
 
ประกาศ สถาบันเอเชียตะวนัออกศึกษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  

เร่ือง สอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน คร้ังที ่๒ จ านวน ๑ รายการ 
   
             สถาบนัเอเชียตะวนัออกศึกษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิตมีความประสงคจ์ะ สอบราคาซ้ือ
ครุภณัฑส์ านกังาน คร้ังท่ี ๒ จ านวน ๑ รายการ ตามรายการ ดงัน้ี  
                   เคร่ืองปรับอากาศขนาดไม่ต ่ากวา่ 33,000 BTU จ านวน ๖   เคร่ือง  
  
           ผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งมีคุณสมบติั ดงัต่อไปน้ี 
  ๑. เป็นผูมี้อาชีพขายพสัดุท่ีสอบราคาซ้ือ 
                    ๒. ไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูทิ้้งงานของทางราชการและไดแ้จง้เวยีนช่ือแลว้  
                    ๓. ไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอ
ราคาไดมี้ค าสั่งใหส้ละสิทธ์ิความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 
                    ๔. เป็นผูท่ี้ผา่นการคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัเบ้ืองตน้ในการซ้ือของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต  
                    ๕. ไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืนท่ีเขา้เสนอราคาใหแ้ก่สถาบนัเอเชียตะวนัออก
ศึกษา ณ  วนัประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมในการสอบ
ราคาซ้ือคร้ังน้ี 
  
                 ก าหนดยืน่ซองสอบราคา ในวนัท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวนัท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ 
น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ สถาบนัเอเชียตะวนัออกศึกษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลอง
หลวง จงัหวดัปทุมธานี  โดยก าหนดดูสถานท่ีติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ ในวนัท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. และ
ก าหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวนัท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นตน้ไป  
  
           ผูส้นใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซ้ือ   ไดท่ี้ ส านกังานเลขานุการ สถาบนัเอเชียตะวนัออกศึกษา 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ในวนัท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
ถึงวนัท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดไดท่ี้เวบ็ไซต ์www.asia.tu.ac.th 
หรือสอบถามทางโทรศพัทห์มายเลข ๐-๒๕๖๔-๕๐๐๐ ต่อ ๓๑๘ ในวนัและเวลาราชการ  
 
                                                                                                          ประกาศ ณ วนัท่ี ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗  
 
 

             (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กิตติ ประเสริฐสุข)   
             ผูอ้  านวยการสถาบนัเอเชียตะวนัออกศึกษา 



เอกสาร สอบราคาซ้ือ เลขที ่๐๐๖/๒๕๕๗ 
สอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน คร้ังที ่๒ จ านวน ๑ รายการ 

ตามประกาศ สถาบันเอเชียตะวนัออกศึกษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  
ลงวนัที ่๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

...................................................... 

           สถาบนัเอเชียตะวนัออกศึกษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ "กรม" มีความ
ประสงคจ์ะ สอบราคาซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน คร้ังท่ี ๒ จ านวน ๑ รายการ ตามรายการ ดงัน้ี  
เคร่ืองปรับอากาศขนาดไม่ต ่ากวา่ 33,000 BTU จ านวน ๖  เคร่ือง 
 
          ซ่ึงพสัดุท่ีจะซ้ือน้ีตอ้งเป็นของแท ้ของใหม่ ไม่เคยใชง้านมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยูใ่นสภาพท่ีจะใช้
งานไดท้นัทีและมีคุณลกัษณะเฉพาะตรงตามก าหนดไวใ้นเอกสารสอบราคาฉบบัน้ี โดยมีขอ้แนะน า และ
ขอ้ก าหนด ดงัต่อไปน้ี 
 
