
เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนิกส (e-bidding) 

เลขท่ี มจ.(วส.) 1/2561 

ซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน  18  รายการ 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ ลงวันท่ี  27 ตุลาคม พ.ศ. 2560 

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

  มหาวิทยาลัยแมโจ ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ซึ่งตอไปนี้เรียกวา 

"มหาวิทยาลัย" มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร ดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส จํานวน  18 รายการ  พัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไม

เปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันท ีและมคีุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสาร

ประกวดราคาซื้อดวยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิสฉบับนี้ โดยมขีอแนะนํา และขอกําหนด ดังตอไปนี้ 

                 1.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส 

                          1.1     รายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะ 

                          1.2     แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย 

                                   อเิล็กทรอนกิส 

                          1.3     สัญญามาตรฐานหนวยงาน 

                          1.4     แบบหนังสอืค้ําประกัน 

                                    (1)   หลักประกันสัญญา 

                          1.5     บทนยิาม 

                                    (1)   ผูเสนอราคาที่มผีลประโยชนรวมกัน 

                                    (2)   การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

                          1.6     แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไว ในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อเิล็กทรอนกิส 

                                    (1)   บัญชีเอกสารสวนที่ 1 

                                    (2)   บัญชีเอกสารสวนที ่2 

                 2.    คุณสมบัตขิองผูเสนอราคา 

2.1      มคีวามสามารถตามกฎหมาย 

2.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย 

2.3       ไมอยูระหวางเลกิกจิการ 

2.4 ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับ

หนวยงานของรัฐไวช่ัวคราวตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครอืขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  

2.5 ไมเปนบุคคลที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานและไดแจงเวยีนช่ือใหเปนผู

ทิ้งงานของหนวยงานของรัฐในระบบเครอืขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถงึนติบิุคคลที่ผูทิ้ง

งานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมอีํานาจในการดําเนนิงานในกจิกรรมของนติิ

บุคคลนัน้ดวย 
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2.6  มคีุณสมบัตแิละไมมลีักษณะตองหามตามที ่คณะกรรมการนโยบายการ

จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกจิจานุเบกษา 

2.7 เปนบุคคลธรรมดาหรอืนติบิุคคลผูมอีาชีพขายพัสดุทีป่ระกวดราคาซื้อดังกลาว 

2.8 ไมเปนผูมผีลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอื่นที่เขายื่นขอเสนอ

ใหแกมหาวทิยาลัยแมโจ ณ วันประกาศประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส หรอืไมเปนผูกระทําการอันเปน

การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอเิล็กทรอนกิสครั้งนี้ 

2.9 ไมเปนผูไดรับเอกสทิธิ์หรอืความคุมกัน ซึ่งอาจปฏเิสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวน

แตรัฐบาลของผูเสนอราคาไมมคีําสั่งใหสละเอกสทิธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 

2.10 ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอเิล็กทรอนกิส 

(Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 

2.11 ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบยีนในระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอเิล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 

ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช.กําหนด 

2.12 ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรอืแสดง

บัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กําหนด 

2.13 ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงนิผานบัญชี

ธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมมูีลคาไมเกนิสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 

ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กําหนด 

                 3.    หลักฐานการยื่นขอเสนอ 

                         ผูยื่นขอเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคา

ทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอเิล็กทรอนกิส 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 บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจ

ควบคุม (ถาม)ี และบัญชีผูถอืหุนรายใหญ (ถาม)ี พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

                                   (2)    ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติ

บุคคลใหยื่น สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนัน้ สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถา

ม)ี สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทัง้รับรองสําเนาถูกตอง 

                                   (3)    ในกรณผูีเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ให

ยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณทีี่ 
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ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคา

ฝายใดเปนนติบิุคคล ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุ ไวใน (1) 

