
เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนิกส (e-bidding) 

เลขท่ี มจ.(วส.) 9/2560 

ซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 27 รายการ 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ ลงวันท่ี  9 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2560 

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

  มหาวิทยาลยัแม่โจ้ ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ซึ่งต่อไปนีเ้รียกว่า 

"มหาวิทยาลยั" มีความประสงค์จะประกวดราคาซือ้ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดงันี ้

1. รําออ่น จํานวน 400 กก.   

2. มลูไก่อดัเม็ด จํานวน 40 กระสอบ   

3. พลาสตกิดําคลมุแปลง จํานวน 10 ม้วน   

4. เทปนํา้หยด จํานวน 10 ม้วน   

5. กรองเกษตรแบบดสิ จํานวน 10 ตวั   

6. พลาสตกิ PE ใส จํานวน 7 ม้วน   

7. ขยุมะพร้าว จํานวน 100 กระสอบ   

8. มะพร้าวสบัเล็ก จํานวน 100 กระสอบ   

9. ประกบัพลาสตกิ จํานวน 500 ตวั   

10. แผน่เหลืองลอ่แมลง จํานวน 1,000 แผน่   

11. กาวเหนียวดกัแมลง จํานวน 40 ขวด   

12. สารชีวภาพกําจดัศตัรูพืช (เมธาไรเซ่ียม) จํานวน 60 กระป๋อง   

13. สารชีวภาพกําจดัโรคพืช (ไตรโคเดอร์มา่ ฮาร์ เซียนัม่ ) จํานวน 60 กระป๋อง   

14. สารชีวภาพป้องกนัและกําจดัโรคพืช (บาซิลลสัซบัทีลิส) จํานวน 60 กระป๋อง   

15. สารชีวภาพกําจดัศตัรูพืช (บาซิลลสั ทริูงเยนซิส) จํานวน 60 กระป๋อง   

16. สารชีวภาพกําจดัศตัรูพืช (บเูวเรีย บสัเซียนา่) จํานวน 60 กระป๋อง   

17. ทริปโตฝาจ จํานวน 40 ซอง   

18. สารสกดัสมนุไพรกําจดัแมลง จํานวน 40 กระป๋อง   

19. ปุ๋ ยอินทรีย์อดัเม็ด tpi จํานวน 40 กระสอบ   

20. ปุ๋ ยอินทรีย์นาโนชีวภาพชนิดนํา้ (สีมว่ง) จํานวน 15 ถงั     

21. ปุ๋ ยอินทรีย์นาโนชีวภาพชนิดนํา้ (สีเขียว) จํานวน 15 ถงั   

22. กากถัว่เหลืองบด จํานวน 10 กระสอบ   

23. สารสกดัสะเดาเข้มข้น จํานวน 10 ขวด   

24. ปลาป่น จํานวน 220 กก.   

25. ตอกสําหรับปักแปลง จํานวน 900 มดั   

26. ใบตองตงึ จํานวน 3,000 ตบั   

27. ปุ๋ ยอินทรีย์มลูค้างคาวหมกั 100 % จํานวน 10 กระสอบ   
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ซึง่พสัดท่ีุจะซือ้นีต้้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยูใ่นสภาพท่ี

จะใช้งานได้ทนัที และมีคณุลกัษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซือ้ด้วยวิธีประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบบันี ้โดยมีข้อแนะนํา และข้อกําหนด ดงัตอ่ไปนี ้

                 1.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

                          1.1     รายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ 

                          1.2     แบบใบเสนอราคาท่ีกําหนดไว้ในระบบการจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

                          1.3     สญัญามาตรฐานหนว่ยงาน 

                          1.4     แบบหนงัสือคํา้ประกนั 

                                    (1)   หลกัประกนัสญัญา 

                          1.5     บทนิยาม 

                                    (1)   ผู้ เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั 

                                    (2)   การขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 

                          1.6     แบบบญัชีเอกสารท่ีกําหนดไว้ในระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

                                    (1)   บญัชีเอกสารสว่นท่ี 1 

                                    (2)   บญัชีเอกสารสว่นท่ี 2 

                 2.    คณุสมบตัขิองผู้ เสนอราคา 

                          2.1    ผู้ เสนอราคาต้องเป็นผู้ มีอาชีพขายพสัดท่ีุประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าว 

                          2.2    ผู้ เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ ท่ีถูกระบุช่ือไว้ในบญัชีรายช่ือผู้ ทิง้งานของทางราชการ

และได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว หรือไม่เป็นผู้ ท่ีได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ ทิง้งานตาม

