงเพียงเล็กน้อย หรอืผดิแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวด

ราคาอเิล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มใิช่สาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ตอ่

มหาวิทยาลัยเท่านั้น 

                          ๖.๓  มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิไม่พจิารณาข้อเสนอของผูเ้สนอราคาโดยไม่มกีารผ่อนผัน 

ในกรณีดังต่อไปนี้ 



- ๙ - 
 

                                   (๑)  ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชผีู้รับเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ หรอืบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย 

                                   (๒)  ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรอืลงลายมือชื่ออเิล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่งอย่างใด 

หรอืทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซือ้จัดจ้างดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 

                                   (๓)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 

                          ๖.๔  ในการตัดสินการประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ หรือในการท าสัญญา 

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัยมีสิทธิใหผู้เ้สนอราคาชี้แจง

ข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผูเ้สนอราคาได้ มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รับ

ข้อเสนอ ไม่รับราคาหรอืไม่ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรอืไม่ถูกต้อง 

                          ๖.๕  มหาวิทยาลัยทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคา  

ที่เสนอทั้งหมด ก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซือ้ในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด       

หรอือาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พจิารณาจัดซือ้เลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา        

ทั้งนี ้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และใหถ้ือว่าการตัดสินของ มหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด             

ผูเ้สนอราคาจะเรียกร้อง ค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งมหาวิทยาลัย จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผูเ้สนอราคาเป็นผูท้ิง้งาน ไม่วา่จะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรอืไม่ก็ตาม 

หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรอืใช้ช่ือบุคคล

ธรรมดา หรอืนิตบิุคคลอื่นมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น 

                          ๖.๖  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่าผูเ้สนอราคาที่มี

สิทธิ ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้สนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรอืเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแขง่ขันราคาอย่าง

เป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ มหาวิทยาลัยมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผูเ้สนอราคาที่ได้รับคัดเลือกรายดังกล่าวออก 

และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคารายนั้นเป็นผูท้ิง้งาน 

                          ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคา

ที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมอี านาจยกเลิกการพิจารณา

ผลการเสนอราคาดังกล่าวได้ 

 

 

 

 

 

 



- ๑๐ - 
 

                 ๗.  การท าสัญญาซื้อขาย 

                          ๗.๑  ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้

ครบถ้วน ภายใน ๕ วันท าการของทางราชการ นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดท า

ข้อตกลงเป็นหนังสือ แทนการท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 

                          ๗.๒  ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้

ครบถ้วน ภายใน ๕ วันท าการของทางราชการ หรอืมหาวิทยาลัยเห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสอื 

ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาซือ้ขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 

๑.๓ กับมหาวิทยาลัยภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวน

เงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้มหาวิทยาลัยยึดถือไว้ในขณะท า

สัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังตอ่ไปนี้ 

                          (๑)  เงินสด 

                          (๒)  เช็คที่ธนาคารสั่งจา่ยให้แก่มหาวิทยาลัย โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือก่อน

หนา้นั้น ไม่เกิน ๓ วันท าการของทางราชการ 

                          (๓)  หนังสอืค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสอืค้ าประกัน           

ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 

                          (๔)  หนังสอืค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย หรอืบริษัท

เงินทุน หรอืบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงนิทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบ

ธุรกิจค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจง้ช่ือเวียนให้สว่นราชการต่าง ๆ ทราบ

แล้ว โดยอนุโลมให้ใชต้ามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 

                          (๕)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                          หลักประกันนี้จะคืนให ้โดยไม่มดีอกเบีย้ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผูข้าย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซือ้ขายแล้ว 

 

                 ๘. อัตราค่าปรับ 

                          ค่าปรับตามแบบสัญญาซือ้ขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน 

 

                 ๙. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

                          ผู้ชนะการประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท าขอ้ตกลงเป็นหนังสือ หรอืท าสัญญา  

ซือ้ขาย ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซือ้ขาย  

ที่เกิดขึน้ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี  นับถัดจากวันที่ผู้ซือ้รับมอบ โดยผูข้ายต้องรบีจัดการซ่อมแซม

แก้ไขใหใ้ช้การได้ดดีังเดิมภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจง้ความช ารุดบกพร่อง 

 

 



- ๑๑ - 
 

                 ๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ 

                          ๑๐.๑  เงินคา่พัสดุส าหรับการซื้อครั้งนี ้ได้มาจากได้มาจากเงินคงคลัง            

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (กันเหลื่อมปี) 

                           ๑๐.๒  เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดใหเ้ป็นผู้ขาย และได้ตกลง    

ซือ้สิ่งของตามประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผูข้ายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจาก

ต่างประเทศและของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มเีรือไทยเดินอยู่ และสามารถใหบ้ริการรับขน

ได้ตามที่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผูเ้สนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตาม

กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 

                                   (๑)  แจ้งการสั่งหรอืน าสิ่งของที่ซือ้ขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ         

ต่อกรมเจา้ท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซือ้ของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่

รัฐมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรอือื่นได้ 

                                   (๒) จัดการให้สิ่งของที่ซือ้ขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรอืไทย หรอืเรือที่มสีิทธิ

เชน่เดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแตจ่ะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ใหบ้รรทุก

สิ่งของนัน้ โดยเรืออื่นที่มิใชเ่รอืไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรอือื่น หรอืเป็นของ   

ที่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรอือื่น 

                                   (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรอื (๒) ผูข้ายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า

ด้วย การสง่เสริมการพาณิชยนาวี 

                          ๑๐.๓  ผูเ้สนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญา หรือข้อตกลง

ภายในเวลาที่ ทางราชการก าหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอหรอื

เรียกร้องจากผูอ้อกหนังสอืค้ าประกันการยื่นขอ้เสนอทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย

อื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณา ให้เป็นผูท้ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

                          ๑๐.๔  มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรอืข้อก าหนดในแบบสัญญา

ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)  

  

    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ 

                     มีนาคม ๒๕๖๐ 


