
 
 

 
(ราง) ประกาศมหาวิทยาลยัทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑการเรยีนการสอนสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส จํานวน 5 รายการ     
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

------------------------------------------- 
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อครุภัณฑการเรียนการสอน

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส จํานวน 5 รายการ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคา
กลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งน้ี เปนเงินทั้งสิ้น 3,770,000.00 บาท (สามลานเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถวน)           
ตามรายการ ดังน้ี  

ครุภัณฑการเรียนการสอนสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส  จํานวน 5 รายการ  
ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี ้

1. มีความสามารถตามกฎหมาย 
2. ไมเปนบุคคลลมละลาย 
3. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
4. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวช่ัวคราว

เน่ืองจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

5. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูทิ้งงาน 
ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันดวย 

6. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

7. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

8. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนที่เขาย่ืนขอเสนอใหแก มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
อยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ครั้งน้ี 

9. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูย่ืน
ขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธ์ิความคุมกันเชนวาน้ัน 

10. ผูย่ืนขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  
ในวันที่        เดือนมิถุนายน พ. ศ. 2562 ระหวางเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. 

ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสไดต้ังแตวันที่ประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา 
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ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.tsu.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ

สอบถามทางโทรศัพท หมายเลข 074-609600 ตอ 3602-3 ในวันและเวลาราชการ 
ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถาม

มายังมหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตพัทลุง ผานทางอีเมล rerngwut@tsu.ac.th หรือชองทางตามที่
กรมบัญชีกลางกําหนดภายในวันที่       เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงจะ
ช้ี แ จ งราย ล ะ เอี ย ด ดั งก ล า วผ าน ท าง เว็ บ ไซ ต  www.tsu.ac.th แ ล ะ  www.gprocurement.go.th                 
ในวันที่      เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 

  ประกาศ ณ วันที่      เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 
  
 
 
      (อาจารย ดร.สุชาติ  สุขสถิตย) 
                                                    รองอธิการบดีฝายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง ปฏิบัติหนาที่แทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษณิ 
 



(ราง) เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 
เลขที่............................ 

การซือ้ครุภัณฑการเรยีนการสอนสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนกิส จํานวน 5 รายการ 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ลงวันที่      มิถุนายน 2562 
------------------------------------------- 

มหาวิทยาลัยทักษิณซึ่งตอไปน้ีเรียกวา “มหาวิทยาลัย” มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ตามรายการ ดังน้ี 

ครุภัณฑการเรียนการสอนสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส  จํานวน 5 รายการ 
พัสดุที่จะซื้อน้ีตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานได

ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสฉบับน้ี โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปน้ี 

1. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
1.2 แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
1.3 แบบสัญญาซื้อขายทั่วไป 
1.4 แบบหนังสือค้ําประกัน 

 (1) หลักประกันสัญญา 
1.5 บทนิยาม 

(1) ผูมีผลประโยชนรวมกัน 
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

1.6 แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 

2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
2.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย 
2.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
2.4 ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการย่ืนขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ช่ัวคราว เน่ืองจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 

2.5 ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูทิ้งงานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันดวย 

2.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

2.7 เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

2.8 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืนที่เขาย่ืนขอเสนอใหแก มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปน
ธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี 
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2.9 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ

ผูย่ืนขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธ์ิความคุมกันเชนวาน้ัน 
2.10 ผูย่ืนขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
3. หลักฐานการยืน่ขอเสนอ 

ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน ย่ืนมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน 2 สวน คือ 

3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้
(1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 

(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนรายใหญ (ถามี) 
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

(2) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหย่ืนสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูน้ัน สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรอง
สําเนาถูกตอง 

(3) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหย่ืนสําเนาสัญญา
ของการเขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (1) หรือ (2) ของผูรวมคา แลวแตกรณี  

(4) เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
 (1) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย 
 (2) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม 
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดย่ืนพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

ดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ 1.6 (1) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
ทั้งน้ี เมื่อผูย่ืนขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ 1 ครบถวน ถูกตอง

แลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ 1 ตามแบบในขอ 1.6 (1) ใหโดย
ผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ 1 ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้
(1) ในกรณีที่ผูย่ืนขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบ

อํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจทั้งน้ี
หากผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทาน้ัน  

(2) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ 4.4 
(3) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดย่ืนพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

ดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ 1.6 (2) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
ทั้งน้ี เมื่อผูย่ืนขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ 2 ครบถวน 

ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ 2 ตามแบบในขอ 1.6 (2) 
ใหโดยผูย่ืนขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ 2 ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 

4. การเสนอราคา 
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4.1 ผูย่ืนขอเสนอราคาตองย่ืนขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสน้ี โดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอก
ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนของผูย่ืนขอเสนอโดยไมตองแนบใบเสนอราคาใน
รูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