ระเบียบของทางราชการ 

                          2.3    ผู้ เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ เสนอราคารายอ่ืน ณ วัน

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่าง

เป็นธรรม ตามข้อ 1.5 

                          2.4    ผู้ เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกนั ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้

ศาลไทย เว้นแตรั่ฐบาลของผู้ เสนอราคาได้มีคําสัง่ให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกนัเช่นวา่นัน้ 

                          2.5    ผู้ เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ ท่ีถูกประเมินสิทธิผู้ เสนอราคาในสถานะท่ีห้ามเข้าเสนอ

ราคาและห้ามทําสญัญาตามท่ี กวพ. กําหนด 

                          2.7    บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สญัญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ ไม่แสดงบญัชี

รายรับรายจา่ย หรือแสดงบญัชีรายรับรายจา่ยไมถ่กูต้องครบถ้วนในสาระสําคญั 
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   2.8    บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สญัญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดําเนินการ

จดัซือ้จดัจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบญัชีกลาง ท่ีเว็บไซต์ศนูย์ข้อมลูจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐ 

                        2.9    คู่สญัญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบญัชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครัง้ซึ่งมี

มลูคา่ ไมเ่กินสามหม่ืนบาทคูส่ญัญาอาจจา่ยเป็นเงินสดก็ได้ 

                 3.    หลกัฐานการย่ืนข้อเสนอ 

                         ผู้ เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลกัฐานย่ืนมาพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้

จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น 2 สว่น คือ 

                          3.1    สว่นท่ี 1 อยา่งน้อยต้องมีเอกสารดงัตอ่ไปนี ้

                                   (1)    ในกรณีผู้ เสนอราคาเป็นนิตบิคุคล 

                                           (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามญัหรือห้างหุ้นส่วนจํากดั ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรอง

การจดทะเบียนนิติบุคคล บญัชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้ จดัการ ผู้ มีอํานาจควบคมุ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนา

ถกูต้อง 

                                           (ข)   บริษัทจํากดัหรือบริษัทมหาชนจํากดั ให้ย่ืนสําเนาหนงัสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บญัชีรายช่ือกรรมการผู้ จดัการ ผู้ มีอํานาจควบคมุ (ถ้ามี) และ

บญัชีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 

                                   (2)    ในกรณีผู้ เสนอราคาเป็นบคุคลธรรมดาหรือคณะบคุคลท่ีมิใช่นิติบคุคลให้ย่ืน 

สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้นัน้ สําเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบตัร

ประจําตวัประชาชนของผู้ เป็นหุ้นสว่น พร้อมทัง้รับรองสําเนาถกูต้อง 

                                   (3)    ในกรณีผู้ เสนอราคาเป็นผู้ เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ ร่วมค้า ให้ย่ืน

สําเนาสญัญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้ ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้ เข้าร่วมค้า

ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาท่ีมิใช่สญัชาติไทย ก็ให้ย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติ

บคุคล ให้ย่ืนเอกสารตามท่ีระบ ุไว้ใน (1) 

                                   (4)    เอกสารเพิ่มเตมิอ่ืนๆ 

                                           (4.1)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

(ถ้ามี) (ถ้ามี) 

                                           (4.2)   สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้อง 

                                   (5)    บัญชีเอกสารส่วนท่ี 1 ทัง้หมดท่ีได้ย่ืนพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ

จัดซือ้จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ 1.6 (1) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File 

(Portable Document Format) 
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                          3.2    สว่นท่ี 2 อยา่งน้อยต้องมีเอกสารดงัตอ่ไปนี ้

                                   (1)    แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ ตามข้อ 4.4 

                                   (2)    หนงัสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้ เสนอราคา 

มอบอํานาจให้บุคคลอ่ืน ลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลกัฐานแสดงตวัตนของผู้ เสนอราคาในการ

เสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แทน 

                                   (3)    เอกสารเพิ่มเตมิอ่ืนๆ 

                                           (๓.๑)   รายละเอียดข้อเสนอทางด้านเทคนิคและข้อเสนออ่ืน (ถ้ามี) 

                                   (4)    บัญชีเอกสารส่วนท่ี 2 ทัง้หมดท่ีได้ย่ืนพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ

จัดซือ้จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ 1.6 (2) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File 

(Portable Document Format) 

                 4.    การเสนอราคา 

                          4.1     ผู้ เสนอราคาต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี ้โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทัง้สิน้ และ

จะต้องกรอกข้อความให้ถกูต้องครบถ้วน ลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลกัฐานแสดงตวัตนของผู้ เสนอ

ราคา โดยไมต้่องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                          4.2     ผู้ เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดย

เสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้

ถกูต้อง โดยคิดราคารวมทัง้สิน้ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ

คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง จนกระทัง่ส่งมอบพสัดใุห้ ณ ผู้ขายจะต้องทําการส่งมอบครุภัณฑ์ ณ สาขาพืชผกั 

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลยัแมโ่จ้ ต.หนองหาร อ.สนัทราย จ.เชียงใหม ่

                                   ราคาท่ีเสนอ จะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วนั นบัแตว่นัเสนอราคา 

โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู้ เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคา

มิได้ 

                          4.3     ผู้ เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาสง่มอบพสัด ุไม่เกิน 20 วนั นบัถดัจากวนัลง

นาม ในสญัญาซือ้ขาย 

                          4.4     ผู้ เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด คณุลกัษณะ

เฉพาะของ วสัดกุารเกษตร (ตามเอกสารแนบ) ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือประกอบการพิจารณา หลกัฐานดงักล่าวนีม้หาวิทยาลยัจะยึดไว้เป็นเอกสารของทาง

ราชการ 

                                   สําหรับแคตตาล็อกท่ีแนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนา

ถูกต้อง โดยผู้ มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ เสนอราคาจะต้องนําต้นฉบับมาให้

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน 3 วนั 
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                          4.5     ก่อนการเสนอราคา ผู้ เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณ

ลกัษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทัง้หมดเสียก่อนท่ีจะตกลงย่ืน

ข้อเสนอตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

                          4.6     ผู้ เสนอราคาจะต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบการจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐ

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์  2560  ระหวา่งเวลา 08.30 น.  ถึง 16.30 น. 

                          เม่ือพ้นกําหนดเวลาย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการย่ืนข้อเสนอและ

การเสนอราคาใดๆ โดยเดด็ขาด 

                          คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดําเนินการตรวจสอบ

คณุสมบตัิของผู้ เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้ เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ เสนอราคารายอ่ืน 

ตามข้อ 1.5 (1) ณ วนัประกาศประกวดราคาหรือไม ่

                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือ 

ในขณะท่ีมีการพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้ เสนอราคารายใดกระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคา

อย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5 (2) และคณะกรรมการฯ เช่ือว่ามีการกระทําอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขัน

ราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตดัรายช่ือผู้ เสนอราคารายนัน้ออกจากการเป็นผู้ เสนอราคา และ

มหาวิทยาลยัจะพิจารณาลงโทษผู้ เสนอราคาดงักล่าวเป็นผู้ ทิง้งาน เว้นแตค่ณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะวินิจฉัยได้ว่าผู้ เสนอราคารายนัน้เป็นผู้ ท่ีให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ตอ่

การพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ ริเร่ิมให้มีการกระทําดงักลา่ว 

                          4.7     ผู้ เสนอราคาจะต้องปฏิบตั ิดงันี ้

                                   (1)    ปฏิบตัติามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

                                   (2)    ราคาท่ีเสนอจะต้องเป็นราคาท่ีรวมภาษีมลูคา่เพิ่ม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวม

คา่ใช้จา่ยทัง้ปวงไว้ด้วยแล้ว 

                                   (3)    ผู้ เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน 

เวลา ท่ีกําหนด 

                                   (4)    ห้ามผู้ เสนอราคาถอนการเสนอราคา 

                                   (๕)    ผู้ เสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอ

ร า ค า ด้ ว ย วิ ธี ป ร ะ ก ว ด ร า ค า อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  ข อ ง ก ร ม บัญ ชี ก ล า ง ท่ี แ ส ด ง ไ ว้ ใ น เ ว็ บ ไ ซ ต์ 

www.gprocurement.go.th 

                 5.    หลกัเกณฑ์และสิทธ์ิในการพิจารณา 

                          5.1      ในการพิจารณาผลการย่ืนข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั ง้ นี ้

มหาวิทยาลยัจะพิจารณาตดัสินโดยใช้หลกัเกณฑ์ ราคา และจะพิจารณาจาก ราคารวม 

                          5.2     หากผู้ เสนอราคารายใดมีคณุสมบตัิไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือย่ืนหลกัฐานการย่ืน

ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือย่ืนข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไมรั่บพิจารณาราคาของผู้ เสนอราคารายนัน้ เว้นแตเ่ป็น 
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ข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเง่ือนไขของเอกสารประกวดราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญ ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็น