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร สอบราคา 
๑.๑ รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ 
๑.๒ แบบใบเสนอราคา 
๑.๓ แบบสัญญาซ้ือขาย 
๑.๔ แบบหนงัสือค ้าประกนั 
(๑) หลกัประกนัสัญญา 
(๒) หลกัประกนัการรับเงินค่าพสัดุล่วงหนา้ 
๑.๕ บทนิยาม 
(๑) ผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั 
(๒) การขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 
๑.๖ แบบบญัชีเอกสาร 
(๑) บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 
(๒) บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๒  
(๓) ประกาศมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมเก่ียวกบัการจดัซ้ือ จดัจา้ง  
ของมหาวทิยาลยั "โครงการธรรมศาสตร์ใสสะอาด"  
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
๒.๑ ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นผูมี้อาชีพขายพสัดุท่ี สอบราคาซ้ือ 
๒.๒ ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูทิ้้งงานของทางราชการและไดแ้จง้เวยีนช่ือแลว้ 
หรือไม่เป็นผูท่ี้ไดรั้บผลของการสั่งใหนิ้ติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผูทิ้้งงานตามระเบียบของทางราชการ  
๒.๓ ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืน ณ วนัประกาศ  สอบราคา หรือไม่
เป็นผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตามขอ้ ๑.๕  
 



 
๒.๔ ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เวน้แต่รัฐบาล
ของผูเ้สนอราคาไดมี้ค าสั่งใหส้ละสิทธ์ิและความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 
๒.๕ ผูเ้สนอราคาตอ้งผา่นการคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัเบ้ืองตน้ในการซ้ือของกรม  
 
๓. หลกัฐานการเสนอราคา 
ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานยืน่มาพร้อมกบัซองใบเสนอราคา โดยแยกไวน้อกซองใบเสนอราคา
เป็น ๒ ส่วน คือ 
๓.๑ ส่วนท่ี ๑ อยา่งนอ้ยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปน้ี 
(๑) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นนิติบุคคล  
(ก) หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือหา้งหุน้ส่วนจ ากดั ใหย้ืน่ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บญัชีรายช่ือ
หุน้ส่วนผูจ้ดัการ ผูมี้อ  านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง  
(ข) บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดั ใหย้ืน่ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนงัสือบริคณห์
สนธิ บญัชีรายช่ือกรรมการผูจ้ดัการ ผูมี้อ  านาจควบคุม และบญัชีผูถื้อหุน้รายใหญ่ พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง  
(๒) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ใหย้ืน่ส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชนของผูน้ั้น ส าเนาขอ้ตกลงท่ีแสดงถึงการเขา้เป็นหุน้ส่วน (ถา้มี) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู ้
เป็นหุน้ส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
(๓) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นผูเ้สนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผูร่้วมคา้ ใหย้ืน่ส าเนาสัญญาของการเขา้ร่วมคา้ 
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูร่้วมคา้ และในกรณีท่ีผูเ้ขา้ร่วมคา้ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาท่ีมิใช่สัญชาติ
ไทย ก็ใหย้ืน่ส าเนาหนงัสือเดินทาง หรือผูร่้วมคา้ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลใหย้ืน่เอกสารตามท่ีระบุไวใ้น (๑)  
(๔) หนงัสือแสดงหลกัฐานทางการเงิน ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย ์ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นตน้ 
(๕) บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ทั้งหมดท่ีไดย้ืน่พร้อมกบัซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ้ ๑.๖ (๑)  
๓.๒ ส่วนท่ี ๒ อยา่งนอ้ยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปน้ี 
(๑) แคต็ตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ ตามขอ้ ๔.๔ 
(๒) หนงัสือมอบอ านาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเ้สนอราคามอบอ านาจใหบุ้คคลอ่ืนลงนาม
ในใบเสนอราคาแทน 
(๓) บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ทั้งหมดท่ีไดย้ืน่พร้อมกบัซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ้ ๑.๖ (๒)  
 