                                   (4)    เอกสารเพิ่มเตมิอื่นๆ 

                                           (4.1 )    สําเนาใบทะเบียนพาณิชย  (ถามี )  สําเนาใบทะเบียน

ภาษมูีลคาเพิ่ม (ถาม)ี   

                                           (4.2)   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน 

พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

                                   (5)    บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทาง

ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ 1.6 (1) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF 

File (Portable Document Format) 

                          3.2    สวนที่ 2 อยางนอยตองมเีอกสารดังตอไปนี้ 

      (1) ในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบ

หนังสอืมอบอํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฏหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและ

ผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้หากผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฏหมาย

เทานัน้ 

                                   (2)    แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

ตามขอ 4.4 

                                   (3)    เอกสารเพิ่มเตมิอื่นๆ 

                                           (3.1)   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) 

   (1) ผูเสนอราคาตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล

เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูเสนอราคาตองเปนผูรับผิดชอบ

ตรวจสอบความครบถวนถูกตอง และชัดเจตของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แลว

จึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการเสนอราคาใหแกหนวยงานของรัฐผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

ดวยอเิล็กทรอนกิส 

   (2) ใหผูเสนอราคานําขอมูล  PDF File ที่ไดจัดเตรยีมไวตาม 4.1 มาดําเนินการ

บันทกึและสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการเสนอราคาใหแกหนวยงานของรัฐทางระบบจัดซื้อจัดจาง 
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ภาครัฐดวยอเิล็กทรอนกิส ภายในวัน และเวลาที่ประกาศกําหนด โดยผูเสนอราคาตองเปนผูรับผิดชอบ

ตรวจสอบความครบถวนถูกตองในการบันทึกและสงขอมูล (Upload) ของตนกอนที่จะยืนยันการเสนอ

ราคา 

                          4.2     ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคา

เดยีว โดยเสนอราคารวมและหรอืราคาตอหนวย และหรอืตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอ

ราคาใหถูกตอง โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจด

ทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง จนกระทั่งสงมอบพัสดุให ณ ผูขายจะตองทําการสงมอบวัสดุ

การเกษตร จํานวน 18 รายการ ณ ศูนยเรยีนรูวัฒนธรรมเกษตรลานนา 35 ไร สํานักวจัิยฯ 

                                   ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 90 วัน นับแตวัน

เสนอราคา โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอน

การเสนอราคามไิด 

                          4.3     ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน 20 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  6  พฤศจกิายน  2560  ระหวางเวลา 08.30 น.  ถงึ 16.30 น. 

                          เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่น

ขอเสนอและการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

       4.7 ผูเสนอราคาตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล

เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูเสนอราคาตองเปนผูรับผิดชอบ

ตรวจสอบความครบถวนถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แลว

จึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการเสนอราคาใหแกหนวยงานของรัฐผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

ดวยอเิล็กทรอนกิส 
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                          คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการ

ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวา เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอ

ราคารายอื่น ตามขอ 1.5 (1) หากปรากฏวาผูเสนอราคารายใดเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน

กับผูเสนอราคารายอื่น ตามขอ 1.5 (1) หากปรากฏวาผูเสนอราคารายใดเปนผูเสนอราคาที่มี

ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูยื่นขอเสนอราคาที่มี

ผลประโยชนรวมกันนัน้ออกจากการเปนผูเสนอราคา 

                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสกอน

หรือ ในขณะที่มีการพิจารณาขอเสนอวา มีผูเสนอราคารายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการ

แขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.5 (2) และคณะกรรมการฯ เช่ือวามีการกระทําอันเปนการ

ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูเสนอราคารายนั้นออกจาก

การเปนผูเสนอราคา และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแต

คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิล็กทรอนกิสจะวนิจิฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูที่

ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทํา

ดังกลาว 

     หากภายหลังจากการพิจารณาผลการเสนอราคาของคณะกรรมการพิจารณาผล

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หนวยงานของรัฐตรวจสอบพบวาผูเสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา

