
                    

 

เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ มจ.(วส.)  10/2560 

การจัดซื้อวัสดุการเกษตรจํานวน 16 รายการ  เพื่อใชในราชการ 

ตามประกาศมหาวทิยาลัยแมโจ ลงวันที่  16 กุมภาพันธ  พ.ศ.2560 

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

  มหาวิทยาลัยแมโจ   ตําบลหนองหาร   อําเภอสันทราย   จังหวัดเชียงใหม      ซึ่งตอไปนี้

เรียกวา “มหาวิทยาลัยฯ” มีความประสงคจะสอบราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร ของโครงการบริการวิชาการ

แกชุมชน ป 2560 ภายในโครงการ สนับสนุนมูลนธิโิครงการหลวงและโครงการศูนยเรยีนรูวัฒนธรรมเกษตร

ลานนา (35 ไร)  ร แผนงานบริการวิชาการแกสังคม งานบริการวิชาการแกชุมชน จํานวน 16 รายการ 

ดังตอไปนี้ 

   

    1.ปุยเคมสีูตร 8-24-4 จํานวน 40 กระสอบ   

2.ปุยเคมสีูตร 46-0-0 จํานวน 120 กระสอบ   

3.ปุยเคมสีูตร 15-0-0  จํานวน 40 กระสอบ    

 4.ปุยเคมสีูตร 0-0-60 จํานวน 20 กระสอบ    

   5.ปุยเคมสีูตร 12-24-12 จํานวน 50 กระสอบ   

6.ปุยเคมสีูตร 13-13-21 จํานวน 100 กระสอบ   

7.ปุยเคมสีูตร 15-15-15 จํานวน 130 กระสอบ    

8.ไกกระดูกดํา จํานวน 2,000 ตัว    

9.สุกรลูกผสม จํานวน 120 ตัว   

10.ปลาปน จํานวน 40 กระสอบ   

11.รํากลาง จํานวน 200 กระสอบ   

12.ขาวโพดปน จํานวน 55 กระสอบ    

13.แกลบดบิ จํานวน 8 ลํา    

14.ฟางอัดกอน จํานวน 745 กอน    

15.น้ําตาลทรายแดง จํานวน 22 กระสอบ   

16.เกลอืเม็ด(ไมมไีอโอดนี) จํานวน 8 กระสอบ   

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปน ของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูใน

สภาพที่จะใชงานไดทันท ี และมคีุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมี

ขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้  
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1. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา มดีังน้ี 

    1.1 รายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะ   จํานวน 1 ชุด 

   1.2 แบบใบเสนอราคา     จํานวน 1 ชุด 

  1.3 แบบสัญญาซื้อขาย     จํานวน 1 ชุด 

  1.4 แบบหนังสอืค้ําประกัน (หลักประกันสัญญา)  จํานวน 1 ชุด 

  1.5 บทนยิาม      จํานวน 1 ชุด 

   (1)  ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน 

   (2)  การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

  1.6  แบบบัญชีเอกสาร     จํานวน 1 ชุด 

   (1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 

   (2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 

2. คุณสมบัตขิองผูเสนอราคา 

  2.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา 

  2.2 ตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวยีนช่ือ

แลว  หรอืไมเปน  ผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิตบิุคคลหรอืบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบยีบของราชการ  
     

  2.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมผีลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ

สอบราคาหรอืไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.5 

  2.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสทิธิ์หรอืความคุมกัน ซึ่งอาจปฏเิสธไมยอมขึ้นศาล

ไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอไดมคีําสั่งใหสละสทิธิ์และความคุมกันเชนวานัน้ 

  2.5 ผูเสนอราคาตองเปนผูมคีุณสมบัติอยูในเงื่อนไขตามหนังสอืสํานักงาน ป.ป.ช. ดวนที่สุด 

ปช.0028/ ว0009 ลงวันที่ 23 มนีาคม พ.ศ. 2555 กําหนดใหคูสัญญาตองปฏบิัติดังนี้ 

   2.5.1 บุคคลหรอืนติบิุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดง

บัญชีรายรับ รายจายหรอืแสดงบัญชีรายรับ รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

   2.5.2 บุคคลหรอืนติบิุคคลที่จะเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนนิการ

จัดซื้อจัดจางดวยระบบอเิล็กทรอนกิส (e-Government Procurement: e-GP) ตองลงทะเบยีนในระบบ

