ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อรถตูโดยสารปรับอากาศ ขนาดไมนอยกวา ๑๑ ที่นั่ง จํานวน ๒ คัน
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
-------------------------------------------------------ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อรถตูโดยสารปรับอากาศ
ขนาดไม นอยกวา ๑๑ ที่นั่ง จํา นวน ๒ คัน คันละ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(สามลา นบาทถว น) ดวยวิธีการทางอิ เล็กทรอนิก ส ตามรายละเอียดในเอกสารการประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีก าร
ทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ E๒/๒๕๕๖ แนบทายประกาศนี้
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
๒. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียน
ชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผูเ สนอราคาต องไมเป นผูมี ผลประโยชนรวมกันกั บผู เสนอราคารายอื่ นที่เ ขาเสนอราคาให แก
มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ เพชรบูร ณ และตองไมเปนผูมีผ ลประโยชนรว มกั นระหวา งผูเสนอราคากับผูใหบริก ารตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปน
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๔. ผูเสนอราคาตอ งไม เปนผูไดรั บเอกสิทธิ์หรื อ ความคุ ม กั น ซึ่ ง อาจปฏิ เสธไม ยอมขึ้ นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส(e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๗. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน
สามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได

/๘. ผูเสนอราคา...

-๒-

๘. ผู เสนอราคาตองมีผ ลงานในงานประเภทเดี ย วกัน กับ งานที่ป ระกวดราคาซื้อ ด ว ยวิ ธี การ
ทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ โดยมีวงเงินไมนอยกวา ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งลานหาแสนบาทถวน) ซึ่งเปนผลงาน
ที่เปน คูสัญญาเดียวและทําสั ญญาโดยตรงกับ ส ว นราชการ หน ว ยงานตามกฎหมายว าด ว ยระเบี ยบบริ ห าร
ราชการสวนทองถิ่ น หน วยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมี ฐานะเปนราชการบริ หารส วนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานเอกชน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณเชื่อถือได อายุผลงานไมเกิน ๕ ป นับจากวันทําการตาม
สัญญาแลวเสร็จ จนถึงวันยื่นซองประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
กํา หนดการยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อ ดวยวิ ธีการทางอิ เล็ กทรอนิกส ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม
๒๕๕๖ ระหวา งเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ หองประชุมขันตี (ชั้น ๓) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ แจงผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องตน ใหผูยื่นเสนอราคาทุกรายทราบ ภายในวันที่
๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ กําหนดการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ตั้งแตเวลา ๑๐.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) สํานักบริการลูกคา กสท
เพชรบูรณ
ผู ส นใจติ ด ต อ ขอซื้ อ เอกสารประกวดราคาซื้ อ ด ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ในราคาชุ ด ละ
๕๐๐ บาท (หารอยบาทถวน) ไดที่ งานพัสดุ กองกลาง อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
ไดตั้ง แต วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึ ง ๑๖.๓๐ น.
ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.pcru.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข
๐–๕๖๗๑–๗๑๑๕ โทรสาร ๐–๕๖๗๑–๗๑๑๐ ในวันและเวลาราชการ
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(รองศาสตราจารย ดร. เปรื่อง จันดา)
อธิการบดี

เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ E๒/๒๕๕๖
การซื้อรถตูโดยสารปรับอากาศ ขนาดไมนอยกวา ๑๑ ที่นั่ง จํานวน ๒ คัน
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖
---------------------------------------------------มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ เพชรบู รณ ซึ่งตอไปนี้ เรียกวา “ มหาวิท ยาลัย ฯ ” มีความประสงคจะ ประกวด
ราคาซื้อรถตูโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม นอยกวา ๑๑ ที่นั่ง จํานวน ๒ คัน คันละ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท รวมเปน
เงินทั้งสิ้น ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามลานบาทถวน) ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ซึ่งพัสดุที่จะซื้ อนี้ต องเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอนไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จ ะ
ใช ง านได ทั น ที และมี คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะตรงตามที่ กํ า หนดไว ใ นเอกสารประกวดราคาซื้ อ ด ว ยวิ ธี ก าร
ทางอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
๑.๔ แบบสัญญาซื้อขาย
๑.๕ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันซอง
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
๒.๑ ผู ป ระสงค จ ะเสนอราคาต อ งเป น ผู มี อ าชี พ ขายพั ส ดุ ที่ ป ระกวดราคาซื้ อ ด ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส
๒.๒ ผูประสงคจ ะเสนอราคาต องไมเปนผูที่ ถูกระบุชื่อไวในบัญชี รายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ
และไดแจงเวียนชื่ อแล วหรือไมเ ปนผูที่ ไดรั บผลของการสั่งให นิติบุคคลหรื อบุค คลอื่นเปน ผูทิ้งงานตามระเบี ยบ
ของทางราชการ
/๒.๓ ผูประสงคจะเสนอ…

-๒๒.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น
และ/หรือ ตองไมเ ปนผู มีผลประโยชน รวมกันกับ ผูให บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวด
ราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรื อไมเปนผูกระทําการอันเปน การขัดขวางการแขงขันอยางเปน ธรรม
ตามขอ ๑.๖
๒.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเ ปนผูที่ ไดรั บเอกสิทธิ์ห รือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิ เสธไมยอม
ขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๒.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส(e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๒.๗ คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน
สามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
๒.๘ ผูประสงค จะเสนอราคาตองมีผลงานในงานประเภทเดียวกันกับ งานที่ประกวดราคาซื้อดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ โดยมีวงเงินไมนอยกวา ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งลานหาแสนบาทถวน) ซึ่งเปน
ผลงานที่เปนคูสัญญาเดียวและทําสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการสว นทองถิ่น หนว ยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบั ญญัติใหมี ฐานะเป นราชการบริห ารสว นทองถิ่น รั ฐวิส าหกิจ
หรือหนวยงานเอกชน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณเชื่อถือได อายุผลงานไมเกิน ๕ ป นับจากวันทําการตาม
สัญญาแลวเสร็จ จนถึงวันยื่นซองประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) ห า งหุ น ส ว นสามั ญ หรื อ ห า งหุ น ส ว นจํ า กั ด ให ยื่ น สํ า เนาหนั ง สื อ รั บ รองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํา กัดหรื อบริ ษัทมหาชนจํ ากัด ใหยื่ นสํ าเนาหนั งสื อรับรองการจดทะเบี ยน
นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญ
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
/(๒) ในกรณี...

-๓(๒) ในกรณีผู ประสงคจ ะเสนอราคาเป น บุ คคลธรรมดาหรือคณะบุ คคลที่มิใช นิ ติ บุ คคล
ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณี ผู ป ระสงค จ ะเสนอราคาเป น ผู ป ระสงค จ ะเสนอราคาร ว มกั น ในฐานะเป น
ผูรวมคา ใหยื่นสํา เนาสั ญญาของการเขา รว มคา สํ าเนาบัตรประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเ ขารว มคา
ฝายใด เปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญ ชาติไทย ก็ให ยื่นสํา เนาหนังสือเดิ นทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปน นิติบุคคล
ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑)
(๔) สําเนาทะเบียนพาณิชย สําเนาทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ ๑.๗ (๑)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔
(๒) หนัง สือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดว ยวิธีการอิ เล็กทรอนิ กส โดยต องลงนาม
พรอมประทับตรา (ถามี)
(๓) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจ
ใหบุคคลอื่นทําการแทน
(๔) หลักประกันซอง ตามขอ ๕
(๕) แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
(๖) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแนบในขอ ๑.๗ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้โดยไมมี
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูประสงคจะเสนอราคาให
ชัดเจน
๔.๒ ผูป ระสงคจ ะเสนอราคาตองเสนอกํ าหนดยืนราคาไม นอยกวา ๖๐ วัน นับแตวันยืนราคา
สุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาที่ตน
เสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซื้อขาย
๔.๔ ผู ป ระสงค จ ะเสนอราคาต อ งส ง แคตตาล็ อ กและหรื อ แบบรู ป รายการละเอี ย ด
คุณ ลั กษณะเฉพาะของ รถตู โ ดยสารปรั บอากาศ ขนาดไมน อยกวา ๑๑ ที่นั่ ง จํ านวน ๒ คั น ไปพร อม
เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้มหาวิทยาลัยฯ จะยึดไว
เปนหลักฐานของทางราชการ
/สําหรับแคตตาล็อก...

