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ประกาศมหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ที่        /2564 

เรื่อง  สอบราคาจัดจางจัดกิจกรรมสรางสัมพันธ์กับบัณฑิต สำหรับงานพิธปีระสาทปริญญาบัตร 
ประจำปการศึกษา 2562  

………………………………………………………………………… 
 

ตามที่  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ไดมีประกาศที่ 193/2564 เรื ่อง สอบราคาจัดจางจัดกิจกรรม
สรางสัมพันธกับบัณฑิต สำหรับงานพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปการศึกษา 2562 ไปแลวนั้น เพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกมหาวิทยาลัย จึงขอยกเลกิประกาศมหาวิทยาลัยหอการคาไทย ที่ 193/2564 และประกาศสอบ
ราคาจัดจางจัดกิจกรรมสรางสัมพันธกับบัณฑิต สำหรับงานพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปการศึกษา 2562  
ดวยวิธีสอบราคา โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
 

1. ขอกำหนดลักษณะเฉพาะของผเูสนอราคา มีคุณสมบัติ ดงัน้ี 
1.1 เปนผูมีอาชีพประกอบการทางดานธุรกิจท่ีเก่ียวของกับการเสนอราคานี้โดยตรง       
1.2 ตองเปน (บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล) ท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยและมีทนุจดทะเบียนหรอื 

มีการเพิ่มทุนไมต่ำกวา 1,000,000.00 บาท (หนึ่งลานบาทถวน) 
1.3 ไมเคยมีพฤติกรรมในแนวทางท่ีไมปฏิบติัตามสัญญาที่ทำใหมหาวิทยาลัยฯ เกิดความเสียหาย 
1.4 ไมเปนผไูดรับเอกสทิธ์ิหรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย 
1.5 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกับผเูสนอราคารายอื่นที่เขามาย่ืนซองเสนอราคาใหแกมหาวิทยาลัยฯ 

หรือไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขนัราคาอยางเปนธรรมในการเสนอราคาคร้ังนี้ 
 

2. หลักฐานการเสนอราคา 
2.1 ผเูสนอราคาตองนำสำเนาหลักฐานตอไปน้ีที่เปนปจจุบัน ใหผมูีอำนาจลงนามรับรองความถูกตอง 

และประทับตราบริษัท/หาง/ราน ใหเรียบรอย โดยแยกไวตางหากจากซองเสนอราคา คือ 
(1) สำเนาทะเบียนการคาหรือใบภาษีมลูคาเพ่ิมท่ีกรมสรรพากรออกให 
(2) สำเนาหนังสือรบัรองบรษิัทท่ีออกโดยสำนักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท พรอมวัตถุประสงค 

ซึ่งสำนักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทออกใหจนถึงวันย่ืนซองเสนอราคาไมเกิน 3 เดือน 
(3) กรณีมอบอำนาจใหบุคคลซึ่งมิใชกรรมการหรือหุนสวนผูมอีำนาจเต็ม เพ่ือผูกพันในนาม 

นิติบุคคลตองมอบอำนาจเปนหนังส ือใหบุคคลนั ้น เปนผูแทนที่มีอำนาจเต็มโดยชอบดวย
กฎหมาย ในกรณีมอบอำนาจใหทำการแทนบริษัท/หาง/ราน ใหปดอากรแสตมปตามประมวล
รัษฎากร พรอมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูมอบอำนาจและผูรับมอบอำนาจ 

 
/ (4) กรณี...... 
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(4) กรณีผู เสนอราคาเปนตัวแทนจำหนายในประเทศไทยที่ถูกตองตามกฎหมายโดยมีหนังสือ

รับรองการแตงตั้งจากบริษัทผูผลิตหรือแทนบริษัทผูผลิตหรือตัวแทนผูจัดจำหนาย  โดย
หนังสือนั้นตองมีอายุไมเกิน 90 วัน นับจากวันที่ออกจนถึงวันย่ืนซองเสนอราคา 

2.2 ผเูสนอราคาตองแนบแคตตาล็อค แบบ และรายละเอียดพรอมใบเสนอราคา (ถาม)ี 
 

3. การเสนอราคา 
3.1 ผเูสนอราคาตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือ 

ราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและ
ตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปนสำคัญ โดยคดิราคารวมทั้งสิ้นซ่ึงรวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอากรอื่น 
คาขนสง คาจดทะเบียนและคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวงจนกระท่ังสงมอบพัสดุให ณ มหาวิทยาลัยฯ  

ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกำหนดยืนราคาไมนอยกวา 60 วัน นับแตวันเปดซองใบเสนอราคา 
โดยภายในกำหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 

3.2 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกำหนดเวลาสงมอบพัสดุ/งานจาง ไมเกิน 30 วัน นับถัดจากวันลงนาม 
ของสัญญา (หรือตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 

3.3 กอนย่ืนซองเสนอราคา ผเูสนอราคาควรตรวจรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯลฯ ใหถี่ถวน และ 
เขาใจเอกสารการเสนอราคาท้ังหมดเสียกอนที่จะตกลงย่ืนซองเสนอราคาตามเง่ือนไขในเอกสาร  

3.4 ผเูสนอราคาจะตองยื่นซองเสนอราคา โดยแยกเปน 3 ซอง ดังนี ้
(1)  ซองเอกสารหลักฐานการจดทะเบียนบริษัท/หาง/ราน  สำเนา 1 ชุด โดยระบุหนาซองวา 
      “เอกสารหลักฐานการจดทะเบียนของบริษัท/หาง/ราน”   
(2) ซองขอเสนอดานคุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดของรายการที่เสนอ ตนฉบับ 1 ชุด พรอม

สำเนา 9 ชุด โดยระบุหนาซองวา “เอกสารดานคุณลักษณะ (เอกสารแนบสวนท่ี 1)” 
(3) ซองขอเสนอดานราคา ประกอบดวยแบบฟอรมใบเสนอราคา ตนฉบับ 1 ชุดพรอมสำเนา 

9 ชุด โดยระบุหนาซองวา “เอกสารดานราคา (เอกสารแนบสวนที่ 2)”  
ผูเสนอราคาจะตองปดผนึกซองทั้ง 3 ซองใหเรียบรอยและประทับตรา พรอมลงลายมือชื ่อกำกับไวที่

แนวรอยผนึกซองและจาหนาซองถึง “ประธานอนุกรรมการเปดซองสอบราคา” โดยยื ่นตอเจาหนาที่พัสดุ 
ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 ระหวางเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ ที่ทำการกองพัสดุและ
จัดการทรัพย์สิน อาคาร 14 ชั้น 2 และคณะอนุกรรมการฯ จะเปดซองพิจารณา ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 
2564 ตั้งแตเวลา 13.00 น. เป็นตนไป ณ หองประชุมชิคาโก ชั้น 7 อาคาร 21 
 
 
 

 
 
 
 

/ เม่ือพ้นกำหนดเวลา...... 
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เม ื ่อพนกำหนดเวลายื ่นซองเสนอราคาแลว เจาหนาที ่พัสดุจะไมรับซองเสนอราคาโดยเด็ดขาด 
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา และแจงสทิธิการยื่นเสนอ
ราคากอนการเปดซองขอเสนอดานราคา  
 

4. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
4.1 ผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด คณะกรรมการฯ จะไมรับ 

พิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดเพยีงเล็กนอย หรือผิดแผกแตกตางไปจากเงื ่อนไข
ของเอกสารเสนอราคาในสวนที่มิใชสาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะกรณีท ี่พิจารณาแลวเห็นวาจะเปนประโยชนตอ
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย เทานั้น 

4.2 มหาวิทยาลัยหอการคาไทยสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอนผันในกรณี  
ดังตอไปน้ี    

(1) ไมกรอกช่ือนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผเูสนอราคาอยางหนึ่งอยางใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
(2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขทีก่ำหนดในเอกสารเสนอราคาที่เปนสาระสำคัญ หรือ

มีผลทำใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 
(3) ราคาที่เสนอมีการขดู ลบ ตก เติม แกไข เปลี ่ยนแปลงโดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือช่ือพรอม

ประทับตรา (ถาม)ี กำกับไว 
4.3 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญาคณะกรรมการฯ พิจารณาผลการสอบราคา หรือ 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทยมีสิทธิใหผเูสนอราคาช้ีแจงขอเท็จจรงิ สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวของกับ
ผเูสนอราคาได มหาวทิยาลัยหอการคาไทยมีสิทธิที่จะไมรับราคา หรือไมทำสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมคีวาม
เหมาะสมหรือไมถูกตอง 

