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ประกาศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
ที่        /2564 

เร่ือง  ขอขยายเวลาสอบราคาจัดซือ้ motion capture suit และ data glove  
(ชุดกล้องจับความเคลื่อนไหวและถุงมือ)  ส าหรับการเรียนการสอน 

คณะศิลปะและการออกแบบดิจิทัล  ประจ าปีการศึกษา 2563 
………………………………………………………………………… 

  
 ด้วย มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย ได้มีประกาศที่ 18/2564 เร่ือง สอบราคาจดัซือ้ motion capture 
suit และ data glove (ชดุกล้องจบัความเคลื่อนไหวและถุงมือ)  ส าหรับการเรียนการสอนคณะศิลปะและการ
ออกแบบดิจิทลั ประจ าปีการศกึษา 2563 ไปแล้วนัน้  เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลยัฯ จึงขอขยายเวลาสอบ
ราคาการจดัซือ้  motion capture suit และ data glove (ชดุกล้องจบัความเคลื่อนไหวและถงุมือ)  ส าหรับการ
เรียนการสอนคณะศิลปะและการออกแบบดิจิทลั ประจ าปีการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

 

1. ข้อก าหนดลักษณะเฉพาะของผู้ เสนอราคา มีคุณสมบัติ ดังนี ้
            1.1  เป็นผู้มีอาชีพประกอบการทางด้านธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัการเสนอราคานีโ้ดยตรง       
 1.2  ต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 
            1.3  ไม่เคยมีพฤติกรรมในแนวทางที่ไม่ปฏิบติัตามสญัญาที่ท าให้มหาวิทยาลยัฯเกิดความเสียหาย 
            1.4  ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกนัซึง่อาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ศาลไทย 
             1.5   ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกบัผู้ เสนอราคารายอ่ืนที่เข้ามายื่นซองเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลยัฯ              
หรือไม่เป็นผู้กระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาครัง้นี ้

2. หลักฐานการเสนอราคา 
2.1 ผู้ เสนอราคาต้องน าส าเนาหลกัฐานต่อไปนีท้ี่เป็นปัจจบุนั ให้ผู้มีอ านาจลงนามรับรองความถูกต้อง 

และประทบัตราบริษัท/ห้าง/ร้าน ให้เรียบร้อย โดยแยกไว้ต่างหากจากซองเสนอราคา คือ 
(1) ส าเนาทะเบียนการค้าหรือใบภาษีมลูค่าเพิ่มที่กรมสรรพากรออกให้ 
(2) ส าเนาหนังสือรับรองบริษัท /ห้าง ที่ออกโดยส านักงานทะเบียนหุ้ นส่วนบริษัท พร้อม

วตัถปุระสงค์ซึง่ส านกังานทะเบียนหุ้นสว่นบริษัทออกให้จนถึงวนัยื่นซองเสนอราคาไม่เกิน 3 เดือน 
(3) กรณีมอบอ านาจให้บคุคลซึง่มิใช่กรรมการ หรือหุ้นสว่นผู้มอี านาจเต็ม เพื่อผกูพนัในนาม 

นิติบุคคลต้องมอบอ านาจเป็นหนังสือให้บุคคลนัน้   เป็นผู้แทนที่มีอ านาจเต็มโดยชอบด้วย
กฎหมาย ในกรณีมอบอ านาจให้ท าการแทน บริษัท/ห้าง/ร้าน ให้ปิดอากรแสตมป์ตาม
ประมวลรัษฎากร  พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ของผู้มอบอ านาจและผู้ รับมอบ
อ านาจ 

/ (4) กรณีผู้ เสนอราคา... 
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(4) กรณีผู้ เสนอราคาเป็นตัวแทนจ าหน่ายในประเทศไทยที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยมีหนังสือ
รับรองการแต่งตัง้จากบริษัทผู้ผลิต หรือตัวแทนบริษัทผู้ผลิต หรือตัวแทนผู้ จดัจ าหน่าย  โดย
หนงัสือนัน้ต้องมีอายไุม่เกิน  90  วนั นบัจากวนัที่ออกจนถึงวนัยื่นซองเสนอราคา 