๔. การเสนอราคา 
๔.๑ ผูเ้สนอราคาตอ้งยืน่เสนอราคาตามแบบท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารสอบราคาน้ี โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน
และจะตอ้งกรอกขอ้ความใหถู้กตอ้งครบถว้น ลงลายมือช่ือของผูเ้สนอราคาใหช้ดัเจน จ านวนเงินท่ีเสนอตอ้ง
ระบุตรงกนัทั้งตวัเลขและตวัอกัษร โดยไม่มีการขดูลบหรือแกไ้ข หากมีการขดูลบ  ตกเติม แกไ้ข เปล่ียนแปลง
จะตอ้งลงลายมือช่ือผูเ้สนอราคาพร้อมประทบัตรา (ถา้มี) ก ากบัไวด้ว้ยทุกแห่ง 
 
 



 
๔.๒ ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือ
ราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวท้า้ยใบเสนอราคาใหถู้กตอ้ง ทั้งน้ี ราคารวมท่ีเสนอ
จะตอ้งตรงกนัทั้งตวัเลขและตวัหนงัสือ ถา้ตวัเลขและตวัหนงัสือไม่ตรงกนัใหถื้อตวัหนงัสือเป็นส าคญั โดยคิด
ราคารวมทั้งส้ินซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ทั้งปวง 
จนกระทัง่ส่งมอบพสัดุให ้ณ สถาบนัเอเชียตะวนัออกศึกษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต ต าบลคลอง
หน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 
ราคาท่ีเสนอจะตอ้งเสนอก าหนดยนืราคาไม่นอ้ยกวา่ ๑๒๐ วนั นบัแต่วนัเปิดซองใบเสนอราคา โดยภายใน
ก าหนดยนืราคาผูเ้สนอราคาตอ้งรับผดิชอบราคาท่ีตนไดเ้สนอไว ้และจะถอนเสนอราคามิได้  
๔.๓ ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพสัดุไม่เกิน ๓๐ วนั นบัถดัจากวนัลงนามในสัญญาซ้ือขาย 
๔.๔ ผูเ้สนอราคาจะตอ้งส่งแคต็ตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของ  
เคร่ืองปรับอากาศ ไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลกัฐานดงักล่าวน้ี กรมจะยดึไวเ้ป็น
เอกสารของทางราชการ 
ส าหรับแคต็ตาล็อกท่ีแนบใหพ้ิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะตอ้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง โดยผูมี้อ  านาจท านิติ
กรรมแทนนิติบุคคล  
๔.๕ ก่อนยืน่ซอง สอบราคา ผูเ้สนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ ฯลฯใหถ่ี้ถว้นและ
เขา้ใจเอกสาร สอบราคา ทั้งหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยืน่ซอง สอบราคา ตามเง่ือนไขในเอกสาร สอบราคา 
๔.๖ ผูเ้สนอราคาจะตอ้งยืน่ซองใบเสนอราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหนา้ซองถึง  ประธานคณะกรรมการเปิด
ซองสอบราคาซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน คร้ังท่ี ๒ จ านวน ๑ รายการ โดยระบุไวท่ี้หนา้ซองวา่ "ใบเสนอราคาตาม
เอกสาร สอบราคา เลขท่ี ๐๐๖/๒๕๕๗" ยืน่ต่อเจา้หนา้ท่ี ในวนัท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวนัท่ี ๒๐ มิถุนายน 
๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ สถาบนัเอเชียตะวนัออกศึกษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ศูนยรั์งสิต ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 
เม่ือพน้ก าหนดเวลายืน่ซองสอบราคา แลว้จะไม่รับซอง สอบราคาโดยเด็ดขาด 
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบติัของผูเ้สนอราคาแต่ละรายวา่ เป็นผูเ้สนอ
ราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืนตามขอ้ ๑.๕ (๑) ณ วนัประกาศสอบราคาหรือไม่ และ
ประกาศรายช่ือผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา  
หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะท่ีมีการเปิดซองใบเสนอราคาวา่ มีผูเ้สนอราคา
กระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตามขอ้ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เช่ือวา่มี
การกระท าอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตดัรายช่ือผูเ้สนอราคารายนั้น
ออกจากการเป็นผูเ้สนอราคา และประกาศรายช่ือผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธิไดรั้บการคดัเลือก และกรมจะพิจารณา
ลงโทษผูเ้สนอราคาดงักล่าวเป็นผูทิ้้งงาน เวน้แต่คณะกรรมการฯ จะวนิิจฉยัไดว้า่ ผูเ้สนอราคารายนั้นเป็นผูท่ี้ให้
ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิไดเ้ป็นผูริ้เร่ิมใหมี้การกระท าดงักล่าว  
ผูเ้สนอราคาท่ีถูกตดัรายช่ือออกจากการเป็นผูเ้สนอราคา เพราะเหตุเป็นผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู ้
เสนอราคารายอ่ืน ณ วนัประกาศสอบราคา หรือเป็นผูเ้สนอราคาท่ีกระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนั
ราคาอยา่งเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่งดงักล่าวต่อปลดักระทรวงภายใน ๓ วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้จาก
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวนิิจฉยัอุทธรณ์ของปลดักระทรวงใหถื้อเป็นท่ีสุด  



คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกดงักล่าว
ขา้งตน้ ณ หอ้งฝึกอบรม ๔ สถาบนัเอเชียตะวนัออกศึกษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต ต าบลคลองหน่ึง  
อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ในวนัท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นตน้ไป 
การยืน่อุทธรณ์ตามวรรคหา้ ยอ่มไม่เป็นเหตุใหมี้การขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา เวน้แต่
ปลดักระทรวงพิจารณาเห็นวา่การขยายระยะเวลาดงักล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอยา่งยิง่และในกรณีท่ี
ปลดักระทรวงพิจารณาเห็นดว้ยกบัค าคดัคา้นของผูอุ้ทธรณ์ และเห็นวา่การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้
ด าเนินการไปแลว้ จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอยา่งยิง่ใหป้ลดักระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาดงักล่าวได ้
 
๕. หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณาราคา 
๕.๑ ในการสอบราคา คร้ังน้ี กรมจะพิจารณาตดัสินดว้ย ราคารวม 
๕.๒ หากผูเ้สนอราคารายใดมีคุณสมบติัไม่ถูกตอ้งตามขอ้ ๒ หรือยืน่หลกัฐานการเสนอราคาไม่ถูกตอ้งหรือไม่
ครบถว้นตามขอ้ ๓ หรือยืน่ซองสอบราคาไม่ถูกตอ้งตามขอ้ ๔ แลว้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะไม่รับ
พิจารณาราคาของผูเ้สนอราคารายนั้น เวน้แต่เป็นขอ้ผดิพลาดหรือผดิหลงเพียงเล็กนอ้ย หรือผดิพลาดไปจาก
เง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนท่ีมิใช่สาระส าคญั ทั้งน้ีเฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวา่จะเป็นประโยชน์
ต่อกรมเท่านั้น 
๕.๓ กรมสงวนสิทธ์ิไม่พิจารณาราคาของผูเ้สนอราคา โดยไม่มีการผอ่นผนัในกรณีดงัต่อไปน้ี  
(๑) ไม่ปรากฏช่ือผูเ้สนอราคารายนั้น ในบญัชีผูรั้บเอกสาร  สอบราคา หรือในหลกัฐานการรับเอกสารสอบราคา 
ของกรม 
(๒) ไม่กรอกช่ือนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือช่ือผูเ้สนอราคาอยา่งหน่ึงอยา่งใด หรือทั้งหมดใน
ใบเสนอราคา 
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีก าหนดในเอกสารสอบราคา ท่ีเป็นสาระส าคญั หรือมีผลท าให้
เกิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบแก่ผูเ้สนอราคารายอ่ืน 
(๔) ราคาท่ีเสนอมีการขดูลบ ตก เติม แกไ้ขเปล่ียนแปลง โดยผูเ้สนอราคามิไดล้งลายมือช่ือพร้อมประทบัตรา 
(ถา้มี) ก ากบัไว ้
๕.๔ ในการตดัสินการสอบราคา หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือกรม มีสิทธ์ิใหผู้ ้
เสนอราคาช้ีแจงขอ้เทจ็จริง สภาพ ฐานะ หรือขอ้เทจ็จริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูเ้สนอราคาได ้กรมมีสิทธิท่ีจะไม่
รับราคาหรือไม่ท าสัญญาหากหลกัฐานดงักล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกตอ้ง 
๕.๕ กรมทรงไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใดหรือราคาท่ีเสนอทั้งหมดก็ได ้และอาจ
พิจารณาเลือกซ้ือในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ  สอบราคา โดย
ไม่พิจารณาจดัซ้ือเลยก็ได ้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคญั และใหถื้อวา่การ
ตดัสินของกรมเป็นเด็ดขาด ผูเ้สนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได ้รวมทั้งกรมจะพิจารณายกเลิกการสอบ
ราคา และลงโทษผูเ้สนอราคาเป็นผูทิ้้งงาน ไม่วา่จะเป็นผูเ้สนอราคาท่ีไดรั้บการคดัเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุ
ท่ีเช่ือไดว้า่การเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอนัเป็นเทจ็ หรือใชช่ื้อบุคคลธรรมดา 
หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นตน้  
๕.๖ ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เทจ็จริงภายหลงัจากการเปิดซองสอบราคาวา่ ผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธิไดรั้บการคดัเลือก