4.4 มหาวิทยาลัยหอการคาไทยทรงไวซ่ึงสิทธิที่จะไมรับราคาต่ำสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรอืราคา  
ที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื ้อในจำนวน หรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจ
ยกเลิกการเสนอราคาโดยไมพิจารณาจัดซือ้เลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื ่อประโยชนของมหาวิทยาลัย
หอการคาไทยเปนสำคัญ และใหถือวาการตัดสินของมหาวิทยาลัยหอการคาไทยเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคา
จะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้ งมหาวิทยาลัยหอการคาไทยจะพิจารณายกเลิกเสนอราคา และ
ลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูทิ้งงาน หากมีเหตุเชื่อไดวาการเสนอราคากระทำไปโดยไมสุจริต หรือมี
การสมยอมกันในการเสนอราคา ในกรณีท ี่ผู เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได วาไมอาจ
ดำเนินงานตามสัญญาได คณะกรรมการเปดซองสอบราคา หรือ มหาวิทยาลัยหอการคาไทยจะใหผเูสนอราคานั้น
ชี้แจง และแสดงหลักฐานที ่ทำใหเชื่อไดวา ผู เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามสอบราคาใหเสร็จสมบูรณ 
หากคำชี้แจงไมเปนที่รับฟงได มหาวิทยาลัยหอการคาไทยมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายน้ัน  
 
 
 
 

/ 5.การทำสัญญา...... 
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5. การทำสัญญา 

ผูไดรับการคัดเลือกจะตองทำสัญญาเปนหนังสือกับมหาวิทยาลัยหอการคาไทยภายใน 7 วัน หลังจาก
ไดรับแจงจากมหาวิทยาลัยฯ และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจำนวนเงินเทากับรอยละ 5 ของราคาสุทธิ 
ซึ่งรวมภาษีมลูคาเพิ่มแลว โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 

(1) เงินสด  หรือ 
(2) เช็คธนาคารพาณิชย  หรือ 
(3) หนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณิชยภายในประเทศ 

หากผูไดรับคัดเลือกไมดำเนินการทำสัญญาเปนหนังสือกับมหาวิทยาลัยฯ ตามเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิที ่จะถือวาผูที ่ไมไปทำสัญญากับทางมหาวิทยาลัยเปนผูทิ ้งงาน และขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณา
คัดเลือกผูเสนอราคารายอ่ืนแทน 
 

6. การชำระเงิน  
การชำระเงินคาซื้อ(พสัดุหรืออปุกรณ)/คาจางระบบ จะชำระเงินเมื่อผูชนะการสอบราคาไดสงมอบพัสดุ/งาน

หรืออุปกรณตามสัญญาและผานการตรวจรับเรียบรอยแลว จำนวนเต็มรอยเปอรเซ็นต 
  

7. ขอกำหนดลักษณะเฉพาะพัสดุหรืออุปกรณ/์การจาง (ตามเอกสารแนบ สวนที่ 1) 

ผูใดมีความสนใจและประสงคจะยื่นซองสอบราคางานดังกลาว โปรดติดตอขอทราบรายละเอียดการยื่นซอง
สอบราคาไดที่ แผนกจัดซื ้อ กองพัสดุและจัดการทรัพยสนิ อาคาร 14 ชั้น 2 ในเวลาทำการ โทรศัพท 0-2697-6065 
หรือ web: www.utcc.ac.th เลือกประกาศจัดซื้อ และขอทราบรายละเอียดคุณสมบัติเพิ ่มเติม ไดที่ 
คุณชญานิศ  สุดาเดช โทรศัพท 0-2697-6065 ท้ังน้ี ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 
 
 จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ    ณ    วันท่ี           ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 

 (รองศาสตราจารย ดร.สถาพร  อมรสวัสด์ิวัฒนา) 
รองอธกิารบดีอาวุโสสายงานวิชาการและงานวิจัย 

ประธานอนุกรรมการเปดซองสอบราคา 
 




















	2012564
	เอกสารแนบ 1
	เอกสารแนบ 2