-๔ สําหรับแคตตาล็อกที่แ นบใหพิจารณา หากเป นสําเนารูปถายจะต องรั บรองสํ าเนาถูกตอง โดยผู มี
อํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคา มีความประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก
ผูประสงคจะเสนอราคาตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการประกวดราคาตรวจสอบภายใน ๓ วัน
๔.๕ กอนยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคาควร
ตรวจดูรางสัญญา รายละเอีย ดคุณ ลัก ษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถี่ถ วนและเขา ใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมด
เสียกอนที่จะตองลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
๔.๖ ผูป ระสงค จะเสนอราคาจะต องยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเ ล็กทรอนิก ส
จาหน าซองถึ งประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุ ไวที่ห นาซองว า “เอกสารประกวด
ราคาตามเอกสารประกวดราคาซื้อด วยวิธีการทางอิเ ล็กทรอนิ กส เลขที่ E๒/๒๕๕๖” ยื่นตอคณะกรรมการ
ประกวดราคาตามโครงการ ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ระหวางเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น.
ณ หองประชุมขันตี (ชั้น ๓) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
เมื่อพนกํ าหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กสแลว จะไม รับ
เอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา แตละ
รายว าเปน ผูประสงคจะเสนอราคาที่มีผ ลประโยชนร วมกัน กับผู ประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรื อเปน ผู มี
ผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากั บผูใหบริการตลาดกลางอิเ ล็กทรอนิกส ตามขอ ๑.๖ (๑)
ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตามขอ ๓.๒
และแจงผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ
หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานวา ผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว
หากปรากฏต อ คณะกรรมการประกวดราคา ก อ นหรื อ ในขณะที่ มี ก ารเสนอราคาทาง
อิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปนการขัดขวาง การแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอ
ราคารายนั้ นออกจากการเปน ผูมีสิทธิเ สนอราคา และมหาวิท ยาลัยฯ จะพิจารณาลงโทษ ผูป ระสงคจ ะเสนอ
ราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน
ผูประสงคจ ะเสนอราคาที่ไม ผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูประสงคจ ะเสนอราคา
ที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะ
เสนอราคากั บ ผู ใ ห บ ริ ก ารตลาดกลางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ณ วั น ประกาศประกวดราคาซื้ อ ด ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็ก ทรอนิ กส หรือเปน ผูประสงค จะเสนอราคาที่กระทํ าการอันเป นการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรม หรือผูประสงคจ ะเสนอราคาที่ไม ผานคุณ สมบัติทางดานเทคนิ คอาจอุท ธรณคํา สั่งดังกล าวตอหัวหน า
หนวยงานที่จัดหาพัสดุภายใน ๓ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ
ของหัวหนาหนวยงานที่จัดหาใหถือเปนที่สุด
กําหนดการประกวดราคาด วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖
เวลา ๑๐.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) สํานักบริการลูกคา
กสท เพชรบูรณ
/หากปรากฏ...

