
เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนิกส (e-bidding) 

เลขท่ี มจ.(วส.) 32/2560 

ซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 6 รายการ 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ ลงวันท่ี  18 สงิหาคม  พ.ศ. 2560 

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

  มหาวิทยาลัยแมโจ ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ซึ่งตอไปนี้เรียกวา 

"มหาวิทยาลัย" มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร ดวยวิธีประกวดราคา

อเิล็กทรอนกิส จํานวน  6 รายการ ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไม

เปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันท ีและมคีุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสาร

ประกวดราคาซื้อดวยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิสฉบับนี้ โดยมขีอแนะนํา และขอกําหนด ดังตอไปนี้ 

                 1.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส 

                          1.1     รายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะ 

                          1.2     แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อเิล็กทรอนกิส 

                          1.3     สัญญามาตรฐานหนวยงาน 

                          1.4     แบบหนังสอืค้ําประกัน 

                                    (1)   หลักประกันสญัญา 

                          1.5     บทนยิาม 

                                    (1)   ผูเสนอราคาที่มผีลประโยชนรวมกัน 

                                    (2)   การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

                          1.6     แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไว ในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อเิล็กทรอนกิส 

                                    (1)   บัญชีเอกสารสวนที่ 1 

                                    (2)   บัญชีเอกสารสวนที ่2 

                 2.    คุณสมบัตขิองผูเสนอราคา 

                          2.1    ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

ดังกลาว 

                          2.2    ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทาง

ราชการและไดแจงเวียนช่ือแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้ง

งานตามระเบยีบของทางราชการ 

                          2.3    ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ 

วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา

อยางเปนธรรม ตามขอ 1.5 
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                          2.4    ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม

ยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมคีําสั่งใหสละสทิธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

                          2.5    ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขา

เสนอราคาและหามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด 

                          2.7    บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดง

บัญชีรายรับรายจาย หรอืแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

       2.8    บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งได

ดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตอง

ลงทะเบยีนในระบบอเิล็กทรอนกิส ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

                          2.9    คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละ

ครัง้ซึ่งมมูีลคา ไมเกนิสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงนิสดก็ได 

                 3.    หลักฐานการยื่นขอเสนอ 

                         ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบ

จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอเิล็กทรอนกิส โดยแยกเปน 2 สวน คอื 

                          3.1    สวนที่ 1 อยางนอยตองมเีอกสารดังตอไปนี้ 

                                   (1)    ในกรณผูีเสนอราคาเปนนติบิุคคล 

                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือ

รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรอง

สําเนาถูกตอง 

                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือ

รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจ

ควบคุม (ถาม)ี และบัญชีผูถอืหุนรายใหญ (ถาม)ี พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

                                   (2)    ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติ

บุคคลใหยื่น สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนัน้ สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถา

ม)ี สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทัง้รับรองสําเนาถูกตอง 

                                   (3)    ในกรณผูีเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ให

ยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่

ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคา

ฝายใดเปนนติบิุคคล ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุ ไวใน (1) 

                                   (4)    เอกสารเพิ่มเตมิอื่นๆ 

                                           (4.1 )    สําเนาใบทะเบียนพาณิชย  (ถามี )  สําเนาใบทะเบียน

ภาษมูีลคาเพิม่ (ถาม)ี   

                                           (4.2)   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน 

พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
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                                   (5)    บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทาง

ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ 1.6 (1) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF 

File (Portable Document Format) 

                          3.2    สวนที่ 2 อยางนอยตองมเีอกสารดังตอไปนี้ 

                                   (1)    แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

ตามขอ 4.4 

                                   (2)    หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผู

เสนอราคา มอบอํานาจใหบุคคลอื่น ลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผูเสนอ

ราคาในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอเิล็กทรอนกิส แทน 

                                   (3)    เอกสารเพิ่มเตมิอื่นๆ 

                                           (๓.๑)   รายละเอยีดขอเสนอทางดานเทคนคิและขอเสนออื่น (ถาม)ี 

                                   (4)    บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทาง

ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ 1.6 (2) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF 

File (Portable Document Format) 

                 4.    การเสนอราคา 

                          4.1     ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

ดวยอิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ 

ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส หรือหลักฐานแสดง

ตัวตนของผูเสนอราคา โดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                          4.2     ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคา

เดยีว โดยเสนอราคารวมและหรอืราคาตอหนวย และหรอืตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอ

ราคาใหถูกตอง โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจด

ทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง จนกระทั่งสงมอบพัสดุให ณ ผูขายจะตองทําการสงมอบวัสดุ

