
 
                                                   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงราย 

เร่ือง     การประมูลซ้ือครุภัณฑ  จํานวน  11  รายการ  
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
------------------------------ 

 

           ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีความประสงคจะ ประมูลซ้ือครุภัณฑ  จํานวน 11  
รายการ ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
 

งบประมาณในการประมูลคร้ังนี้  เปนเงนิทั้งส้ิน  6,520,000  บาท (หกลานหาแสนสองหมื่น 
บาทถวน) 
 

            ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมคีุณสมบัติ ดังตอไปนี ้
            1. เปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซ้ือดวยระบบอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
            2. ไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวยีนชือ่แลว 
           3. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูเสนอราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธ์ิความคุมกันเชนวานั้น 
            4. เปนผูที่ผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบือ้งตนในการซื้อของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
            5.ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงรายและไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกนัระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางเล็กทรอนิกส   
ณ วันประกาศประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส   หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม ในการประมูลซ้ือดวยระบบอิเล็กทรอนิกสคร้ังนี้ 

6. มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาซองดานเทคนิคหากผูเสนอไมนําตัวอยาง 
ชนิดของหนงัเทียม เกรด A  มาในวันยืน่ซองดานเทคนิค  
 

กําหนดการชี้แจงรูปรายการ ในวนัที่  21  พฤษภาคม 2551  เวลา 13.30 น.  ณ   หองเอื้องผ้ึง   
สํานักงานอธิการบดี    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  โดยรับฟงคําชี้แจง
รายละเอียดเพิม่เติมเปนภาระ  /  หนาที่รับผิดชอบของผูคาที่จะไปรับฟงคําชี้แจงรายละเอยีดเพิ่มเติมดวย
ตนเอง และ / หรือ  จะรับฟงคําชี้แจงหรือไมก็ได โดยมหาวิทยาลัยฯ จะถือวาผูรับจางไดทราบการชี้แจง
รายละเอียดเพิม่เติม ตลอดจนอุปสรรคและปญหาตาง ๆ ดีแลว เมื่อมีอุปสรรคและปญหาในเวลาทํางานจะ
นํามาอางใหพนความรับผิดชอบ   และ / หรือ จะยกเปนขอตอสูกับมหาวิทยาลัยฯ ภายหลังไมไดเชนกัน 
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 กําหนดการยืน่เอกสารประมูลและดานเทคนิคในวนัท่ี   26  พฤษภาคม 2551    ระหวาง
เวลา 09.00 – 09.30 น. ณ กลุมงานพัสดุ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย  ดาํเนินการ
พิจารณาเอกสารดานเทคนิค   เวลา  13.30  น.  ณ   หองเอื้องผ้ึง  สํานักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย โดยผูยื่นซองตองอยูดวยในวนัและเวลาที่ดําเนนิการพิจารณาเอกสารดานเทคนิค     หากผูเสนอราคา
หรือผูไดรับมอบอํานาจไมเขารับฟงการพิจารณาภายในวันเปดซองเอกสารดานเทคนิค    มหาวทิยาลัยฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และจะมีการประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์ไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคา  ในวัน
เดียวกันเวลา  16.00  น.                        
 

  มหาวิทยาลัยฯ จะแจงวนั เวลา และสถานที่ เสนอราคาเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา  
ใหผูเสนอราคาที่ผานการคัดเลือกเบื้องตนทราบตามแบบ บก.005 ของกรมบัญชีกลางภายหลัง 
 

  ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับยื่นซองเอกสารดานเทคนิคในเวลาและเวลา
เดียวกัน  เปนจํานวนเงิน 326,000  บาท (สามแสนสองหมื่นหกพนับาทถวน)  
 

    ผูสนใจติดตอขอซ้ือเอกสารประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสในราคาชดุละ  2,000.-  บาท 
(สองพันบาทถวน)  ไดที่กองคลัง – งานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตัง้แตวนัท่ี  12 – 16  
พฤษภาคม  2551  ระหวางเวลา  08.30 - 15.00 น.  (เวนวนัหยดุราชการ) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ทางโทรศัพทหมายเลข (053) 776000 ตอ 1109   หรือที่  www.cru.in.th  , www.gprocurement.go.th   
 
 

                              ประกาศ  ณ  วนัที่  12  พฤษภาคม  พ.ศ.  2551 
 
       
                      (นายวิทยา  วรรณศิริ) 

                    รองอธิการบดี  รักษาราชการแทน 
                                                                       อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cru.in.th/
http://www.gprocurement.go.th/


เอกสารประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขท่ี  44 / 2551 
ประมูลงานซือ้ครุภัณฑ 11  รายการ   ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงราย 
ลงวันท่ี  12  พฤษภาคม  2551 

 
            มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย    มีความประสงคจะประมลูงานซื้อครุภัณฑ 11  รายการ  ดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส  ซ่ึงพัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน  ไมเปนของเกาเก็บอยู
ในสภาพทีจ่ะใชงานไดทันท ี และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประมูลซ้ือดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมขีอแนะนํา และขอกําหนด ดงัตอไปนี้  
 
1. เอกสารแนบทายเอกสารประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
          1.1 รายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะ 
          1.2 แบบใบยื่นขอเสนอการประมลูซ้ือดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
          1.3 แบบสัญญาซื้อขาย 
          1.4 แบบหนังสือค้ําประกัน 
           (1) หลักประกนัสัญญา 
          (2) หลักประกนัการรับเงินคาพัสดุลวงหนา 
          1.5 บทนิยาม 
           (1) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกนั 
         (2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
          1.6 แบบบัญชีเอกสาร 
           (1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 
          (2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 
                    ..............ฯลฯ.............. 
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2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
          2.1   ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
          2.2  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการ  และไดแจงเวียน
ช่ือแลวหรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
          2.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกนักับผูเสนอราคารายอื่น  และตองไมเปนผูมี 
ผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ณ  วันประกาศประมูล
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 
1.5 
          2.4  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวานั้น 
          2.5   ผูเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนครบถวน 
 
 3. หลักฐานการเสนอราคา 
          ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานโดยมิตองใสซองปดผนึก แยกเปน 2 สวน คือ 
 
          3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้
                3.1.1  ในกรณีผูเสนอราคาเปนนติิบุคคล  
                         (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากดั ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีน
นิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคมุ (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
            (ข) บริษัทจํากดัหรือบริษัทมหาชนจํากัด   ใหยืน่สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล หนงัสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือ 
หุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
            3.1.2  ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาบัตร 
ประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตวั 
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
               3.1.3  ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกนัในฐานะเปนผูรวมคา  ใหยืน่สําเนาสัญญาของ
การเขารวมคา    สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา   และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบคุคล
ธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย กใ็หยืน่สําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิตบิุคคลใหยื่นเอกสาร
ตามที่ระบุไวใน (1) 
               3.1.4  สําเนาใบทะเบียนพาณิชย และหรือสําเนาใบทะเบยีนภาษีมูลคาเพิ่ม  
               3.1.5  บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.6 (1) 
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          3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้
           3.2.1  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคณุลักษณะเฉพาะ ตามขอ 4.3 
           3.2.2  หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจให 
บุคคลอื่นทําการแทน 
           3.2.3  ซองใบเสนอราคา (ปดผนึก)  
           3.2.3  บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยืน่ ตามแบบในขอ 1.6 (2)  
 