ประโยชน์ตอ่มหาวิทยาลยัเทา่นัน้ 

                          5.3     มหาวิทยาลยัสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผนั 

ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

                                   (1)    ไม่ปรากฏช่ือผู้ เสนอราคารายนัน้ในบัญชีผู้ รับเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจดัซือ้จดัจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบญัชีรายช่ือผู้ ซือ้เอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจดัซือ้จดัจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลยั 

                                   (2)    ไมก่รอกช่ือนิตบิคุคล (บคุคลธรรมดา) หรือลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์อย่าง

หนึง่อยา่งใด หรือทัง้หมดในการเสนอราคาทางระบบการจดัซือ้จดัจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

                                   (3)    เสนอรายละเอียดแตกตา่งไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นสาระสําคญั หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ เสนอราคารายอ่ืน 

                          5.4      ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ห รือในการทําสัญญา 

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลยัมีสิทธิให้ผู้ เสนอราคาชีแ้จง

ข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ เสนอราคาได้ มหาวิทยาลยัมีสิทธิท่ีจะไม่รับ

ข้อเสนอ ไมรั่บราคาหรือไมทํ่าสญัญา หากหลกัฐานดงักลา่วไมมี่ความเหมาะสม หรือไมถ่กูต้อง 

                          5.5     มหาวิทยาลยัทรงไว้ซึง่สิทธิท่ีจะไมรั่บราคาต่ําสดุ หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคา

ท่ีเสนอทัง้หมด ก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซือ้ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด 

หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไมพ่ิจารณาจดัซือ้เลยก็ได้ สดุแตจ่ะพิจารณา ทัง้นี ้

เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคญั และให้ถือว่าการตดัสินของ มหาวิทยาลยัเป็นเด็ดขาด ผู้ เสนอ

ราคาจะเรียกร้อง ค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทัง้มหาวิทยาลัย จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ เสนอราคาเป็นผู้ ทิง้งาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ เสนอราคาท่ีได้รับการคดัเลือกหรือไม่ก็

ตาม หากมีเหตท่ีุเช่ือได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สจุริต เช่น การเสนอเอกสารอนัเป็นเท็จ หรือใช้

ช่ือบคุคลธรรมดา หรือนิตบิคุคลอ่ืนมาย่ืนข้อเสนอแทน เป็นต้น 

                          5.6     ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงภายหลงัจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผู้ เสนอราคาท่ีมี

สิทธิ ได้รับการคดัเลือกเป็นผู้ เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ เสนอราคารายอ่ืน ณ วนัประกาศ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ เสนอราคาท่ีกระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่าง

เป็นธรรม ตามข้อ 1.5  มหาวิทยาลยัมีอํานาจท่ีจะตดัรายช่ือผู้ เสนอราคาท่ีได้รับคดัเลือกรายดงักลา่วออก 

และมหาวิทยาลยัจะพิจารณาลงโทษผู้ เสนอราคารายนัน้เป็นผู้ ทิง้งาน 

                          ในกรณีนีห้ากปลดักระทรวงพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาท่ี

ได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างย่ิง ปลดักระทรวงมีอํานาจยกเลิกการพิจารณา

ผลการเสนอราคาดงักลา่วได้ 
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                 6.     การทําสญัญาซือ้ขาย 

                          6.1     ในกรณีท่ีผู้ ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้

ครบถ้วน ภายใน 5 วนัทําการของทางราชการ นบัแต่วนัท่ีทําข้อตกลงซือ้ มหาวิทยาลยัจะพิจารณาจดัทํา

ข้อตกลงเป็นหนงัสือ แทนการทําสญัญาตามแบบสญัญาดงัระบ ุในข้อ 1.3 ก็ได้ 

                          6.2     ในกรณีท่ีผู้ ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้

ครบถ้วน ภายใน 5 วันทําการของทางราชการ หรือมหาวิทยาลัยเห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็น

หนงัสือ ตามข้อ 6.1 ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทําสญัญาซือ้ขายตามแบบสญัญาดงั

ระบใุนข้อ 1.3 กบัมหาวิทยาลยัภายใน 7 วนั นบัถดัจากวนัท่ีได้รับแจ้งและจะต้องวางหลกัประกนัสญัญา

เป็นจํานวนเงินเทา่กบัร้อยละ 5 ของราคาสิ่งของท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้มหาวิทยาลยัยึดถือไว้

ในขณะทําสญัญา โดยใช้หลกัประกนัอยา่งหนึง่อยา่งใดดงัตอ่ไปนี ้

                          (1)     เงินสด 

                          (2)     เช็คท่ีธนาคารสัง่จ่ายให้แก่มหาวิทยาลยั โดยเป็นเช็คลงวนัท่ีท่ีทําสญัญาหรือก่อน