-๕หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาซื้อ ดว ยวิ ธีการ ทาง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ป ระสบข อ ขั ด ข อ ง จนไม อ าจดํ า เนิ น การต อ ไปให แ ล ว เสร็ จ ภายในเวลาที่ กํ า หนดไว
คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพัก กระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเ สนอราคาพบปะหรือ
ติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากขั้นตอน
ที่ ค า งอยู ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ ยั ง เหลื อ ก อ นจะสั่ ง พั ก กระบวนการเสนอราคา แต ต อ งสิ้ น สุ ด
กระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการประกวดราคาเห็นวากระบวนการเสนอราคา
จะไม แลวเสร็จได โดยงายหรือข อขั ดข องไม อาจแกไ ขได ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิก
กระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจง
ใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ ระหวางการประกวดราคาฯ
เพื่อใหการประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ
๔.๗ ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบั ติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนัง สือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค
(๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองไมเทาเริ่มตน
ที่ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามลานบาทถวน)
(๓) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถามี) รวมคาใชจาย
ทั้งปวง ไวดวยแลว
(๔) ผูมีสิท ธิเ สนอราคาหรื อผูแทนจะต องมาลงทะเบี ยนเพื่ อเขา สูกระบวนการเสนอราคา
ตามวัน เวลาและสถานที่ที่กําหนด
(๕) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่ลงทะเบียนแลวตอง LOG IN เขาสูระบบ
(๖) ผูมีสิท ธิเ สนอราคาหรือผูแ ทนที่ LOG IN แล ว จะต องทําการเสนอราคา โดยราคา
ที่เสนอในการประกวดราคาซื้อด วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํ ากวาราคาสูงสุด ในการประกวดราคาฯ
และจะตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวา ครั้งละ ๖,๐๐๐ บาท จากราคาสู งสุ ดในการ
ประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้ ง ถั ด ๆ ไป ต องเสนอลดราคาครั้ ง ละไม น อ ยกว า ๖,๐๐๐ บาท
จากราคาสุดทายที่เสนอลดแลว
(๗) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้น แลว
จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(๘) ผูมีสิทธิ เสนอราคาที่ไดรับการคัด เลือกใหเปนผูชนะการเสนอราคา ตองรับผิดชอบ
คาใชจายในการใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกสและคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา
/(๙) ผูมีสิทธิเสนอราคา…

-๖(๙) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคา ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตั้งแตเวลา
๐๙.๓๐ น. เปน ตน ไป ทั้งนี้ จะแจ ง นั ด หมายตามแบบแจ ง วั น เวลา และสถานที่ เ สนอราคา (บก.๐๐๕)
ใหทราบตอไป
(๑๐) ผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของ
ผูใ หบ ริก ารตลาดกลางอิเ ล็กทรอนิ กส ที่ แสดงไว ในเว็ บไซต www.gprocurement.go.th และผูมีสิ ทธิ เสนอ
ราคาตอ งทําการทดลองวิธีการเสนอราคากอ นถึง กํา หนดวั นเสนอราคาที่เว็บ ไซตของผูให บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เปนตนไป
(๑๑) ผูมีสิทธิเสนอราคาตองลงลายมือชื่อในแบบ บก.๐๐๘ แบบยืนยันราคาสุดทายในการ
เสนอราคา
(๑๒) ผูเ สนอราคาจะต องกํา หนดยืน ราคาไมนอยกวา ๖๐ วัน นับแตวันยื่นซองขอ เสนอ
ทางด านเทคนิ ค ครอบคลุ ม ไปจนถึ งวั น สิ้ น สุ ด การยื น ราคา โดยภายในกํ าหนดยื น ราคา ผู เ สนอราคาต อ ง
รับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
๕. หลักประกันซอง
ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองขอเสนอดานเทคนิคจํานวน
๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห าหมื่ นบาทถว น) โดยหลักประกั นซองจะตองมีระยะเวลาการค้ํา ประกั น ตั้ งแต
วันยื่ นซองขอเสนอทางดานเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวั นสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันใหใชอยางหนึ่ง
อยางใด ดังตอไปนี้
๕.๑ เงินสด
๕.๒ เช็คที่ ธนาคารสั่ งจายใหแกม หาวิทยาลัยฯ โดยเปน เช็คลงวันที่ที่ยื่ นซองขอเสนอทางดาน
เทคนิคหรือกอนหนานั้น ไมเกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ
๕.๓ หนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น ของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น ดั ง ระบุ ใ น
ขอ ๑.๕ (๑)
๕.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิช ยและประกอบธุ รกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห งประเทศไทย ซึ่ งได
แจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๕ (๑)
๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลั กประกันซองตามขอนี้ มหาวิ ทยาลั ยฯ จะคืนใหผู เสนอราคาหรื อผูค้ําประกันภายใน ๑๕ วัน
นับถัดจากวันที่ได พิจารณาในเบื้องตนเรี ยบรอยแล ว เวน แตผูมี สิทธิเ สนอราคารายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคา
ต่ําสุด จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
๕.๖ มหาวิ ทยาลั ยฯ จะยึ ด หลั กประกัน ซองของผู มีสิ ทธิ เสนอราคา ร อยละ ๒.๕ ของวงเงิน
ที่จัดหา ในกรณีดังตอไปนี้
/(๑) ผูมีสิทธิเสนอราคา…

