
 
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

เลขที่  E๓๖/๒๕๖๑ 

การซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน ๑๐๐ เครื่อง 

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

ลงวันที่  ๒๘ ธนัวาคม ๒๕๖๑ 

 

                  มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลยั" มีความประสงคจ์ะประกวดราคาซื้อด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน ๑๐๐   เครื่อง 

พัสดุที่จะซื้อนีต้้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไมเ่ป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานไดท้ันทีและมี

คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมี

ข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 

                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ 

                          ๑.๑     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่ก าหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 

                          ๑.๓     สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ 

                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ าประกนั 

                                    (๑)   หลักประกันสัญญา 

                          ๑.๕     บทนิยาม 

                                    (๑)   ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

                                    (๒)   การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

                          ๑.๖     แบบบญัชีเอกสารที่ก าหนดไว้ในระบบจดัซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

                                    (๑)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 

                                    (๒)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 

/๒. คุณสมบัติ... 

 



- ๒ - 
 

                 ๒.    คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 

                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒    ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

                          ๒.๓    ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

                          ๒.๔    ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหวา่งถูกระงบัการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเปน็ผู้ทีไ่ม่ผา่นเกณฑ์การประเมินผลการปฏบิัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลังก าหนดตามทีป่ระกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

                          ๒.๕    ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ิ้งงานและได้แจง้เวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ

หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิตบิุคคลทีผู่้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ 

กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจในการด าเนนิงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

                          ๒.๖    มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ  

การบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                          ๒.๗    เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูม้ีอาชีพขายพสัดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

                          ๒.๘    ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูย้ื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ มหาวิทยาลัย 

ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเปน็ธรรมใน   

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี ้

                          ๒.๙    ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ 

ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นวา่นัน้ 

                          ๒.๑๐    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

                          ๒.๑๑    ผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงได้รบัคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ก าหนด 

                          ๒.๑๒    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ

รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

                          ๒.๑๓    ผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงได้รบัคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจา่ยเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่

การจ่ายเงินแต่ละคร้ังซึ่งมีมูลคา่ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดกไ็ด้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

 

 

/๓. หลักฐาน... 

 



- ๓ - 
 

                 ๓.    หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 

                         ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจา้ง

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 

                          ๓.๑    ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้

                                   (๑)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 

                                           (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผูจ้ัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

                                           (ข)   บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล หนงัสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้าม)ี และบญัชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) 

พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

                                   (๒)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลทีม่ิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนา

บัตรประจ าตัวประชาชนของผูน้ัน้ ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนของ

ผู้เป็นหุ้นสว่น หรือส าเนาหนังสอืเดินทางของผู้เป็นหุน้ส่วนที่มิได้ถือสัญชาตไิทย พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

                                   (๓)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผูย้ื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเปน็ผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสญัญา

ของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบไุว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 

                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ 

                                           (๔.๑)   ส าเนาใบทะเบยีนพาณิชย ์

                                           (๔.๒)   ส าเนาใบทะเบยีนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

                                   (๕)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐ

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                                           ทั้งนี้ เม่ือผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบญัชีเอกสารส่วนที่ ๑ 

ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสรา้งบญัชีเอกสารส่วนที ่๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) 

ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกลา่วในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                          ๓.๒    ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้

                                   (๑)    ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอื่นกระท าการแทนให้แนบหนังสือมอบ

อ านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ ทั้งนี้หากผู้รับ

มอบอ านาจเปน็บุคคลธรรมดาตอ้งเป็นผู้ทีบ่รรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านัน้ 

                                   (๒)    แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 

 

/(๓) บัญชีเอกสาร... 



- ๔ - 
 

                                   (๓)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐ

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                                           ทั้งนี้ เม่ือผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบญัชีเอกสารส่วนที่ ๒ 

ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสรา้งบญัชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) 

ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกลา่วในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                 ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทัง้สิ้น และจะต้องกรอก

ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและท าการยืนยนัตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ

เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                          ๔.๒     ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว

โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบไุว้ทา้ยใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ 

ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกนัทั้งตัวเลขและตัวหนงัสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ   

โดยคิดราคารวมทัง้สิ้นซึง่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง คา่จดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว 

จนกระทั่งสง่มอบพัสดุให้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

                                   ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วนั ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายใน

ก าหนดยืนราคา ผู้ยืน่ข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามไิด้ 

                          ๔.๓     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพสัดุไม่เกิน ๓๐ วนั นับถัดจากวนัลงนามใน

สัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก มหาวิทยาลัย ให้ส่งมอบพัสดุ 

                          ๔.๔     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุ ไป

พร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ 

มหาวิทยาลยัจะยึดไว้เปน็เอกสารของทางราชการ 

                          ๔.๕     ก่อนเสนอราคา ผู้ยืน่ข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้

ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสยีก่อนที่จะตกลงยืน่ข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวด

ราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์ 

                          ๔.๖     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือ

ตามเวลาของระบบการจัดซื้อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 

                          เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยืน่ข้อเสนอและการเสนอ

ราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

/๔.๘ ผู้ยื่นข้อ... 