อเิล็กทรอนกิสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซดศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

2.5.3 คูสัญญาตองรับจายเงนิผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแตการรับ

จายเงนิแตละครัง้ซึ่งมมูีลคาไมเกนิสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงนิสดก็ได 
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3. หลักฐานการเสนอราคา 

  ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว

นอกซองใบเสนอราคาเปน 2 สวนคอื 

  3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมเีอกสารดังตอไปนี้ 

   (1) ในกรณผูีเสนอราคาเปนนติบิุคคล 

   (ก) หางหุนสวนสามัญหรอืหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนติบิุคคล บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมอีํานาจควบคุม พรอมทัง้รับรองสําเนาถูกตอง    

   (ข) บรษิัทจํากัดหรอืบรษิัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบยีน

นติบิุคคล หนังสือบรคิณหสนธ ิบัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมอีํานาจควบคุมและบัญชีผูถอืหุนรายใหญ 

พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

   (2) ในกรณผูีเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มใิชนติบิุคคล ใหยื่น

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนัน้ สําเนาขอตกลงที่แสดงถงึการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตร

ประจําตัว     ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

   (3) ในกรณผูีเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา

สัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคาและในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปน

บุคคลธรรมดาที่มใิชสัญชาตไิทยก็ใหยื่นสําเนาหนังสอืเดนิทางหรือผูรวมคาฝายใดเปนนติบิุคคลใหยื่น

เอกสารตามที่ระบุไวใน (1) 

   (4) ผูประกอบการประเภทรานคาจะตองมีสําเนาใบทะเบยีนพาณชิยพรอมรับรอง

สําเนาถูกตอง 

   5) สําเนาใบทะเบยีนภาษมูีลคาเพิ่ม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

   (6) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทัง้หมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ 

1.6 (1) 

   3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมเีอกสารดังตอไปนี้ 

    (1) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ 4.4 

    (2) หนังสอืมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณทีี่ผูเสนอราคามอบ

อํานาจใหบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 

                       (3) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทัง้หมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน

ขอ 1.6 (2)      

4. การเสนอราคา 

  4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้ โดยไมมี

เงื่อนไข  ใด ๆ ทัง้สิ้น  และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมอืช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจน   
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จํานวนเงินที่เสนอจะตองระบุตรงกันทัง้ตัวเลขและตัวหนังสอื โดยไมมกีารขูดลบหรอืแกไข หากมกีารขูดลบ 

ตก เตมิ  แกไข เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมอืช่ือผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง  

                   4.2  ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงนิบาทและเสนอราคาเพยีงราคาเดยีว โดยเสนอ

ราคารวมตอรายการ และราคาตอหนวย และหรอืราคาตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวในทายใบเสนอราคา

ใหถูกตอง   ทัง้นี้ราคาที่เสนอจะตองตรงกันทัง้ตัวเลขและตัวหนังสอื  ถาตัวเลขและตัวหนังสอืไมตรงกันให

ถอืตัวหนังสอืเปนสําคัญ โดยคดิราคารวมทัง้สิ้นซึ่งรวมคาภาษมูีลคาเพิ่ม ภาษอีากรอื่น คาขนสง คาจด

ทะเบียน และคาใชจาย  อื่น ๆ ทัง้ปวง จนกระทั่งสงมอบพัสดุให  ณ สํานักงานเลขานุการ สํานักวจัิยและ

สงเสรมิวชิาการการเกษตร อาคารเฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ช้ัน 3 มหาวทิยาลัยแมโจ 

  ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยนืราคาไมนอยกวา 30 วัน นับแตวันเปดซองใบเสนอราคา 

โดยภายในกําหนดยนืราคาผูเสนอจะตองรับผิดชอบที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามไิด 

  4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกนิ  30   วัน  นับถัดจากวันลง

นามในสัญญาซื้อขาย 

  4.4 ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อก    และแบบรูปรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะของ

ครุภัณฑไปพรอมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้มหาวทิยาลัย จะยดึไวเปน

เอกสารของทางราชการ 

  สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพจิารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง

โดยผูมอีํานาจทํานติกิรรมแทนนติบิุคคล หากคณะกรรมการเปดซองสอบราคามคีวามประสงคจะขอดู

ตนฉบับแคตตาล็อก ผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคาตรวจสอบ 

ภายใน 5 วัน 

  4.5 กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอยีดคุณ

ลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาทัง้หมดเสยีกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตาม

เงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 

  4.6 ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคาที่ปดผนึกซองเรยีบรอย  จาหนาซองถงึ

ประธานคณะกรรมการเปดซองสอบราคา โดยระบุที่หนาซองวา  “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซื้อ

เลขที่ มจ.(วส.) 10/2560”   ยื่นตอเจาหนาที่พัสดุ ตั้งแตวันที่  16 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2560 ถงึ  วันที่  2 

มนีาคม ระหวาง เวลา 09.00 น. ถงึ 16.30 น.  ณ  งานพัสดุ สํานักวจัิยและสงเสรมิวชิาการการเกษตร 

อาคารเฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  ช้ัน  3  มหาวทิยาลัยแมโจ    

  เมื่อพนกําหนดวันยื่นซองสอบราคาแลว จะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 
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คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะดําเนนิการตรวจสอบคุณสมบัตขิองผูเสนอราคาแตละ

รายวา    เปนผูเสนอราคาที่มผีลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นตามขอ 1.5 (1) ณ วันประกาศ

สอบราคาหรอืไมและประกาศรายช่ือผูเสนอราคาที่มสีิทธไิดรับการคัดเลอืกกอนการเปดซองใบเสนอราคา 

  หากปรากฎตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอนหรอืในขณะที่มกีารเปดซองใบเสนอ

ราคาวามี   เสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.5 (2)  และ

คณะกรรมการฯ เช่ือวามกีารกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม   คณะกรรมการจะ

ตัดรายช่ือผูเสนอราคารายนัน้ออกจากการเปนผูเสนอราคาและประกาศรายช่ือผูเสนอราคาที่มสีทิธไิดรับ

การคัดเลอืกและมหาวทิยาลัยแมโจ จะพจิารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน   เวนแตคณะ

กรรมการฯ จะวนิิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนัน้เปนผูที่ใหความรวมมอืเปนประโยชนตอการพิจารณาของ

ทางราชการและมไิดเปนผูริเริ่มใหมกีารกระทําดังกลาว 

ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายช่ือออกจากการเปนผูเสนอราคาเพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มี

ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรอืเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอัน

เปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอเลขาธกิารคณะกรรมการ

อุดมศกึษาภายใน 3 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา การวนิิจฉัยอุทธรณของ

เลขาธกิารคณะกรรมการฯใหถอืเปนที่สุด 

  คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาที่มสีทิธิไดรับ

การคัดเลอืกดังกลาวขางตน ณ หองประชุมช้ัน 3 อาคารเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา    ใน

วันที่  6   เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2560   ตัง้แตเวลา 13.30. น. เปนตนไป 

  การยื่นอุทธรณตามวรรค 5 ยอมไมเปนเหตุใหมกีารขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอ

ราคา เวนแตเลขาธกิารคณะกรรมการฯ พจิารณาเห็นวาการขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแก

ทางราชการอยางยิ่ง และในกรณทีี่เลขาธกิารคณะกรรมการฯ พจิารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ 

และเห็นวาการยกเลกิการเปดซองใบเสนอราคาที่ไดดําเนนิการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยาง

ยิ่งใหเลขาธกิารคณะกรรมการมอีํานาจยกเลกิการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได 

 

5.การจายเงิน 

  มหาวทิยาลัยแมโจ จะจายเงินคาสิ่งของเปนจํานวน 1 งวด เมื่อผูขายไดสงมอบครบถวนตาม

เงื่อนไขขอสัญญา 
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6 หลักเกณฑและสทิธใินการพิจารณาราคา 

   6.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาทุกรายการ มหาวทิยาลัยฯ จะ

พจิารณาตัดสนิดวยราคาตอรายการ ตอหนวยและราคารวม 

  6.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัตไิมตรงตามขอ 2 หรอืยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม

ถูกตองหรอืไมครบถวนตามขอ 3  หรอืยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4 แลว    คณะกรรมการฯ จะไม

รับพจิารณาราคาของผูเสนอราคารายนัน้  เวนแตเปนขอผิดพลาดหรอืผิดหลงเพยีงเล็กนอยหรอืผิดพลาดไป

จากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มใิชสาระสําคัญ ทัง้นี้ เฉพาะในกรณพีจิารณาเห็นวาจะเปน