4.2 ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงครั้งเดียวและราคาเดียว 
โดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเง่ือนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคา 
ใหถูกตอง ทั้งน้ี ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือ
ตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน 
และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวงไวแลว จนกระทั่งสงมอบครุภัณฑให ณ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
วิทยาเขตพัทลุง 

ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 60 วัน นับแตวันเสนอราคาโดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 

4.3 ผูย่ืนขอเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน 120 วัน  นับถัดจากวันลง
นามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากมหาวิทยาลัย ใหสงมอบพัสดุ 

4.4 ผูย่ืนขอเสนอจะตองสงแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ
การเรียนการสอนสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส จํานวน 5 รายการ ไปพรอมการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวน้ีมหาวิทยาลัยจะยึดไวเปน
เอกสารของทางราชการ 

สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง   
โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  
มีความประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก ผูย่ืนขอเสนอจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการพิจารณาผล 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสตรวจสอบภายใน 7 วัน 

4.5 กอนเสนอราคา ผูย่ืนขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให 
ถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงย่ืนขอเสนอตามเงื ่อนไข 
ในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส 

4.6 ผูเสนอราคาจะตองย่ืนขอเสนอและเสนอราคา ทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส ในวันที่        เดือนมิถุนายน พ. ศ. 2562  ต้ังแตเวลา 08.30 น.  ถึง 16.30 น. และเวลาใน             
การเสนอราคาใหถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ 

เมื่อพนกําหนดเวลาย่ืนขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการย่ืนขอเสนอและ
การเสนอราคาใด ๆ โดยเด็ดขาด 

4.7 ผูย่ืนขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสารประเภท
PDF File (Portable Document Format) โดยผูย่ืนขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน
ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพ่ือเปน
การเสนอราคาใหแกมหาวิทยาลัย ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

4.8 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอแตละรายวา เปนผูย่ืนขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืน  
ตามขอ 1.5 (1) หรือไม หากปรากฏวาผูย่ืนขอเสนอรายใดเปนผูย่ืนขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูย่ืน
ขอเสนอรายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูย่ืนขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันน้ันออกจากการเปนผูย่ืน
ขอเสนอ   

หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส กอนหรือ 
ในขณะที่มีการพิจารณาขอเสนอวา มีผูย่ืนขอเสนอราคารายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน 
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อยางเปนธรรมตามขอ 1.5 (2) และคณะกรรมการฯ เช่ือวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูเสนอราคารายน้ันออกจากการเปนผูเสนอราคา และมหาวิทยาลัย 
จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตมหาวิทยาลัยจะพิจารณาเห็นวาผูย่ืนขอเสนอรายน้ัน
มิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของมหาวิทยาลัย 

4.9 ผูเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังน้ี 
(1) ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
(2) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถามี) รวมคาใชจาย

ทั้งปวงไวดวยแลว 
(3) ผูย่ืนขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กําหนด 
(4) ผูย่ืนขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได  
(5) ผูย่ืนขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th  
5. หลักเกณฑและสิทธิ์ในการพจิารณา 

5.1 ในการพิจารณาผลการย่ืนขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี มหาวิทยาลัยจะพิจารณา
ตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา 

5.2 การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ 
กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอมหาวิทยาลัยจะพิจารณาจาก

ราคารวม 
5.3 หากผู ย่ืนขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือย่ืนหลักฐานการย่ืน 

ขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือย่ืนขอเสนอไมถูกตองตามขอ 4 คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูย่ืนขอเสนอรายน้ัน เวนแตผูย่ืนขอเสนอรายใด
เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑที่จะขายไมครบถวน หรือเสนอ
รายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและความแตกตางน้ันไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูย่ืน
ขอเสนอรายอ่ืน หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธ์ิผูย่ืน
ขอเสนอรายน้ัน 

5.4 มหาวิทยาลัยสงวนสิทธ์ิไมพิจารณาขอเสนอของผูย่ืนขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณี
ดังตอไปน้ี 

(1) ไมปรากฏช่ือผูเสนอราคารายน้ันในบัญชีรายช่ือผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายช่ือผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทาง
ระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของมหาวิทยาลัย 

(2) ไมกรอกช่ือผูย่ืนขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส 
(3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสที่

เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทาํใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอ่ืน 
5.5 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือมหาวิทยาลัยมีสิทธิใหผูเสนอราคาช้ีแจงขอเท็จจริงเพ่ิมเติมได 
มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสม หรือไม
ถูกตอง 

5.6 มหาวิทยาลัยทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน

http://www.gprocurement.go.th/
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ของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของมหาวิทยาลัยเปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรอง
คาใชจาย หรือคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งมหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิง้งาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เช่ือ
ไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชช่ือบุคคลธรรมดา หรือ   
นิติบุคคลอ่ืนมาย่ืนขอเสนอแทน เปนตน 
 ในกรณีที่ผูย่ืนขอเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสหรือมหาวิทยาลัยจะใหผูย่ืนขอเสนอน้ันช้ีแจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเช่ือไดวา ผูย่ืนขอเสนอ
สามารถดําเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําช้ีแจงไมเปนที่รับฟงได
มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูย่ืนขอเสนอรายน้ัน ทั้งน้ี ผูย่ืนขอเสนอดังกลาวไมมี
สิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใด ๆ จากมหาวิทยาลัย 

