ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑจัดนิทรรศการแบบถาวร จํานวน ๒ รายการ
--------------------------------------ดวยมหาวิทยาลั ยราชภัฏเพชรบู รณ มีความประสงคจะสอบราคาซื้อครุภัณฑจัด นิทรรศการ
แบบถาวร จํานวน ๒ รายการ ดังนี้
๑. ตูแสดงนิทรรศการแหล งโบราณคดี ยุคกอนประวัติ ศาสตรจั งหวัด เพชรบูร ณ พรอมอุปกรณ
จัดแสดง จํานวน ๑ ชุด เปนเงิน ๔๐๒,๕๐๐ บาท
๒. ตูแสดงนิทรรศการชาติพันธุเ มืองเพชรบูรณ พรอ มอุป กรณจัดแสดง จํานวน ๑ ชุด เปนเงิน
๕๐๐,๐๐๐ บาท
ตามรายละเอียดและเอกสารสอบราคา
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. เปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกลาว
๒. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว
๓. ไมเปนผู ไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิ เสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาลของ
ผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันนั้น
๔. ไมเปนผู มีผลประโยชนร วมกันกับผูเ สนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแ ก มหาวิ ทยาลั ย
ราชภัฏเพชรบูรณ ณ วันประกาศสอบราคาซื้อ หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
กําหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา
๐๘.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น. ทุกวั นในเวลาราชการ ที่งานพัส ดุ อาคารเฉลิ มพระเกีย รติ ฯ สํ านั กงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ยื่นซองโดยตรง ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคาปดผนึก
ซองใหเรียบรอยกอนยื่นตอทางราชการ จาหนาซองถึง "ประธานกรรมการเปดซองสอบราคา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ"
ผูสนใจติดตอขอรั บเอกสารสอบราคาซื้อไดที่ งานพัสดุ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สํานักงาน
อธิ การบดี มหาวิ ทยาลัย ราชภัฏเพชรบูร ณ ได ตั้งแตวันที่ ๓ มิถุน ายน ๒๕๕๖ ถึง วันที่ ๑๓ มิ ถุน ายน
๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดไดที่ เว็ บไซต www.pcru.ac.th และเว็บไซต
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทโดยตรงหมายเลข ๐-๕๖๗๑-๗๑๑๕ หรือโทรสาร
หมายเลข ๐-๕๖๗๑-๗๑๑๐ ทุกวันในเวลาราชการ
/กําหนดเปดซอง...

-๒กํ า หนดเป ด ซองสอบราคาในวั น ที่ ๑๔ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป น ต น ไป
ณ หองประชุมขันตี (ชั้น ๓) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
ประกาศ ณ วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖

(รองศาสตราจารย ดร. เปรื่อง จันดา)
อธิการบดี

เอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๔๒/๒๕๕๖
สอบราคาซื้อครุภัณฑจัดนิทรรศการแบบถาวร จํานวน ๒ รายการ
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖
----------------------------------------------------------มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ เพชรบูร ณ สํ านั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิก าร
ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "มหาวิทยาลัย" มีความประสงคจะสอบราคาซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ตอง
เป น ของแท ของใหม ไม เ คยใช ง านมาก อ น ไม เ ป น ของเก า เก็ บ อยู ใ นสภาพ ที่ จ ะใช ง านได ทั น ที
และมีคุณลั กษณะเฉพาะตรงตามที่กํา หนดไว ในเอกสารสอบราคาฉบับ นี้ โดยมีขอ แนะนํ าและขอกํา หนด
ดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายประกาศสอบราคา
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกันหลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๒.๑ ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกลาว
๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจง
เวียนชื่อแลว
๒.๓ ผูเสนอราคาต องไมเปนผูไดรับเอกสิ ทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมย อมขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันนั้น
๒.๔ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ณ วันประกาศสอบราคาซื้อ หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๕
/๓. หลักฐาน...