2.2 ผู้ เสนอราคาต้องแนบ แคตตาล็อค แบบ รูป และรายละเอียดพร้อมใบเสนอราคา  (ถ้ามี) 
 

3. การเสนอราคา 
3.1 ผู้ เสนอราคาต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และ

หรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ทัง้นีร้าคารวมที่เสนอจะต้องตรงกนัทัง้ตวัเลขและตัวหนงัสือ ถ้าตวัเลข
และตวัหนงัสือไม่ตรงกนั ให้ถือตวัหนงัสือเป็นส าคญั โดยคิดราคารวมทัง้สิน้ซึง่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม และภาษี
อากรอ่ืน ค่าขนสง่ ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวงจนกระทัง่สง่มอบพสัดใุห้ ณ มหาวิทยาลยัฯ 

    ราคาที่เสนอ  จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 60 วนั นบัแต่วนัเปิดซองใบเสนอราคา โดย
ภายในก าหนดยืนราคาผู้ เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้   และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
 3.2 ผู้ เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาสง่มอบพสัด ุไม่เกิน 30 วนั นบัถดัจากวนัลงนามในสญัญา 
 3.3 ก่อนยื่นซองเสนอราคา ผู้ เสนอราคาควรตรวจรายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถ่ีถ้วน และ
เข้าใจเอกสารการเสนอราคาทัง้หมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองเสนอราคาตามเงื่อนไขในเอกสาร 
 3.4 ผู้ เสนอราคาจะต้องยื่นซองเสนอราคา โดยแยกเป็น 3 ซอง ดงันี ้

(1)  ซองเอกสารหลกัฐานการจดทะเบียนบริษัท/ห้าง/ร้านส าเนา 1 ชดุ  
      โดยระบหุน้าซองว่า  “เอกสารหลักฐานการจดทะเบียนของบริษัท/ห้าง/ร้าน”   

(2)  ซองข้อเสนอด้านคุณลกัษณะเฉพาะ และ รายละเอียดของรายการที่เสนอต้นฉบบั 1 ชุด  
พร้อมส าเนา 4 ชดุ โดยระบหุน้าซองว่า 

      “เอกสารด้านคุณลักษณะ (เอกสารแนบส่วนท่ี 1)” 
(3) ซองข้อเสนอด้านราคาประกอบด้วยแบบฟอร์มใบเสนอราคา ต้นฉบบั 1 ชุดพร้อมส าเนา 4 ชุด 

โดยระบหุน้าซองว่า “เอกสารด้านราคา (เอกสารแนบส่วนท่ี 2)” 

ผู้ เสนอราคาจะต้องปิดผนึกซองทัง้ 3 ซองให้เรียบร้อยและประทับตรา พร้อมลงลายมือชื่อก ากับ ไว้ที่
แนวรอยผนึกซองและจ่าหน้าซองถึง ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่พัสดุ
ในวันพุธที่  10 มีนาคม  2564 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ กองพัสดุและจัดการ
ทรัพย์สิน อาคาร 14 ชัน้ 2 และผู้มีอ านาจจากบริษัท/ห้าง/ร้าน ผู้ ย่ืนซองจะต้องน าเสนอรายละเอียด
คุณลักษณะของสินค้าต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาด้วยตนเอง และคณะกรรมการฯ จะเปิด
ซองพิจารณาใน วันพุธที่  10 มีนาคม  2564 ตัง้แต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม  อาคาร 
24 ชัน้ 12 

เมื ่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองเสนอราคาแล้ว เจ้าหน้าที่พ ัสดุฯ จะไม่รับซองเสนอราคาโดยเด็ดขาด 
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะด าเนินการตรวจสอบคณุสมบติัของผู้ เสนอราคา  และแจ้งสิทธิการยื่นเสนอ
ราคาก่อนการเปิดซองข้อเสนอด้านราคา 