4. การเสนอราคา 
          4.1 ผูเสนอราคาตองยืน่ขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประมูลซ้ือดวยระบบอิเล็กทรอนิกสนี้  
โดยไมมีเงื่อนไขใดทั้งส้ิน      และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมอืช่ือของผูเสนอราคาให
ชัดเจน  
          4.2 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน   90  วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
          4.3 ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ
ที่ประกาศ ไปพรอมเอกสารสวนที่ 1 และเอกสารสวนที่ 2 เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดงักลาวนี้
มหาวิทยาลัยฯ จะยดึไวเปนเอกสารของทางราชการ 
                สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพจิารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมี
อํานาจทํานิตกิรรมแทนนิติบคุคล หากคณะกรรมการ  e – Auction    มีความประสงคจะขอดูตนฉบับ 
แคตตาล็อกผูยืน่ขอเสนอจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการ e – Auction ตรวจสอบภายใน  5  วัน 
     **4.4 ผูเสนอราคาจะตอง สงตัวอยางของพัสดุที่เสนอจํานวน ……-..……. เพื่อใชในการตรวจทดลอง
หรือประกอบการพิจารณา    และหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ จะไมรับผิดชอบในความเสียหาย
ใด  ๆ   ที่เกิดขึน้แกตวัอยางดงักลาว ตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลว มหาวิทยาลัยฯ จะคืนใหแกผูเสนอราคา  
          4.5 ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอ่ืน ๆ (ถามี) รวมทั้งคาใชจายทั้งปวงไว
ดวยแลว โดยผูเสนอราคา จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา    60   วัน     นับแตวันยืนยนัราคาสุดทาย 
โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคา ตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 
          4.6 กอนยื่นประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจ เอกสารประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยืน่
ขอเสนอ ตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
               เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสาร ประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว จะไมรับเอกสารเพิ่มเติมโดย 
เด็ดขาด 
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         คณะกรรมการ e–Auction จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ ของผูเสนอราคาแตละรายวา เปนผู
เสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น  หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกนัระหวางผูเสนอ
ราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ  1.5  (1)  ณ  วนัประกาศประมูลดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส หรือไมพรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตาม ขอ 3.2 และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิ
ไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคา   ในวนัที่ 26  พฤษภาคม  2551  เวลา 16.00  น. 
           หากปรากฏตอคณะกรรมการ   e – Auction  กอน  หรือในขณะที่มีการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส 
วามีผูเสนอราคากระทําการ อันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.5 (2)  คณะกรรมการฯ 
จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา  และยกเลิกการประมูลซ้ือดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส  และมหาวิทยาลัยฯ  จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการฯ  
จะวินิจฉยัไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูที่ใหความรวมมอืเปนประโยชน ตอการพิจารณาของทางราชการและ
มิไดเปนผูริเร่ิมใหมีการกระทําดังกลาว 
          ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกเพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกนักับผูเสนอราคา
รายอ่ืน หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกัน ระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วนั
ประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  
อาจอุทธรณคําส่ังดังกลาว ตอปลัดกระทรวงภายใน 3 วันนับแตวันทีไ่ดรับแจง จากคณะกรรมการ  
e – Auction การวินิจฉยัอุทธรณของปลัดกระทรวงใหถือเปนที่สุด 
          การยื่นอุทธรณตามวรรค 5 ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเสนอราคา เวนแตปลัดกระทรวง
พิจารณาเห็นวาการขยายระยะเวลาดังกลาว จะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง และในกรณีที่
ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับ คําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวา การยกเลิกการเสนอราคาที่ไดดําเนนิการ
ไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ใหปลัดกระทรวง มีอํานาจยกเลิกการเสนอราคาดังกลาวได 

 
          4.7 ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ  จะตอง
ปฏิบัติดังนี ้
               4.7.1 ผูเสนอราคาจะตองเขารับการอบรมวิธีการประมูล ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตามวัน เวลา 
สถานที่ ที่ทางราชการกําหนดอันจะแจงใหทราบภายหลัง โดยผูเสนอราคาจะไดรับเลขประจําตัว (User ID) 
และรหัสผาน (Password) เมื่อผูเสนอราคาผานคุณสมบัติ เงื่อนไข และขอเสนอทางดานเทคนิคแลว 
                4.7.2  ผูเสนอราคาจะตองลงนามในขอตกลง ในการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสรวมกับผูให
บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส 
                4.7.3  ราคาเริ่มตนในการประมูลคร้ังนี้จะเริ่มที ่6,520,000 บาท (หกลานหาแสนสองหมื่นบาทถวน) 
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             4.7.4  ระยะเวลาในการประมูล   30   นาที (ทั้งนี้ไมรวมการขยายเวลาในการปดประมูล) 
                4.7.5 หามผูเสนอราคาถอนการประมูล และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแลว จะตองยนืยนัราคาตอ 
ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส หลังจากจบการประมูล 
                4.7.6 ในกรณีที่จะตองเสียคาบริการตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ผูชนะการประมูล 
จะตองเสียอัตราคาบริการตามวงเงินที่ประมูลไดคูณรอยละ 0.4 แตไมเกิน 10,000 บาท (รวมภาษีมลูคาเพิ่มแลว)  
 
**5. หลักประกันซอง 
          ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันซอง พรอมกับการยื่นซองประมูลซ้ือดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยใช
หลักประกนัอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จํานวน  326,000  บาท (สามแสนสองหมื่นหกพันบาทถวน) 
          5.1 เงินสด 
          5.2 แคชเชียรเช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเปนเชค็ลงวันที่ที่ยื่นซอง
ประมูลหรือกอนหนานัน้ไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
          5.3 หนงัสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.4 (1) 
          5.4 หนงัสือค้ําประกัน ของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงนิทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้าํประกัน 
ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึงไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมให
ใชตามแบบหนังสือค้ําประกนัดังระบใุนขอ 1.4 (1) 
          5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                หลักประกนัซองตามขอนี้ วิทยาลัยจะคืนใหผูเสนอราคา หรือผูค้ําประกันภายใน 15 วัน นับถัดจาก
วันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว  เวนแต  ผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซ่ึงเสนอราคาต่ําสุดไมเกิน 3 
ราย จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลวการคืน
หลักประกนัซอง ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย  
 
 มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธ์ิการยึดหลักประกันซองของผูมีสิทธิเสนอราคา กรณีดงันี้ 

1. ผูมีสิทธิเสนอราคาไมสงผูแทนมาลงทะเบยีน เพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา 
และสถานที่ที่กําหนด 

2. ผูมีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแลวไม LOG  IN  เขาสูระบบ 
3. ผูมีสิทธิเสนอราคา LOG IN แลว แตไมมีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิดเงื่อนไขที่กําหนด

โดยการเสนอราคาสูงกวา หรือเทากับราคาเริ่มตนการประมูล 
4. ผูเสนอราคาไมลงรายลมือช่ือในแบบ บก.008 แบบยืนยนัราคาสุดทายในการเสนอราคา 
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6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
 
          6.1ในการประกวดราคาครั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาตดัสินดวย ราคารวม 
          6.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคณุสมบตัิไมถูกตองตามขอ 2 หรือยืน่หลักฐานไมถูกตองหรือไมครบถวน
ตามขอ 3 (หรือยื่นขอเสนอประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสไมถูกตองตามขอ 4 แลว) คณะกรรมการ  
e – Auction  จะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น     เวนแตเปนขอผิดพลาดหรอืผิดหลงเพียง
เล็กนอยหรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคา ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะใน
กรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยฯ เทานั้น 
          6.3 มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณี  
ดังตอไปนี ้
                6.3.1 ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาของมหาวทิยาลัยฯ 
                6.3.2 เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาที่เปนสาระสําคัญ 
หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรยีบแกผูเสนอราคารายอื่น 
          6.4 มหาวิทยาลัยฯ ทรงไวซ่ึงสิทธิที่จะยกเลิกการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ในกรณทีี่มีผูเสนอ
ราคาไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาตามประกาศ ขอ 4.6 นอยกวา 2 ราย 
          6.5 ในการตัดสินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ  
e – Auction หรือมหาวิทยาลยัฯ มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง   สภาพ  ฐานะ  หรือขอเท็จจรงิอ่ืนใด
ที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา    หากหลักฐานดังกลาว
ไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 
          6.6 มหาวิทยาลัยฯ ทรงไวซ่ึงสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดกไ็ด และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจาํนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยไมพจิารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชนของทางราชการเปนสําคัญและใหถือวาการตัดสินของมหาวทิยาลัยฯ เปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะ
เรียกรองคาเสียหายใดๆ มิไดรวมทั้งมหาวทิยาลัยฯ จะพจิารณายกเลิกการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่
เชื่อไดวา การเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชช่ือบุคคลธรรมดา 
หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน 
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          6.7 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสวา ผูเสนอราคาที่มี
สิทธิไดรับการคัดเลือก ตามที่ไดประกาศรายชื่อไว ตามขอ 4.6 เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผู
เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา หรือเปนผูเสนอราคา ที่กระทําการอันเปนการขดัขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.5 มหาวิทยาลัยฯ มีอํานาจที่จะตดัรายชื่อผูเสนอราคา ที่มีสิทธิไดรับการ
คัดเลือกดังกลาว ออกจากประกาศรายชื่อ  ตามขอ  4.6  และมหาวิทยาลัยฯ  จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคา
รายนั้นเปนผูทิ้งงาน  
          ในกรณนีี้หากปลัดกระทรวงพจิารณาเห็นวา การยกเลิกการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสที่ได
ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิง่ ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลกิการประมูลดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกสดังกลาวได  
 