-๒๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอกซอง
ใบเสนอราคาเปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(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 พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนั งสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู จัดการ ผู มีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญ
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูเ สนอราคาเป นบุ คคลธรรมดาหรื อคณะบุคคลที่ มิใช นิติ บุค คล ให ยื่น สํา เนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุ นสวน (ถามี) สําเนาบั ตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญา
ของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคล
ธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามที่
ระบุไวใน (๑)
(๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี)
(๕) บัญชีเ อกสารส วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ
๑.๖(๑)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) แคตตาล็อคและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฉบับจริง ตามขอ ๔.๔
(๒) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจ
ใหบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๓) บัญชีเ อกสารส วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ
๑.๖(๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้โดยไมมีเงื่อนไขใด
ๆ ทั้งสิ้น และจะต องกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงินที่
เสนอจะต องระบุ ตรงกั นทั้ง ตัวเลขและตั วอัก ษร โดยไม มีก ารขู ดลบหรือ แกไ ข หากมีการขูด ลบ ตก เติม
แกไข เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง
/๔.๒ ผูเสนอ…

-๓๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพีย งราคาเดียว (ยี่หอ/รุ น
เดียว) โดยเสนอราคารวม และ/หรือราคาตอหน วย และ/หรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอ
ราคา ใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัว เลขและตัวหนังสือไม
ตรงกัน ใหถือตัวหนั งสือเปนสํ าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคา ภาษีมูล คาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น คาขนส ง
คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่น ๆ ทั้งปวงไวแลว จนกระทั่งสงมอบพัสดุให ณ มหาวิทยาลัย
ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๖๐ วัน นับแตวันเปดซองใบเสนอ
ราคา โดยภายในกําหนดยืน ราคาผูเสนอราคาตองรั บผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคา
มิได
๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกํา หนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซื้อขาย
๔.๔ ผูเ สนอราคาจะต องสงแคตตาล็ อคและ/หรื อแบบรู ปรายการละเอีย ดคุณ ลักษณะเฉพาะ
ฉบับจริงของครุภัณฑจัดนิทรรศการแบบถาวร จํานวน ๒ รายการ ไปพรอมใบเสนอราคา เพื่อประกอบการ
พิจารณาหลักฐานดังกลาวนี้ มหาวิทยาลัยจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ
สํา หรั บแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปน สํา เนารู ปถายจะตองรั บรองสํา เนาถูกตอง
โดยผูมีอํานาจพรอมประทับตรา (ถามี) หากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา มีความประสงคจะขอดูตนฉบับ
แคตตาล็อก ผูเ สนอราคาจะต องนํา ตนฉบับมาใหค ณะกรรมการเปดซองสอบราคาตรวจสอบภายใน ๓ วัน
ทําการ (นับถัดจากวันที่คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือมหาวิทยาลัยแจงใหทราบ)
๔.๕ กอนยื่นซองสอบราคา ผูเ สนอราคาควรตรวจดูรา งสัญ ญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ฯลฯ ใหถี่ถว นและเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่ จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสาร
สอบราคา
๔.๖ ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคาที่ปดผนึก ซองเรีย บรอย จา หนา ซองถึง ประธาน
กรรมการเป ดซองสอบราคา โดยระบุ ไว ที่ห น าซองว า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซื้ อเลขที่
๔๒/๒๕๕๖” ในวั นที่ ๓ มิ ถุน ายน ๒๕๕๖ ถึ งวั นที่ ๑๓ มิถุ นายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึ งเวลา
๑๖.๓๐ น. ทุกวัน ในเวลาราชการ ที่งานพัสดุ อาคารเฉลิม พระเกียรติ ฯ สํา นักงานอธิก ารบดี มหาวิท ยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ ยื่นซองโดยตรง
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวา
เปนผูเ สนอราคาที่ มีผ ลประโยชน รว มกันกับ ผูเ สนอราคารายอื่น ตามข อ ๑.๕(๑) ณ วัน ประกาศสอบราคา
หรือไม และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการพิจารณาคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา

/หากปรากฏ…

-๔หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอนหรือในขณะที่มีการเปดซองใบเสนอราคาวา
มี ผู เ สนอราคากระทํ า การอั น เป น การขั ด ขวางการแข ง ขั น ราคาอย า งเป น ธรรมตามข อ ๑.๕(๒) และ
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา เชื่อวามีการกระทํ าอัน เปนการขัด ขวางการแขง ขัน ราคาอยางเป นธรรม
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา จะตั ด รายชื่ อผู เ สนอราคารายนั้ น ออกจากการเป น ผู เ สนอราคา และ
ประกาศรายชื่อผูไม มีสิทธิ โดยมหาวิทยาลัยจะพิ จารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแต
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะวินิจฉัย ไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอ
การพิจารณา ของทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว
ผู เ สนอราคาที่ ถู ก ตั ด รายชื่ อ ออกจากการเป น ผู เ สนอราคาเพราะเหตุ เ ป น ผู เ สนอราคาที่ มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปน
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต
วันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงใหถือเปนที่สุด
คณะกรรมการเป ดซองสอบราคา จะเปด ซองใบเสนอราคาของผู เสนอราคาที่มี สิท ธิไ ดรั บการ
คั ด เลื อ กดั ง กล า วข า งต น ณ ห อ งประชุ ม ขั น ตี (ชั้ น ๓) อาคารเฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ตั้งแตเวลา ๑๓.๓๐ น. เปนตนไป
การยื่นอุท ธรณตามวรรค ๕ ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา
เวนแตปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวาการขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง และ
ในกรณีที่ปลั ดกระทรวงพิจารณาเห็ นด วยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็น วาการยกเลิกการเปด ซองใบ
เสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ใหปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการ
เปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได
๕. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ มหาวิทยาลัย จะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
๕.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติ ไมถูกตองตามขอ ๒ หรื อยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ ๔ แลว
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา จะไม รับ พิจ ารณาราคาของผูเ สนอราคารายนั้ น เวน แต เป น
ขอ ผิ ด พลาดหรื อ ผิ ด หลงเพีย งเล็ ก น อ ย หรื อผิ ด พลาดไปจากเงื่ อ นไขของเอกสารสอบราคาในส ว นที่มิ ใ ช
สาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยเทานั้น
๕.๓ มหาวิทยาลัย สงวนสิทธิที่จะไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณี
ดังตอไปนี้

/(๑) ไมปรากฏ...

-๕(๑) ไมปรากฏชื่อผู เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการ
รับเอกสารสอบราคาของมหาวิทยาลัย
(๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใด
หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอี ย ดแตกต า งไปจากเงื่ อ นไขที่ กํ า หนดในเอกสารสอบราคาที่ เ ป น
สาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือ
ชื่อพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว
๕.๔ ในการตั ดสิ นการสอบราคาหรื อในการทําสัญญา คณะกรรมการเป ดซองสอบราคาหรื อ
มหาวิ ทยาลั ยมีสิท ธิใ หผูเ สนอราคาชี้ แจงขอเท็จ จริ ง สภาพ ฐานะหรือขอเท็ จจริง อื่นใดที่เกี่ยวขอ งกับผู เสนอ
ราคาได มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไม
ถูกตอง
๕.๕ มหาวิทยาลั ย ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่ เสนอ
ทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการสอบราคา โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการ
เปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของมหาวิทยาลัยเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได
รวมทั้งมหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปน
ผูเ สนอราคาที่ไ ดรั บการคั ดเลื อกหรื อไมก็ต าม หากมีเหตุที่ เชื่ อไดวา การเสนอราคากระทําการโดยไม สุจ ริต
เชน การเสนอราคาอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
๕.๖ ในกรณีที่ ปรากฏขอ เท็จจริง ภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา ผูเ สนอราคาที่มีสิทธิ
ไดรับการคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไว ตามขอ ๔.๕ เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอ
ราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๕ มหาวิทยาลัย มี อํานาจที่จะตัดรายชื่ อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับ การคัดเลือก
ดังกลาวออกจากประกาศรายชื่อ ตามขอ ๔.๕ และมหาวิทยาลัย จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผู
ทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิ จารณาเห็ นวา การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาที่ไดดํ าเนินการ
ไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอย างยิ่ง ปลั ดกระทรวงมีอํา นาจยกเลิกการเปด ซองใบเสนอราคา
ดังกลาวได