หรอืผูเสนอราคารายใดรายหนึ่งกระทําการอันการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.6 

(2) หนวยงานของรัฐสามารถตัดสิทธิการเปนผูชนะการเสนอราคาโดยไมเรียกผูเสนอราคาเขามาทํา

สัญญา และสามารถลงโทษผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน

ธรรมเปนผูทิ้งงานได 

                          4.7     ผูเสนอราคาจะตองปฏบิัต ิดังนี้ 

                                   (1)    ปฏบิัตติามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส 

                                   (2)    ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถา

ม)ี รวมคาใชจายทัง้ปวงไวดวยแลว 

                                   (3)    ผูเสนอราคาจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา 

ตามวัน เวลา ที่กําหนด 

                                   (4)    หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคาที่เสนอแลไมได 

                                   (๕)    ผูเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการ

เสนอราคาดวยวิธีประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส  ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว ในเว็บไซต 

www.gprocurement.go.th 

                 5.    หลักเกณฑและสทิธิ์ในการพจิารณา 

                          5.1     ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

มหาวทิยาลัยจะพจิารณาตัดสนิโดยใชหลักเกณฑ ราคา และจะพจิารณาจาก ราคารวม 

 

http://www.gprocurement.go.th/
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                          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 มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่

จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไม

ถูกตอง 

                          5.5     มหาวิทยาลัยทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด 

หรอืราคาที่เสนอทั้งหมด 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 หรอืใชช่ือบุคคลธรรมดา หรอืนติบิุคคลอื่นมายื่นขอเสนอแทน เปนตน 

   ในกรณทีี่ผูเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวา

ไมอาจดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกสหรือหนวยงานของรัฐจะใหผูเสนอราคานั้นช้ีแจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเช่ือได

วา ผูเสนอราคาสามารถดําเนนิงานตามเอกสารประกวดราคาซื้ออเิล็กทรอนกิสใหเสร็จสมบูรณ หาก 
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คําช้ีแจงไมเปนที่รับฟงได หนวยงานของรัฐมีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูเสนอราคา

รายนั้น ทั้งนี้ผูเสนอราคาดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใด ๆ จากหนวยงานของ

รัฐ 

                          5.6     ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาขอเสนอวา ผูเสนอ

ราคาที่มสีทิธ ิไดรับการคัดเลอืกเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วัน

ประกาศประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส หรอืเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน

ราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.5  มหาวิทยาลัยมีอํานาจที่จะตัดรายช่ือผูเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือก

รายดังกลาวออก และมหาวทิยาลัยจะพจิารณาลงโทษผูเสนอราคารายนัน้เปนผูทิ้งงาน 

                          ในกรณนีี้หากปลัดกระทรวงพจิารณาเห็นวาการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอ

ราคาที่ไดดําเนนิการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการ

พจิารณาผลการเสนอราคาดงักลาวได 

                 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)     เช็คที่หรือดราฟทที่ธนาคารสั่งจายใหแกมหาวิทยาลัย โดยเปนเช็คลงวันที่

ที่ทําสัญญาหรอืกอนหนานัน้ ไมเกนิ ๓ วันทําการ 

                          (3)     หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการ

นโยบายกําหนด หนังสอืค้ําประกัน ดังระบุในขอ 1.4 (2) 

                          (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 
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  7. คาจางและการจายเงิน 

  มหาวิทยาลัยฯ จะจายคาสิ่งของซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ 

และคาใชจายทั้งปวงแลวใหแกผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายที่ไดสงมอบสิ่งของได

ครบถวนตามสัญญาซื้อขายหรือขอตกลงเปนหนังสือและ สํานักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแมโจ ไดตรวจรับ

มอบสิ่งของไวเรยีบรอยแลว 

                 8.    อัตราคาปรับ 

                          คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ 

หรอืขอตกลงซื้อขายเปนหนังสอืใหคดิในอัตรารอยละ 0.20 ของราคาสิ่งของที่ยังไมไดรับมอบตอวัน 