ประโยชนตอ มหาวทิยาลัยฯ เทานัน้ 

  6.3 มหาวทิยาลัยฯ  สงวนสิทธิ์ไมพจิารณาราคาของผูเสนอราคา   โดยไมมกีารผอนผันใน

กรณ ี  ดังตอไปนี้ 

   (1) ไมปรากฏช่ือผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีรับเอกสารสอบราคา หรอืในหลักฐาน

การรับเอกสารสอบราคาของมหาวทิยาลัยฯ 

   (2) ไมกรอกช่ือนติบิุคคล  หรอืบุคคลธรรมดา   หรอืไมลงลายมอืช่ือผูเสนอราคา

อยางใดอยางหนึ่งหรอืทัง้หมดในใบเสนอราคา 

   (3) เสนอรายละเอยีดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เปน

สาระสําคัญ หรอืมีผลทําใหเกดิความไดเปรยีบเสียเปรยีบแกผูเสนอราคารายอื่น 

   (4) ราคาที่เสนอมกีารขูดลบ ตก เตมิ แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามไิดลง

ลายมอืช่ือพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว 

  6.4  ในการตัดสนิการสอบราคาหรอืการทําสัญญา      คณะกรรมการเปดซองสอบราคา

หรอืมหาวทิยาลัยฯ  มสีทิธใิหผูเสนอราคาช้ีแจงขอเท็จจรงิ สภาพ ฐานะหรอืขอเท็จจรงิอื่นใดที่เกี่ยวของกับผู 

 

เสนอราคาได  มหาวทิยาลัยฯ มสีทิธทิี่จะไมรับราคาหรอืไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมคีวาม

เหมาะสมหรือไมถูกตอง 

  6.5 มหาวทิยาลัยฯ ทรงไวซึ่งสทิธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรอืราคาที่

เสนอทัง้หมดก็ได และอาจพจิารณาเลอืกซื้อในจํานวน หรอืขนาด หรอืเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรอื

อาจยกเลกิการสอบราคาโดยไมพจิารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชนของทาง

ราชการเปนสําคัญ และ  ใหถอืวาการตัดสนิของมหาวทิยาลัยฯ เปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรยีกรอง

คาเสยีหายใด ๆ มไิด รวมทัง้มหาวทิยาลัยฯ จะพิจารณายกเลกิการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเสมอืน

เปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรอืไมก็ตาม หากมเีหตุที่เช่ือไดวาการเสนอราคา 
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กระทําไปโดยไมสุจรติเชน การเสนอราคาอันเปนเท็จ หรือใชช่ือบุคคลธรรมดาหรือนติบิุคคลมาเสนอราคา

แทน เปนตน 
 

  6.6 ในกรณทีี่ปรากฏขอเท็จจรงิภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา ผูเสนอราคาที่มสีทิธิ

ไดรับการคัดเลอืกตามที่ไดประกาศรายช่ือไวตามขอ 4.7 เปนผูเสนอราคาที่มผีลประโยชนรวมกับผูเสนอ

ราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรอืเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน

อยางเปนธรรมตามขอ 1.5 มหาวทิยาลัยฯ มอีํานาจที่จะตัดรายช่ือผูเสนอราคาที่มีสทิธไิดรับการคัดเลอืก

ดังกลาวออกจากประกาศรายช่ือ ตามขอ 4.7 และมหาวทิยาลัยจะพจิารณาลงโทษผูเสนอราคารายนัน้เปนผู

ทิ้งงาน 

  ในกรณนีี้หากเลขาธกิารคณะกรรมการฯ  พจิารณาเห็นวา การยกเลกิการเปดซองใบเสนอ

ราคาที่ไดดําเนนิการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ปลัดกระทรวงมอีํานาจยกเลกิการเปด

ซองใบเสนอราคา    ดังกลาวได 

7. การทําสัญญาซื้อขาย 

  7.1 ในกรณทีี่ผูชนะการสอบราคาสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน 5 วันทําการ

ของทางราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ มหาวทิยาลัยฯ จะพจิารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสอืแทนการ

ทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3 ก็ได 

  7.2 ในกรณทีี่ผูชนะการสอบราคาไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน 5 วันทําการ 

ของทางราชการ หรอืมหาวิทยาลัยฯ เห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสอืตามขอ 7.1 ผูชนะการสอบ

ราคาจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3 กับมหาวทิยาลัยฯ ภายใน 7 วัน นับถัดจาก

วันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงนิเทากับรอยละ 5 ของราคาสิ่งของที่สอบ

ราคาไดใหมหาวทิยาลัยฯ ยดึถอืไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 

  7.2.1 เงินสด 

  7.2.2 เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจายซึ่งเปนเช็คลงวันที่ที่ใชเช็คนัน้ชําระตอเจาหนาที่หรอืกอนวัน

นัน้ไมเกนิ 3 วันทําการ 

  7.2.3 หนังสอืค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสอืค้ําประกัน    ดังระบุใน     

ขอ 1.4  

  7.2.4 หนังสอืค้ําประกันของบรรษัทเงนิทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย       บรษิัทเงนิทุน

หรอืบรษิัทเงนิทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกจิการเงนิทุนเพื่อการพาณชิยและประกอบธุรกจิค้ํา

ประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงเวยีนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดย

อนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.4 

  7.2.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
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   หลักประกันนี้จะคนืใหโดยไมมดีอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบ

ราคา (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว 
 

 

8 อัตราคาปรับ 

  คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายขอ 15 ใหคดิในอัตรารอยละ 0.2 ตอวัน 

9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

  ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสอืหรอืสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ 

1.3 แลวแตกรณ ีจะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกดิขึ้นภายในระยะเวลาไมนอย

กวา - ป นับถัดจากวันที่ผูซื้อรับมอบ โดยผูขายตองรบีจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดดีังเดมิภายใน 7 

วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
 

10. ขอสงวนสทิธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ 

  10.1 เงนิคาพัสดุสําหรับการซื้อครัง้นี้ ไดมาจากเงินงบประมาณบรกิารวิชการ  ประจําป  

2560 

  10.2 มหาวทิยาลัยฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะยกเลกิการสอบราคาโดยไมจัดซื้อก็ได หากไมไดรับ

อนุมัตงิบประมาณทัง้รายการ และ/หรอื บางสวน หรอืมกีารเปลี่ยนแปลงอื่นใด 

10.3 เมื่อมหาวทิยาลัยฯ ไดคัดเลอืกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขายและไดตกลงซื้อสิ่งของ

ตามราคาซื้อแลว ถาขายจะตองสั่งหรอืนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามา

โดยทางเรอืบนเสนทางที่มเีรอืไทยเดนิอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรวีาการกระทรวง

คมนาคมประกาศกําหนด   ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูขายจะตองปฏบิัตติามกฎหมายวาดวยการสงเสรมิการ

พาณชิยนาว ี  ดงันี้ 

  (1) แจงการสั่งหรอืนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงาน 

คณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาว ีภายใน 7 วัน นับตัง้แตวันที่ผูขายสั่งหรอืซื้อของจากตางประเทศเวน

แตเปนของรัฐมนตรวีาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรอือื่นได 

  (2) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรอืไทย หรอืเรอืที่มสีทิธเิชนเดยีวกับเรอื

ไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสรมิการ

พาณชิยนาวใีหบรรทุกสิ่งของนัน้โดยเรอือื่นที่มใิชเรอืไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนัน้กอนบรรทุกของลง

เรอือื่น หรือเปนของรัฐมนตรวีาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรอือื่น 

  (3) ในกรณทีี่ไมปฏบิัตติาม (1) หรอื (2) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสรมิ

การพาณิชยนาวี 
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  10.4 ผูเสนอราคาซึ่งมหาวทิยาลัยฯ ไดคัดเลอืกแลวไมไปทําสัญญาหรอืขอตกลงภายใน

เวลาที่ทาง     ราชการกําหนดดังระบุไวในขอ 5 มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบยีบของ

ทางราชการ 

  10.5 มหาวทิยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ที่จะแกไข เพิ่มเตมิเงื่อนไขหรอืขอกําหนดในแนบสัญญาให

เปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 
 

11. การปฏบิัตติามกฎหมายและระเบยีบ 

  ในระหวางระยะเวลาการดําเนนิการ ผูขายพึงปฏบิัตติามหลักเกฑณที่กฎหมายและระเบยีบ

ไดกาํหนดไวโดยเครงครัด 

 

      งานพัสดุ สาํนักวิจัยและสงเสรมิวชิาการการเกษตร 

      มหาวทิยาลัยแมโจ อ.สันทราย จ.เชียงใหม 

      16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

              

        

 

 