การเกษตร จํานวน 6 รายการ ดังตอไปนี้ 

      รายการที่ 1-5 จัดสงสถานที่ดังนี้ 

1. โครงการเกษตรทฤษฎใีหม สํานักวจัิยฯ มหาวทิยาลัยแมโจ 

2. ฟารมสาธติ สํานักวจัิยฯ มหาวทิยาลัยแมโจ (คอกเปด) 

3. สาขาพชืผัก คณะผลติกรรมการเกษตร มหาวทิยาลัยแมโจ 

4. สํานักฟารม (907 ไร) มหาวทิยาลัยแมโจ 

   รายการที่ 6 จัดสงที่สาขาวชิาหลังการเก็บเกี่ยว คณะผลติกรรมการเกษตร    

                   มหาวิทยาลัยแมโจ 
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                                   ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 90 วัน นับแตวัน

เสนอราคา โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอน

การเสนอราคามไิด 

                          4.3     ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน 15 วัน นับถัด

จากวันลงนาม ในสัญญาซื้อขาย 

                          4.4     ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด 

คุณลักษณะเฉพาะของ วัสดุการเกษตร (ตามเอกสารแนบ) ไปพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้มหาวิทยาลัยจะยึดไว

เปนเอกสารของทางราชการ 

                                   สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตอง

รับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส มีความประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก ผูเสนอราคาจะตองนํา

ตนฉบับมาใหคณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิล็กทรอนกิสตรวจสอบภายใน 3 วัน 

                          4.5     กอนการเสนอราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณ

ลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตก

ลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส 

                          4.6     ผูเสนอราคาจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคา ทางระบบการจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอเิล็กทรอนกิส ในวันที่ 30 สงิหาคม  2560  ระหวางเวลา 08.30 น.  ถงึ 16.30 น. 

                          เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่น

ขอเสนอและการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

                          คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการ

ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวา เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอ

ราคารายอื่น ตามขอ 1.5 (1) ณ วันประกาศประกวดราคาหรอืไม 

                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสกอน

หรือ ในขณะที่มีการพิจารณาขอเสนอวา มีผูเสนอราคารายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการ

แขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.5 (2) และคณะกรรมการฯ เช่ือวามีการกระทําอันเปนการ

ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูเสนอราคารายนั้นออกจาก

การเปนผูเสนอราคา และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแต

คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิสจะวนิจิฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูที่

ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทํา

ดังกลาว 
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                          4.7     ผูเสนอราคาจะตองปฏบิัต ิดังนี้ 

                                   (1)    ปฏบิัตติามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส 

                                   (2)    ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถา

ม)ี รวมคาใชจายทัง้ปวงไวดวยแลว 

                                   (3)    ผูเสนอราคาจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา 

ตามวัน เวลา ที่กําหนด 

                                   (4)    หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา 

                                   (๕)    ผูเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการ

เสนอราคาดวยวิธีประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส  ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว ในเว็บไซต 

www.gprocurement.go.th 

                 5.    หลักเกณฑและสทิธิ์ในการพจิารณา 

                          5.1     ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

มหาวทิยาลัยจะพจิารณาตัดสนิโดยใชหลักเกณฑ ราคา และจะพจิารณาจาก ราคารวม 

                          5.2     หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐาน

การยื่นขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ 4 แลว 

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคา

รายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสาร

ประกวดราคาดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่

พจิารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอมหาวทิยาลัยเทานัน้ 

                          5.3     มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคาโดยไมมีการ

ผอนผัน ในกรณดีังตอไปนี้ 

                                   (1)    ไมปรากฏช่ือผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายช่ือผูซื้อเอกสารประกวด

ราคาอเิล็กทรอนกิสทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอเิล็กทรอนกิสของมหาวทิยาลัย 

                                   (2 )     ไมกรอกช่ือนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือ ช่ือ

อิเล็กทรอนิกสอยางหนึ่งอยางใด หรือทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวย

อเิล็กทรอนกิส 

                                   (3)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสาร

ประกวดราคาอเิล็กทรอนกิสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอ

ราคารายอื่น 

                          5.4     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือในการทําสัญญา 

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือมหาวิทยาลัยมีสิทธิใหผูเสนอราคา

ช้ีแจงขอเท็จจรงิ สภาพ ฐานะ หรอืขอเท็จจรงิอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได มหาวทิยาลัยมสีทิธทิี ่

 

http://www.gprocurement.go.th/
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จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไม

ถูกตอง 

                          5.5     มหาวิทยาลัยทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด 

หรอืราคาที่เสนอทัง้หมด ก็ได และอาจพจิารณาเลอืกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง

รายการใด หรอือาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแต

จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ มหาวิทยาลัย

เปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรอง คาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้งมหาวิทยาลัย จะพิจารณายกเลิก

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับ

การคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เช่ือไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอ

เอกสารอันเปนเท็จ หรือใชช่ือบุคคลธรรมดา หรอืนติบิุคคลอื่นมายื่นขอเสนอแทน เปนตน 

                          5.6     ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาขอเสนอวา ผูเสนอ

ราคาที่มสีทิธ ิไดรับการคัดเลอืกเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วัน

ประกาศประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส หรอืเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน

ราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.5  มหาวิทยาลัยมีอํานาจที่จะตัดรายช่ือผูเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือก

รายดังกลาวออก และมหาวทิยาลัยจะพจิารณาลงโทษผูเสนอราคารายนัน้เปนผูทิ้งงาน 

                          ในกรณนีี้หากปลัดกระทรวงพจิารณาเห็นวาการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอ

ราคาที่ไดดําเนนิการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการ

พจิารณาผลการเสนอราคาดังกลาวได 

                 6.     การทําสัญญาซื้อขาย 

                          6.1     ในกรณทีี่ผูชนะการประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส สามารถสงมอบสิ่งของได

ครบถวน ภายใน 5 วันทําการของทางราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ มหาวิทยาลัยจะพิจารณา

จัดทําขอตกลงเปนหนังสอื แทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในขอ 1.3 ก็ได 

                          6.2     ในกรณทีี่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของ

ไดครบถวน ภายใน 5 วันทําการของทางราชการ หรอืมหาวทิยาลัยเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปน

หนังสือ ตามขอ 6.1 ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญา

ดังระบุในขอ 1.3 กับมหาวิทยาลัยภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกัน

สัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5 ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไดให

มหาวทิยาลัยยดึถอืไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 

                          (1)     เงินสด 

                          (2)     เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกมหาวิทยาลัย โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา

หรอืกอนหนานัน้ ไมเกนิ ๓ วันทําการของทางราชการ 

                          (3)     หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกัน 

ดังระบุในขอ 1.4 (2) 
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                          (4)     หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือ

บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย

และประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวน

ราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสอืค้ําประกัน ดังระบุในขอ 1.4 (2) 

                          (5)     พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการ

ประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว 

                 7.    อัตราคาปรับ 

                          คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายขอ 10 ใหคดิในอัตรารอยละ 0.20 ตอวัน 

                 8.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทํา

สัญญาซื้อขาย ตามแบบดังระบุในขอ 1.3 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของ

สิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา       นับถัดจากวันที่ผูซื้อรับมอบ โดยผูขายตอง

รบีจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดดีังเดมิภายใน วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

                 9.    ขอสงวนสทิธใินการเสนอราคาและอื่นๆ 

                          9.1   เงนิคาพัสดุสําหรับการซื้อครัง้นี้ ไดมาจากเงินอุดหนุนประจําป 2560 

                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําได ตอเมื่อมหาวิทยาลัยไดรับอนุมัติเงินคา

พัสดุจากเงนิอุดหนุนประจําป 2560 แลวเทานัน้ 

                          9.2   เมื่อมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย และไดตกลง

ซื้อสิ่งของตามประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจาก

ตางประเทศและของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการ

รับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูขาย จะตอง

ปฏบิัตติามกฎหมายวาดวยการสงเสรมิการพาณิชยนาว ีดังนี้ 

                                   (1)    แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศ 

ตอกรมเจาทา ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่

รัฐมนตรวีาการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรอือื่นได 

                                   (2)    จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มี

สทิธเิชนเดยีวกับเรอืไทย จากตางประเทศมายงัประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ให

บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น 

หรอืเปนของที่รัฐมนตรวีาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรอือื่น 

                                   (3)    ในกรณีที่ ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูขายจะตองรับผิดตาม

กฎหมายวาดวย การสงเสรมิการพาณชิยนาว ี
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                          9.3   ผูเสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลง

ภายในเวลาที่ ทางราชการกําหนด ดังระบุไวในขอ 7 มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ

หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันการยื่นขอเสนอทันทีและอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใช

ความเสยีหายอื่น (ถาม)ี รวมทัง้จะพจิารณา ใหเปนผูทิ้งงานตามระเบยีบของทางราชการ 

                          9.4   มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบ

สัญญาใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถาม)ี  

 

งานพัสดุ  

สํานักวจัิยและสงเสริมวชิาการการเกษตร 

มหาวทิยาลัยแมโจ 

        18 สงิหาคม  พ.ศ. 2560 
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