5.7 กอนลงนามในสัญญามหาวิทยาลัยอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
หากปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูย่ืนขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมี
ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือ
สมยอมกันกับผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการ
เสนอราคา  

6. การทําสญัญาซ้ือขาย 
6.1 ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน          

ภายใน 5 วันทําการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทํา
สัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในขอ 1.3 ก็ได 

6.2 ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน 5 วัน
ทําการ หรือมหาวิทยาลัยเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ 6.1 ผูชนะการประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3 หรือทําขอตกลงเปนหนังสือกับ
มหาวิทยาลัยภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับ รอย
ละ 5 ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหมหาวิทยาลัยยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใช
หลักประกันอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปน้ี  

(1) เงินสด 
(2) เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ ใชเช็ค 

หรือดราฟทน้ันชําระตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญา หรือกอนวันน้ันไมเกิน 3 วันทําการ 
(3) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบาย

กําหนดดังระบุในขอ 1.4 (1) หรือจะเปนหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด  
(4) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย  
ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือ 
ค้ําประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ 1.4 (2) 

(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ียภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว 
 
 

7. คาจางและการจายเงิน 
มหาวิทยาลัยจะจายคาสิ่งของซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และคาใชจายทั้ง

ปวงแลวใหแกผูย่ืนขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขาย เมื่อผูขายไดสงมอบสิ่งของไดครบถวนตามสัญญา
ซื้อขายหรือขอตกลงเปนหนังสือ และมหาวิทยาลัยไดตรวจรับมอบสิ่งของไวเรียบรอยแลว 
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8. อัตราคาปรับ 

 คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสน้ี หรือขอตกลงซื้อ
ขายเปนหนังสือ ใหคิดในอัตรารอยละ 0.20 ของราคาคาสิ่งของที่ยังไมไดรับมอบตอวัน  

9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
 ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ 1.3 หรือ
ทําขอตกลงซื้อเปนหนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยไดรับมอบสิ่งของ โดยตองรีบจัดการซอมแซม
แกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

10. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
10.1 เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งน้ี ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. 2562 

 การลงนามในสัญญาจะกระทําได ตอเมื่อมหาวิทยาลัยไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจากงบประมาณ
ประจําป 2562 แลวเทาน้ัน 

10.2 เมื่อมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของตาม
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของน้ัน 
ตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูย่ืนขอเสนอราคาซึ่งเปนผูขาย จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี 

(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา
ภายใน 7 วัน นับต้ังแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคม ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 

(2) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ
เรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของน้ัน 
โดยเรืออ่ืนที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี 

10.3 ผูย่ืนขอเสนอซึ่งมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงซื้อภายในเวลา
ที่กําหนด ดังระบุไวในขอ 7 มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ํา
ประกันการย่ืนขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาให
เปนผูทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

10.4 มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิที่จะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญา หรือ
ขอตกลงซื้อเปนหนังสือ ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 

10.5 ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสน้ี มีความขัดหรือ 
แยงกัน ผู ย่ืนขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของมหาวิทยาลัย คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด  
และผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายใด ๆ เพ่ิมเติม 

10.6 มหาวิทยาลัยอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีตอไปน้ีได โดยที่ผูย่ืนขอเสนอจะเรียก 
รองคาเสียหายใด ๆ จากมหาวิทยาลัยไมได 

(1) มหาวิทยาลัยไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดซื้อหรือที่ไดรับจัดสรรแตไม
เพียงพอที่จะทําการจัดซื้อครั้งน้ีตอไป 

(2) มีการกระทําที่เขาลักษณะผูย่ืนขอเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ไดรับการคัดเลือก 
มีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือ
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สมยอมกันกับผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการ
เสนอราคา 

(3) การทําการจัดซื้อครั้งน้ีตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัยหรือ
กระทบตอประโยชนสาธารณะ 

(4) กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงซึ่งออก
ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

13. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
 ในระหวางระยะเวลาการซื้อ ผูย่ืนขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด 

14. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
 มหาวิทยาลัยสามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูย่ืนขอเสนอที่ไดรับการ
คัดเลือกใหเปนผูขายเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
 ทั้งน้ี หากผูย่ืนขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการย่ืนขอเสนอ
หรือทําสัญญากับมหาวิทยาลัย ไวช่ัวคราว 
 

 มหาวิทยาลัยทกัษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
                              มิถนุายน พ.ศ. 2562 
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