                    9.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทํา

สัญญาซื้อขาย ตามแบบดังระบุในขอ 1.3 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของ

สิ่งของที่ซื้อขายที่เกดิขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา   10 วัน    นับถัดจากวันที่ผูซื้อรับมอบ โดยผูขาย

ตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุด

บกพรอง 

                  10.    ขอสงวนสทิธใินการเสนอราคาและอื่นๆ 

                          10.1   เงนิคาพัสดุสําหรับการซื้อครัง้นี้ ไดมาจากเงนิอุดหนุนประจําป 2560 

                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําได ตอเมื่อมหาวิทยาลัยไดรับอนุมัติเงินคา

พัสดุจากเงนิอุดหนุนประจําป 2560 แลวเทานัน้ 

                          10.2   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 จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ให

บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น 

หรอืเปนของที่รัฐมนตรวีาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรอือื่น 

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

กฎหมายวาดวย การสงเสรมิการพาณชิยนาว ี
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                          10. 3    ผู เ ส น อ ร า ค า ซึ่ ง มหาวิทยาลัยไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา 

หรอืขอตกลงภายในเวลาที่ ทางราชการกําหนด ดังระบุไวในขอ 7 มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันการ

ยื่นขอเสนอ 

 

หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันการยื่นขอเสนอทันทีและอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใช

ความเสยีหายอื่น (ถาม)ี รวมทัง้จะพจิารณา ใหเปนผูทิ้งงานตามระเบยีบของทางราชการ 

                          10.4   มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบ

สัญญาใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถาม)ี  

       10.5 ในกรณทีี่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัด

หรือแยงกัน ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการกําหนดนโยบาย คําวินิจฉัย

ดังกลาวใหถอืเปนที่สุด และผูยื่นขอเสนอไมมสีทิธเิรยีกรองคาใชจายใด ๆ เพิ่มเตมิ 

       10.6 มหาวิทยาลัย อาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูยื่น

ขอเสนอจะเรยีกรองคาเสยีหายใด ๆ จากมหาวทิยาลัยไมได 

   (1) มหาวิทยาลัยไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดซื้อหรือไดรับจัดสรร

แตไมเพยีงพอที่จะทําการจัดซื้อในครัง้นี้ตอไป 

   (2) มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ไดรับการ

คัดเลอืกมผีลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยาง

เปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทํา

การทุจรติอื่นใดในการเสนอราคา 

   (3) การทําการจัดซื้อครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัย

หรอืกระทบตอประโยชนสาธารณะ 

   (4) กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามที่กําหนดในกฏกระทรวง

ซึ่งออกตามความในกฏหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบรหิารพัสดุภาครัฐ 

    11. การปฏบิัตติามกฎหมายและระเบยีบ 

   ในระหวางระยะเวลาการซื้อ ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขาย

ตองปฏบิัตติามหลักเกณฑที่กฏหมายและระเบยีบไดกําหนดไวโดยเครงครัด 

    12. การประเมนิผลการปฏบิัตงิานของผูประกอบการ 

       มหาวทิยาลัยสามารถนําผลการปฏบิัตงิานแลวเสร็จตามสัญญาของผูเสนอราคาที่

ไดรับการคัดเลอืกใหเปนผูขายเพื่อนํามาประเมนิผลการปฏบิัตงิานของผูประกอบการ 

       ทัง้นี้ หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนด จะถูกระงับการ

ยื่นขอเสนอหรอืทําสัญญากับมหาวทิยาลัยไวช่ัวคราว 

งานพัสดุ  

สํานักวจัิยและสงเสริมวชิาการการเกษตร 

มหาวทิยาลัยแมโจ 

        27  ตุลาคม พ.ศ. 2560 



 -10- 

 


	ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน  18  รายการ
	ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงวันที่  27 ตุลาคม พ.ศ. 2560