-๗(๑) ผูมีสิทธิเสนอราคาไมสงผูแทนมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน
เวลา และสถานที่ที่กําหนด
(๒) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแลว ไม LOG IN เขาสูระบบ
(๓) ผูมีสิทธิเสนอราคา LOG IN แลว แตไมมีการเสนอราคา หรือเสนอราคา ผิดเงื่อนไขที่
กําหนดโดยการเสนอราคาสูงกวา หรือเทากับราคาเริ่มตนการประมูล
(๔) ผูมีสิ ทธิเสนอราคาไมลงลายมือชื่อในแบบ บก.๐๐๘ แบบยื นยันราคาสุดทายในการ
เสนอราคา
๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
๖.๑ ในการประกวดราคาซื้ อดว ยวิธีก ารทางอิเ ล็กทรอนิก สนี้ มหาวิทยาลัยฯ จะพิ จารณาตัด สิน
ดวยราคารวม
๖.๒ หากผู ประสงคจ ะเสนอราคารายใดมีคุ ณ สมบั ติ ไ มถู กต องตามขอ ๒ หรื อยื่ น หลั กฐาน
ไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นซองประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไมถูกตองตาม
ขอ ๔ แลวคณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับ พิจ ารณาขอ เสนอของผู ประสงคจะเสนอรายนั้น เวน แตเ ปน
ขอผิด พลาดหรื อผิ ดหลงเพี ยงเล็ กน อย หรื อผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาซื้อดว ยวิ ธีก าร
ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ในส ว นที่ มิ ใ ช ส าระสํ า คั ญ ทั้ ง นี้ เ ฉพาะในกรณี ที่ พิ จ ารณาเห็ น ว า จะเป น ประโยชน
ตอมหาวิทยาลัยฯ เทานั้น
๖.๓ มหาวิ ท ยาลั ย ฯ สงวนสิ ท ธิ ไ ม พิ จ ารณาข อ เสนอของผู เ สนอราคา โดยไม มี ก ารผ อ นผั น
ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ไม ปรากฏชื่ อผูประสงคจะเสนอรายนั้ น ในบั ญชีผู รับ เอกสารประกวดราคาซื้อด ว ย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในหลั กฐานการรั บเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็ กทรอนิกสข อง
มหาวิทยาลัยฯ
(๒) เสนอรายละเอีย ดแตกต างไปจากเงื่อนไขที่ กํา หนดในเอกสารประกวดราคาซื้อด ว ย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูประสงคจะเสนอ
ราคารายอื่น
๖.๔ ในการตัดสิ น การประกวดราคาซื้ อด ว ยวิ ธี ก ารทางอิเ ล็ กทรอนิ กส หรื อในการทํ าสั ญญา
คณะกรรมการประกวดราคา หรือ มหาวิท ยาลั ยฯ มีสิ ทธิ ใหผู ประสงคจ ะเสนอราคาชี้แ จงข อเท็จจริง สภาพ
ฐานะ หรือ ขอ เท็ จจริ งอื่ นใดที่ เกี่ ยวขอ งกับ ผูป ระสงคจ ะเสนอราคาได มหาวิท ยาลัย ฯ มีสิ ทธิที่ จะไม รับ ราคา
หรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง

/๖.๕ มหาวิทยาลัยฯ...