/๖. การทําสัญญา…

-๖๖. การทําสัญญาซื้อขาย
๖.๑ ในกรณีที่ผู ชนะการสอบราคาสามารถส งมอบสิ่ งของไดครบถวนภายใน ๕ วัน ทําการของ
ทางราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ มหาวิทยาลัย จะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญา
ตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ ก็ได
๖.๒ ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคาไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน ๕ วันทําการของ
ทางราชการ หรือมหาวิทยาลัยเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๖.๑ ผูช นะการสอบราคา
จะต องทํ าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญ ญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ กับมหาวิท ยาลัย ภายใน ๗ วัน นั บถัดจากวัน ที่
ไดรับการแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่สอบราคา
ได ใหมหาวิทยาลัยยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังรายการตอไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็ คที่ธนาคารสั่ งจ ายให แกมหาวิ ทยาลั ย (แคชเชี ย ร เ ช็ค) โดยเป น เช็ คลงวัน ที่ที่ทํา
สัญญาหรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
(๓) หนั งสื อค้ํ าประกั นของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนัง สือค้ํ าประกัน ดังระบุ ใน
ขอ ๑.๔
(๔) หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย และประกอบธุรกิจค้ํา
ประกั นตามประกาศของธนาคารแห งประเทศไทย ซึ่งได แจ งชื่อเวีย นใหสว นราชการตางๆ ทราบแล ว โดย
อนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๔
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย ซึ่งพันธบัตรที่จะนํามาเปนหลักประกัน จะตองเปนตนฉบับที่ไม
มีการแกไข หรือเปลี่ยนแปลงสภาพของพันธบัตร เชน การนําพันธบัตรไปเคลือบพลาสติก ซึ่งไมสามารถพิสูจน
เนื้อกระดาษไดวาเปนพันธบัตรที่แทจริงหรือไม
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา
(ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว
๗. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายขอ ๑๐ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒ ตอวัน
๘. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูช นะการสอบราคาซึ่งได ทําขอตกลงเป นหนัง สือ หรือทํา สัญ ญาซื้อ ขายตามแบบดั งระบุในขอ
๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา
๑ ป นับถัดจากวัน ที่ผู ซื้อรั บมอบ โดยผูข ายตองรีบ จัดการซ อมแซมแกไ ขใหใชก ารไดดี ดังเดิมภายใน ๗ วั น
นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
/๙. ขอสงวนสิทธิ…

-๗–
๙. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๙.๑ เงินคาครุภัณฑสําหรับการซื้อครั้งนี้ไดมาจากเงินงบประมาณแผนดิน ประจําป ๒๕๕๖
๙.๒ เมื่อมหาวิท ยาลัย ไดคัด เลื อกผูเ สนอราคารายใดใหเ ปน ผูข าย และไดตกลงซื้อ สิ่ง ของตาม
สอบราคาซื้อแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามา
โดยทางเรื อในเสนทางที่มีเรือไทยเดิน อยู และสามารถใหบ ริการรับขนได ตามที่รัฐ มนตรี วาการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชย
นาวี ดังนี้
(๑) แจ ง การสั่ งหรื อ นํ าสิ่ งของดั ง กล าวเขา มาจากต างประเทศต อเจ าท าภายใน ๗ วั น
นับตั้งแตวั นที่ผู ขายสั่ งหรื อซื้อของจากต างประเทศ เว น แต เ ปน ของที่รั ฐมนตรี ว าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือ
ไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่
มิใช เรื อไทย ซึ่ งจะต องได รั บอนุ ญาตเช น นั้ น กอนบรรทุก ของลงเรื อ อื่น หรื อเป น ของที่รั ฐ มนตรี ว าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ ไม ปฏิบั ติตาม (๑) หรือ (๒) ผู ขายจะตอ งรับ ผิด ตามกฎหมายว าดว ยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี
๙.๓ ผูเสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกําหนดดังระบุในขอ ๖ อาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาให
เปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๙.๔ มหาวิ ทยาลัยสงวนสิทธิ ที่จ ะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสั ญญาใหเ ปน ไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

๓ มิถุนายน ๒๕๕๖