- ๕ - 
 

                          ๔.๘     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท 

PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยืน่ข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผดิชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และ

ชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ 

มหาวิทยาลยั ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

                          ๔.๙     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะด าเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผู้ยืน่ข้อเสนอแต่ละรายว่า เปน็ผู้ยืน่ข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยืน่ข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) 

หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยืน่ข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยืน่ข้อเสนอรายอื่น คณะ

กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยืน่ข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนัน้ออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 

                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มี

การพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยืน่ข้อเสนอรายใดกระท าการอันเปน็การขัดขวางการแข่งขันอย่างเปน็ธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และ

คณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเปน็การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยืน่

ข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และมหาวิทยาลยั จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเปน็ผู้ทิง้งาน 

เว้นแต่ มหาวิทยาลัย จะพจิารณาเห็นว่าผู้ยืน่ข้อเสนอรายนัน้มใิช่เป็นผู้ริเร่ิมให้มีการกระท าดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือ

เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ มหาวิทยาลัย 

                          ๔.๑๐     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏบิัติ ดังนี้ 

                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลคา่เพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย

ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

                                   (๓)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

ก าหนด 

                                   (๔)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไมไ่ด้ 

                                   (๕)    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวธิีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเวบ็ไซต์ www.gprocurement.go.th 

                 ๕.    หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา 

                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะ

พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา 

                          ๕.๒     การพิจารณาผู้ชนะการยืน่ข้อเสนอ 

                                   กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผูช้นะการยื่นข้อเสนอ มหาวิทยาลัย จะพิจารณาจาก 

ราคารวม 

 

/๕.๓ หากผู้ยื่น... 
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                          ๕.๓     หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่

ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยืน่ข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัย

ก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญและความแตกต่างนัน้ไม่มีผลท าให้

เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อน

ปรนการตัดสทิธิผู้ยืน่ข้อเสนอรายนั้น 

                          ๕.๔     มหาวิทยาลยัสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี

ดังต่อไปนี ้

                                   (๑)    ไม่ปรากฏชื่อผูย้ื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจดัจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทาง

ระบบจัดซื้อจัดจา้งด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัย 

                                   (๒)    ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยืน่ข้อเสนอรายอื่น 

                          ๕.๕     ในการตัดสนิการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการพิจารณา

ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัยมสีิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ มหาวิทยาลัย มี

สิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

                          ๕.๖     มหาวิทยาลยัทรงไว้ซึง่สิทธทิี่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ

ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สดุแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็น

ส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสนิของ มหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด ผูย้ื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ 

รวมทั้งมหาวิทยาลัย จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเปน็

ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รบัการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระท าการโดยไม่สจุริต เช่น การ

เสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิตบิุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปน็ตน้ 

                               ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ าสดุ เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้วา่ไม่อาจด าเนนิงาน

ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัย 

จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้วา่ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถด าเนนิการตามเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รบัฟังได้ มหาวิทยาลยั มีสิทธทิี่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้

ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นขอ้เสนอดังกล่าวไม่มสีิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัย 

/๕.๗ ก่อนลงนาม... 
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                          ๕.๗     ก่อนลงนามในสัญญามหาวทิยาลยัอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

หากปรากฏว่ามีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอทีช่นะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์

ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผูย้ืน่ข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยืน่ข้อเสนอ

รายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 

                 ๖.     การท าสัญญาซื้อขาย 

                          ๖.๑     ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถสง่มอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 

๕ วันท าการ นับแต่วนัที่ท าข้อตกลงซื้อมหาวิทยาลยัจะพิจารณาจัดท าข้อตกลงเปน็หนังสือแทนการท าสัญญาตามแบบ

สัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได ้

                          ๖.๒     ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 

๕ วันท าการ หรือมหาวิทยาลัยเห็นว่าไมส่มควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือท าข้อตกลงเป็นหนังสือ กับมหาวิทยาลัย

ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันทีไ่ดร้ับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเปน็จ านวนเงินเท่ากบัร้อยละ ๕ ของราคาค่า

สิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้มหาวิทยาลัยยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอยา่งใด

ดังต่อไปนี ้

                          (๑)     เงินสด 

                          (๒)     เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจา่ย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น

ช าระต่อเจ้าหนา้ที่ในวนัท าสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท าการ 

                          (๓)     หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตวัอย่างที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ าประกนัอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

                          (๔)     หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงนิทนุ หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท์ี่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ

กิจการเงินทุนเพื่อการพาณชิย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัท

เงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันของธนาคารที่

คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 

                          (๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                          หลักประกันนี้จะคนืให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันทีผู่้ชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 

                          หลักประกันนี้จะคนืให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งมหาวิทยาลยั ได้รับมอบไว้แลว้ 

 

/๗. ค่าจ้าง... 