-๘๖.๕ มหาวิทยาลัยฯ ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ไดและอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวนหรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาซื้อดวย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดซื้ อเลยก็ได สุ ดแตจะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชนของทางราชการเปนสํ าคัญและให ถือวา การตัดสิน ของมหาวิท ยาลัย ฯ เปน เด็ ดขาด ผู เสนอราคาจะ
เรียกรองคา เสียหายใดๆ มิได รวมทั้งมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาซื้อด วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูมีสิท ธิเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมว าจะเป นผูมีสิทธิ เสนอราคาที่ไดรับ การคัดเลือก
หรื อไมก็ ตามหากมี เหตุ ที่เชื่ อไดว าการเสนอราคากระทํ าการ โดยไม สุจ ริต เชน การเสนอเอกสารอันเป นเท็ จ
หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
วาผูประสงคจะเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคา ที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูมีสิทธิ
เสนอราคารายอื่น หรื อเปน ผู มีผ ลประโยชน ร ว มกั น ระหว างผู มีสิ ทธิ เ สนอราคากับ ผู ให บ ริ ก ารตลาดกลาง
อิเ ล็กทรอนิกส ณ วั นประกาศประกวดราคาซื้อด วยวิธี การทางอิเ ล็กทรอนิกสห รือเปน ผู มีสิทธิเ สนอราคา
ที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖ มหาวิทยาลัยฯ มีอํานาจที่จะตัด
รายชื่ อผูมีสิทธิ เสนอราคา ที่มีสิท ธิไดรั บการคัดเลือกดังกลา ว และมหาวิ ทยาลั ยฯ จะพิ จารณาลงโทษผูมี สิท ธิ
เสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
๗. การทําสัญญาซื้อขาย
๗.๑ ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ผูคา) สามารถสงมอบ
สิ่ง ของ ไดครบถว นภายใน ๕ วันทํ าการของทางราชการ นับแตวัน ที่ทําขอ ตกลงซื้อ มหาวิท ยาลัยฯ อาจจะ
พิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ แทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๔ ก็ได
๗.๒ ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของ
ไดครบถวนภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ หรือมหาวิทยาลัยฯ เห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ
ตามขอ ๗.๑ ผูช นะการประมูลซื้อดว ยวิ ธีก ารทางอิเล็ กทรอนิกส จะตองทําสั ญญาซื้อขายตามแบบสัญ ญา ดั ง
ระบุในขอ ๑.๔ หรื อ ในกรณีที่ห น ว ยงานระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ฯ ที่ร วมกัน ประกวดราคาซื้อด ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเ ล็ กทรอนิ กส ใหผู ช นะการประกวดราคาซื้อด ว ยวิธี การทางอิเล็ กทรอนิ กส ทําสั ญญากับ มหาวิ ทยาลั ย ฯ
เจา ของงบประมาณแตละมหาวิทยาลัยฯ โดยตรงกับมหาวิ ทยาลัย ฯภายใน ๗ วัน นับถัดจากวัน ที่ไดรับแจง
และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํา นวนเงิ นเทากับรอยละ ๕ (หา) ของราคาสิ่งของประกวดราคาซื้อ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสได ใหมหาวิทยาลัยฯยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยาง
ใดดังตอไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็ คที่ ธนาคารสั่ งจา ยใหแก มหาวิท ยาลัยฯ โดยเปน เช็ค ลงวันที่ ที่ ทําสั ญญาหรื อก อน
หนานั้น ไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
/(๓) หนังสือ...