หน้านัน้ ไมเ่กิน ๓ วนัทําการของทางราชการ 

                          (3)     หนงัสือคํา้ประกนัของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนงัสือคํา้ประกนั ดงัระบุ

ในข้อ 1.4 (2) 

                          (4)     หนังสือคํา้ประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัท

เงินทนุ หรือบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ท่ีได้รับอนญุาตให้ประกอบกิจการเงินทนุเพ่ือการพาณิชย์และประกอบ

ธุรกิจคํา้ประกนั ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึง่ได้แจ้งช่ือเวียนให้ส่วนราชการตา่ง ๆ ทราบ

แล้ว โดยอนโุลมให้ใช้ตามแบบหนงัสือคํา้ประกนั ดงัระบใุนข้อ 1.4 (2) 

                          (5)     พนัธบตัรรัฐบาลไทย 

                          หลักประกันนีจ้ะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบีย้ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ีผู้ ชนะการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผกูพนัตามสญัญาซือ้ขายแล้ว 

                 7.    อตัราคา่ปรับ 

                          คา่ปรับตามแบบสญัญาซือ้ขายข้อ 10 ให้คดิในอตัราร้อยละ 0.20 ตอ่วนั 

                 8.    การรับประกนัความชํารุดบกพร่อง 

                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนงัสือ หรือทําสญัญาซือ้

ขาย ตามแบบดงัระบใุนข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกนัความชํารุดบกพร่องของสิ่งของท่ีซือ้ขายท่ี

เกิดขึน้ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า       นับถัดจากวันท่ีผู้ ซือ้รับมอบ โดยผู้ ขายต้องรีบจดัการซ่อมแซม

แก้ไขให้ใช้การได้ดีดงัเดมิภายใน วนั นบัถดัจากวนัท่ีได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 

                 9.    ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 

                          9.1   เงินคา่พสัดสํุาหรับการซือ้ครัง้นี ้ได้มาจากเงินอดุหนนุประจําปี 2560 

                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ ต่อเม่ือมหาวิทยาลัยได้รับอนุมตัิเงินค่าพัสดุ

จากเงินอดุหนนุประจําปี 2560 แล้วเทา่นัน้ 



 -8- 

 

                          9.2   เม่ือมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้ เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ ขาย และได้ตกลงซือ้

สิ่งของตามประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ ขายจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจาก

ตา่งประเทศและของนัน้ต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับ

ขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้ เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ ขาย จะต้องปฏิบตัิ

ตามกฎหมายวา่ด้วยการสง่เสริมการพาณิชยนาวี ดงันี ้

                                   (1)    แจ้งการสัง่หรือนําสิ่งของท่ีซือ้ขายดงักล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ตอ่กรม

เจ้าท่า ภายใน ๗ วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีผู้ขายสัง่ หรือซือ้ของจากตา่งประเทศ เว้นแตเ่ป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออ่ืนได้ 

                                   (2)    จัดการให้สิ่งของท่ีซือ้ขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิ

เชน่เดียวกบัเรือไทย จากตา่งประเทศมายงัประเทศไทย เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทกุ

สิ่งของนัน้ โดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเ่รือไทย ซึง่จะต้องได้รับอนญุาตเชน่นัน้ก่อนบรรทกุของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ี

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออ่ืน 

                                   (3)    ในกรณีท่ีไมป่ฏิบตัติาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย 

การสง่เสริมการพาณิชยนาวี 

                          9.3   ผู้ เสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลยัได้คดัเลือกแล้ว ไม่ไปทําสญัญา หรือข้อตกลงภายใน

เวลาท่ี ทางราชการกําหนด ดงัระบไุว้ในข้อ 7 มหาวิทยาลยัจะริบหลกัประกนัการย่ืนข้อเสนอหรือเรียกร้อง

จากผู้ออกหนงัสือคํา้ประกนัการย่ืนข้อเสนอทนัทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้า

มี) รวมทัง้จะพิจารณา ให้เป็นผู้ทิง้งานตามระเบียบของทางราชการ 

                          9.4   มหาวิทยาลยัสงวนสิทธ์ิท่ีจะแก้ไขเพิ่มเติมเง่ือนไข หรือข้อกําหนดในแบบสญัญาให้

เป็นไปตามความเห็นของสํานกังานอยัการสงูสดุ (ถ้ามี)  

  

งานพสัด ุ 

สํานกัวิจยัและสง่เสริมวิชาการการเกษตร 

มหาวิทยาลยัแมโ่จ้ 

        9 กมุภาพนัธ์ 2560 
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