ตามท่ีไดป้ระกาศรายช่ือไว ้ตามขอ้ ๔.๖ เป็นผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืน ณ วนั
ประกาศ สอบราคา หรือเป็นผูเ้สนอราคาท่ีกระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตาม
ขอ้ ๑.๕ กรมมีอ านาจท่ีจะตดัรายช่ือผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกดงักล่าวออกจากประกาศรายช่ือตาม
ขอ้ ๔.๖ และกรมจะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคารายนั้นเป็นผูทิ้้งงาน 
ในกรณีน้ีหากปลดักระทรวงพิจารณาเห็นวา่ การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีไดด้ าเนินการไปแลว้จะเป็น
ประโยชน์แก่ทางราชการอยา่งยิง่ปลดักระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดงักล่าวได้ 
 
๖. การท าสัญญาซ้ือขาย 
๖.๑ ในกรณีท่ีผูช้นะการสอบราคาสามารถส่งมอบส่ิงของไดค้รบถว้นภายใน ๕ วนัท าการของทางราชการ นบั
แต่วนัท่ีท าขอ้ตกลงซ้ือ กรมจะพิจารณาจดัท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือแทนการท าสัญญาตามแบบสัญญาดงัระบุใน
ขอ้ ๑.๓ ก็ได ้
๖.๒ ในกรณีผูช้นะการสอบราคา ไม่สามารถส่งมอบส่ิงของไดค้รบถว้นภายใน ๕ วนัท าการของทางราชการ 
หรือกรมเห็นวา่ไม่สมควรจดัท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ ตามขอ้ ๖.๑ ผูช้นะการ  สอบราคา จะตอ้งท าสัญญาซ้ือขาย
ตามแบบสัญญาดงัระบุในขอ้ ๑.๓ กบักรมภายใน ๗ วนั นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้และจะตอ้งวางหลกัประกนั
สัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากบัร้อยละ ๕ ของราคาส่ิงของท่ี สอบราคาไดใ้หก้รมยดึถือไวใ้นขณะท าสัญญา โดยใช้
หลกัประกนัอยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัต่อไปน้ี 
(๑) เงินสด 
(๒) เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายใหแ้ก่กรม โดยเป็นเช็คลงวนัท่ีท่ีท าสัญญาหรือก่อนหนา้นั้นไม่เกิน ๓ วนั ท าการ  
(๓) หนงัสือค ้าประกนัของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนงัสือค ้าประกนัดงัระบุในขอ้ ๑.๔ (๑)  
(๔) หนงัสือค ้าประกนัของบรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษทัเงินทุน หรือบริษทัเงินทุน
หลกัทรัพย ์ท่ีไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจค ้าประกนัตามประกาศ
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงไดแ้จง้ช่ือเวยีนใหส่้วนราชการต่าง ๆ ทราบแลว้ โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามแบบ
หนงัสือค ้าประกนั ดงัระบุในขอ้ ๑.๔ (๑) 
(๕) พนัธบตัรรัฐบาลไทย 
หลกัประกนัน้ีจะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบ้ีย ภายใน ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัท่ีผูช้นะการสอบราคา (ผูข้าย) พน้จากขอ้
ผกูพนัตามสัญญาซ้ือขายแลว้ 
 