7. การทําสัญญาซื้อขาย 
          7.1 ในกรณีที่ผูชนะการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน 5 
วันทําการ ของทางราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาจดัทําขอตกลงเปนหนังสือ
แทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3 ก็ได 
          7.2 ในกรณีที่ผูชนะการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน   
5  วันทําการของทางราชการ หรือมหาวิทยาลัยฯ เห็นวาไมสมควรจัดทาํขอตกลงเปนหนังสือตามขอ 7.1   ผู
ชนะการประมลูดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3 หรือใน
กรณีที่หนวยงานระดับมหาวทิยาลัยฯ ที่รวมกันประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส      ใหผูชนะประมูลดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส  ทําสัญญากับมหาวิทยาลัยฯ เจาของงบประมาณแตละมหาวิทยาลัยฯ โดยตรงกับ
มหาวิทยาลัยฯ ภายใน  15  วัน นบัถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกนัสัญญาเปนจาํนวนเงิน
เทากับรอยละ 5 ของราคาสิ่งของที่ประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสไดใหมหาวิทยาลัยฯ ยึดถือไวในขณะทํา
สัญญาโดยใชหลักประกนัอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี ้
          (1) เงินสด 
          (2) แคชเชียรเช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเปนเชค็ลงวันที่ที่ทําสัญญา
หรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วนัทําการของทางราชการ 
          (3) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนงัสือคํ้าประกันดังระบุในขอ  1.4 (2) 
          (4) หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย     หรือบริษัทเงินทนุหรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพือ่การพาณิชยและประกอบธรุกิจค้ํา
ประกันตามประกาศ ของธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึงไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดย
อนุโลมใหใชตามแบบหนงัสือคํ้าประกันดังระบุในขอ 1.4 (2) 
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          (5) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
          หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมดีอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการประมูลดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว  
 
8. อัตราคาปรบั 

คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายขอ 10 ใหคิดในอัตรารอยละ   0.20 บาทตอวัน  
 
9. การรับประกันความชาํรุดบกพรอง 
          ผูชนะการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส   ซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาซื้อขายตาม
แบบ ดังระบใุน 1.3 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซ้ือขายที่เกิดขึ้นภายใน 
ระยะเวลาไมนอยกวา  1  ป นบัถัดจากวนัทีผู่ซ้ือรับมอบ โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการได
ดีดังเดิมภายใน  2  วันนับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง  
 
10. การจายเงินลวงหนา 

ผูเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนาในอัตราไมเกนิรอยละ..-.... ของราคาสิ่งของที่เสนอขาย 
แตทั้งนี้จะตองสงมอบ หลักประกันเงนิลวงหนาเปนพันธบัตรรัฐบาลไทย    หรือหนังสือค้ําประกันของ
ธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุใน ขอ   1.4   (3)     หรือหนังสือค้ําประกนั ของบรรษัทเงินทุน
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย         หรือบริษัทเงินทนุ หรือ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตให 
ประกอบกิจการเงินทุน เพื่อการพาณิชย    และประกอบธุรกิจค้ําประกันตาม ประกาศของธนาคารแหง
ประเทศไทย ซ่ึงไดแจงชื่อเวียน        ใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ํา
ประกันดงัระบุในขอ  1.4  (3)  ใหแกมหาวิทยาลัยฯ กอนการรับชําระเงินลวงหนานัน้  
 
 
11. ขอสงวนสทิธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ  
          ** 11.1 เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อคร้ังนี้ไดมาจากเงินแผนดนิปงบประมาณ  2551  ของมหาวทิยาลัย
ราชภัฏเชียงราย    การลงนามในสญัญาจะกระทําไดตอเมื่อมหาวิทยาลัยฯ ไดรับอนุมตัิเงินแลวเทานัน้ 

11.2 เมื่อมหาวทิยาลัยฯ ไดคดัเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย     และไดตกลงซื้อส่ิงของตาม 
การประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว       ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําส่ิงของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ 
และของนั้นตองนําเขามา  โดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดนิอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด   ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวา
ดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี ้
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                   (1) แจงการสั่งหรือนําส่ิงของที่ซ้ือขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการพาณิชยนาวภีายใน  7  วัน  นับตั้งแตวนัที่ผูขายสั่ง   หรือซ้ือของจากตางประเทศ   เวนแตเปนของ
ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
                   (2) จัดการใหส่ิงของที่ซ้ือขายดังกลาวบรรทกุโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศ มายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนญุาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชย
นาวีใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มใิชเรือไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนัน้ กอนบรรทุกของลงเรือ
อ่ืน หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม 
การพาณิชยนาว ี
          11.3  ผูเสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ทาง 
ราชการกําหนดดังระบุไวในขอ 7 มหาวิทยาลัยฯ อาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) 
รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
          11.4 มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเตมิเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตาม  
ความเหน็ของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)  
           
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
12  พฤษภาคม  2551 
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