-๙(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ
๑.๕ (๒)
(๔) หนั งสื อค้ําประกัน ของบริ ษัทเงินทุน หรื อบริ ษัทเงิน ทุน หลั กทรั พย ที่ได รั บ อนุ ญาต
ให ป ระกอบ กิ จ การเงิ น ทุ น เพื่ อ การพาณิ ช ย แ ละประกอบธุ ร กิ จ ค้ํ า ประกั น ตามประกาศของธนาคาร
แหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน
ดังระบุในขอ ๑.๕ (๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจากขอผูกพัน
ตามสัญญาซื้อขายแลว
๘. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายขอ ๑๐ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒ ตอวัน
๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูช นะการประกวดราคาซื้อดวยวิ ธีก ารทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งได ทําขอตกลงเปนหนังสื อ หรื อทํ า
สัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๔ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้ อ
ขายที่เกิดขึ้นระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป นับถัดจากวันที่ผูซื้อไดรับมอบ โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไข
ใหใชการไดดีดังเดิม ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๑๐.ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ไดมาจาก เงินนอกงบประมาณประจําป ๒๕๕๖
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อมหาวิทยาลัย ฯ ไดรับอนุมัติเงินนอกงบประมาณ
ประจําป ๒๕๕๖
๑๐.๒ เมื่ อ มหาวิ ท ยาลั ย ฯ ได คั ด เลื อ กผู มี สิ ท ธิ เ สนอราคารายใด ให เ ป น ผู ข ายและได ต กลง
ซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาว
เขามาจากตางประเทศ และของนั้ น ตองนํ าเขา มาโดยทางเรือในเสน ทางที่มีเ รื อไทยเดิ น อยู และสามารถ
ใหบริ การรั บขนไดตามที่รัฐมนตรีว าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมี สิท ธิเ สนอราคาซึ่งเปน ผูข าย
จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนํ าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล าวเขา มาจากต างประเทศต อกรมเจาทา
ภายใน ๗ วัน นั บตั้งแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคม ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
/(๒) จัดการใหสิ่งของ...

- ๑๐ (๒) จัดการใหสิ่ง ของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุ กโดยเรื อไทย หรือเรือที่มีสิทธิ เชน เดีย วกับ
เรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรื อ
อื่น ที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะต องได รับอนุญาตเชน นั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่ น หรือเปนของที่รั ฐมนตรีว าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนบรรทุกของลงเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิ บัติ ตาม (๑) หรื อ (๒) ผูข ายจะตองรั บผิ ดตามกฎหมายดว ยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผู ประสงคจ ะเสนอราคาซึ่ งได ยื่ น เอกสารประกวดราคาด ว ยวิ ธี ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ต อ
มหาวิ ทยาลั ยฯ แลว จะถอนตั วออกจากการประกวดราคาฯ มิ ได และเมื่อไดรับ การคัดเลื อกให เป นผู มีสิ ทธิ
เสนอราคาแลว ตองเขารวมเสนอราคาดว ยวิธีการทางอิเล็ กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กํา หนดในขอ ๔.๗ (๔) (๕)
(๖) (๗) (๘) (๙) (๑๑) และ (๑๒) มิฉะนั้น มหาวิทยาลัยฯ จะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ ๒.๕ ของวงเงิน
ที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได
หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๑๐.๔ ผูมีสิทธิเ สนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ไดคัดเลือกแลว ไมไ ปทําสัญญาหรือขอตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการกําหนด ดังระบุไวในขอ ๗ มหาวิ ทยาลั ยฯ จะริบหลักประกันซอง หรือเรียกรองจากผูออก
หนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาให
เปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๐.๕ มหาวิ ทยาลั ยฯ มี สิท ธิ์ที่จ ะแกไขเพิ่มเติมเงื่ อนไขหรื อข อกําหนดในแบบสั ญญาใหเ ปน ไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