๗. อตัราค่าปรับ 
ค่าปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายขอ้ ๑๐ ใหคิ้ดในอตัราร้อยละ ๐.๑ ต่อวนั 
 
๘. การรับประกนัความช ารุดบกพร่อง 
ผูช้นะการสอบราคาซ่ึงไดท้  าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ หรือท าสัญญาซ้ือขายตามแบบดงัระบุในขอ้ ๑.๓ แลว้แต่กรณี 
จะตอ้งรับประกนัความช ารุดบกพร่องของส่ิงของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่  ๑ ปี นบัถดัจาก
วนัท่ีผูซ้ื้อรับมอบ โดยผูข้ายตอ้งรีบจดัการซ่อมแซมแกไ้ขใหใ้ชก้ารไดดี้ดงัเดิมภายใน  ๓ วนั นบัถดัจากวนัท่ี
ไดรั้บแจง้ความช ารุดบกพร่อง 



 
๙. ข้อสงวนสิทธ์ิในการเสนอราคาและอืน่ ๆ 
๙.๑ เงินค่าพสัดุส าหรับการซ้ือคร้ังน้ีไดม้าจากเงินงบประมาณรายจ่ายจากรายไดห้น่วยงานประจ าปี ๒๕๕๗ 
การลงนามในสัญญาจะกระท าไดต่้อเม่ือกรมไดรั้บอนุมติัเงินค่าพสัดุจาก  เงินงบประมาณรายจ่ายจากรายได้
หน่วยงานประจ าปี ๒๕๕๗ แลว้เท่านั้น 
๙.๒ เม่ือกรมไดค้ดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดใหเ้ป็นผูข้ายและไดต้กลงซ้ือส่ิงของตาม สอบราคาซ้ือ แลว้ถา้ผูข้าย
จะตอ้งสั่งหรือน าส่ิงของดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศ และของนั้นตอ้งน าเขา้มาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือ
ไทยเดินอยู ่และสามารถใหบ้ริการรับขนไดต้ามท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผูเ้สนอ
ราคาซ่ึงเป็นผูข้ายจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยนาว ีดงัน้ี  
(๑) แจง้การสั่งหรือน าส่ิงของท่ีซ้ือขายดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศต่อกรมเจา้ท่าภายใน ๗ วนั นบัตั้งแต่วนัท่ี
ผูข้ายสั่งหรือซ้ือของจากต่างประเทศ เวน้แต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ให้
บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
(๒) จดัการใหส่ิ้งของท่ีซ้ือขายดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกบัเรือไทยจากต่างประเทศ
มายงัประเทศไทย เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากกรมเจา้ท่าใหบ้รรทุกส่ิงของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือไทย ซ่ึง
จะตอ้งไดรั้บอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืน 
(๓) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบติัตาม (๑) หรือ (๒) ผูข้ายจะตอ้งรับผดิตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี   
๙.๓ ผูเ้สนอราคาซ่ึงกรมไดค้ดัเลือกแลว้ไม่ไปท าสัญญาหรือขอ้ตกลงภายในเวลาท่ีทางราชการก าหนดดงัระบุไว้
ในขอ้ ๖ กรมอาจพิจารณาเรียกร้องใหช้ดใชค้วามเสียหายอ่ืน (ถา้มี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเ้ป็นผูทิ้้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ 
๙.๔ กรมสงวนสิทธ์ิท่ีจะแกไ้ขเพิ่มเติมเง่ือนไขหรือขอ้ก าหนดในแบบสัญญาใหเ้ป็นไปตามความเห็นของ
ส านกังานอยัการสูงสุด (ถา้มี) 
 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

 