 

 



- ๘ - 
 

                 ๗.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

                          มหาวิทยาลัย จะจ่ายคา่สิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จา่ยทั้ง

ปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ไดร้ับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้สง่มอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือ

ข้อตกลงเป็นหนังสือ และมหาวทิยาลัย ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว 

                 ๘.    อัตราค่าปรับ 

                          ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขาย

เป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยงัไม่ได้รบัมอบต่อวัน 

                 ๙.    การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท าสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือท า

ข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแตก่รณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา

ไม่น้อยกว่า ๑ ปี      นับถัดจากวันที่ มหาวิทยาลัย ได้รับมอบสิง่ของ โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม

ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันทีไ่ด้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

                 ๑๐.    ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ 

                          ๑๐.๑   เงินค่าพสัดุส าหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย 

                                    การลงนามในสญัญาจะกระท าได ้ต่อเมื่อมหาวิทยาลัยได้รับอนุมตัิเงินค่าพัสดจุากเงินรายได้

มหาวิทยาลยั แล้วเท่านั้น 

                          ๑๐.๒   เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิง่ของตามการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แลว้ ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องน าเข้า

มาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ประกาศก าหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 

                                   (๑)    แจ้งการสั่งหรือน าสิง่ของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากตา่งประเทศต่อกรมเจ้าท่า 

ภายใน ๗ วัน นับตัง้แต่วันทีผู่้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

                                   (๒)    จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ

ไทย จากตา่งประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รบัอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือ

ไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเชน่นั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ

ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

                                   (๓)    ในกรณีที่ไม่ปฏบิัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผดิตามกฎหมายว่าด้วยการ

ส่งเสริมการพาณชิยนาว ี

 

/๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอ... 



- ๙ - 
 

                          ๑๐.๓   ผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสญัญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ

ภายในเวลาที่ก าหนด ดังระบไุวใ้นข้อ ๗ มหาวิทยาลัยจะริบหลกัประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ า

ประกันการยื่นข้อเสนอทนัที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้าม)ี รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้ง

งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

                          ๑๐.๔   มหาวิทยาลยัสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสญัญาหรือ

ข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอยัการสูงสุด (ถา้มี) 

                          ๑๐.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี ้มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้

ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบตัิตามค าวินิจฉัยของมหาวิทยาลัย ค าวนิิจฉัยดังกลา่วให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยืน่ข้อเสนอไม่มีสิทธิ

เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม 

                          ๑๐.๖   มหาวิทยาลยัอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้อง

ค่าเสียหายใดๆ จากมหาวทิยาลยัไม่ได้ 

                                   (๑)    มหาวิทยาลัยไมไ่ด้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียง

พอที่จะท าการจัดซื้อคร้ังนีต้่อไป 

                                   (๒)    มีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี

ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยืน่ข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้

ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

                                   (๓)    การท าการจัดซื้อคร้ังนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย หรือกระทบ

ต่อประโยชน์สาธารณะ 

                                   (๔)    กรณีอื่นในท านองเดียวกบั (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก

ตามความในกฎหมายวา่ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ 

                 ๑๑.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบยีบ 

                             ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยืน่ข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผูข้ายต้องปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบยีบได้ก าหนดไวโ้ดยเคร่งครัด 

 

 

 

 

/๑๒. การประเมิน... 

 

 

 



- ๑๐ - 
 

                 ๑๒.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูป้ระกอบการ 

                             มหาวิทยาลัย สามารถน าผลการปฏบิัตงิานแลว้เสร็จตามสญัญาของผู้ยืน่ข้อเสนอที่ได้รับการ

คัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อน ามาประเมินผลการปฏิบัตงิานของผูป้ระกอบการ 

                             ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือ

ท าสัญญากับมหาวทิยาลัย ไวช้ั่วคราว 

 

มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรัมย์ 

 

 

(รองศาสตราจารย์มาลิณี  จุโฑปะมา) 

รักษาราชการแทน  อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรัมย์ 

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

                                                                                     (อาจารย์วิชชา  นาจ าปา) 

                                                                           รักษาราชการแทน  ผู้อ านวยการกองการพัสดุ 

                                                                            ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 

 