/ 4. หลกัเกณฑ์และสิทธิ... 
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4. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
 4.1 ผู้ เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด คณะกรรมการฯ จะไม่รับ
พิจารณาราคาของผู้ เสนอราคารายนัน้ เว้นแต่ เป็นข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสาร
เสนอราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทัง้นี ้เฉพาะกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย เท่านัน้ 

4.2 มหาวิทยาลยัหอการค้าไทยสงวนสิทธ์ิไม่พิจารณาราคาของผู้ เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผนัในกรณี
ดงัต่อไปนี ้   

      (1)  ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลหรือลงลายมือชื่อผู้ เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทัง้หมดในใบเสนอราคา 
(2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารเสนอราคาที่เป็นสาระส าคญั หรือ

มีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ เสนอราคารายอ่ืน 
(3) ราคาที่เสนอมีการขูด ลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงโดยผู้ เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อม

ประทบัตรา (ถ้ามี) ก ากบัไว้ 
4.3 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสญัญา คณะกรรมการฯ พิจารณาผลการสอบราคาหรือ

มหาวิทยาลยัหอการค้าไทยมีสิทธิให้ผู้ เสนอราคาชีแ้จงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เก่ียวข้อง
กบัผู้ เสนอราคาได้ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทยมีสิทธิที่จะไม่รับราคา หรือไม่ท าสญัญา หากหลกัฐานดงักล่าวไม่
มีความเหมาะสมหรือไม่ถกูต้อง 

4.4 มหาวิทยาลยัหอการค้าไทยทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่
เสนอทัง้หมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซือ้ในจ านวน หรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจ
ยกเลิกการเสนอราคาโดยไม่พิจารณาจัดซือ้เลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทยเป็นส าคญั และให้ถือว่าการตดัสินของมหาวิทยาลยัหอการค้าไทยเป็นเด็ดขาด ผู้ เสนอราคาจะ 
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้รวมทัง้มหาวิทยาลยัหอการค้าไทยจะพิจารณายกเลิกเสนอราคาและลงโทษผู้ เสนอ
ราคาเสมือนเป็นผู้ทิง้งาน หากมีเหตเุชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าไปโดยไม่สจุริต หรือมีการสมยอมกันในการ
เสนอราคา ในกรณีที่ผู้ เสนอราคาต ่าสุด เสนอราคาต ่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได้    
คณะกรรมการฯ เปิดซองสอบราคา หรือ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจะให้ผู้ เสนอราคานัน้ชีแ้จง และแสดง
หลกัฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่าผู้ เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามสอบราคาให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชีแ้จงไม่เป็นที่
รับฟังได้ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทยมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้ เสนอราคารายนัน้ 
 
 
 
 
 
 

         / 5 การท าสญัญา... 
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5. การท าสัญญา 
ผู้ ได้รับการคดัเลือกจะต้องท าสญัญาเป็นหนังสือกบัมหาวิทยาลยัหอการค้าไทยภายใน 7 วัน หลังจาก

ได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลยัฯ และจะต้องวางหลกัประกันสญัญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาสุทธิ
ซึง่รวมภาษีมลูค่าเพิ่มแล้ว    โดยใช้หลกัประกนัอย่างหนึ่งอย่างใดดงัต่อไปนี ้

(1) เงินสด  หรือ 
(2) เช็คธนาคารพาณิชย์  หรือ 
(3) หนงัสือค า้ประกนัของธนาคารพาณิชย์ภายในประเทศ 

หากผู้ได้รับคดัเลือกไม่ด าเนินการท าสญัญาเป็นหนงัสือกบัมหาวิทยาลยัตามเวลาที่ก าหนดมหาวิทยาลยัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิที่จะถือว่าผู้ ได้รับคดัเลือกท่ีไม่ไปท าสญัญากบัมหาวิทยาลยัฯ เป็นผู้ ทิง้งาน และขอสงวนสิทธ์ิในการ
พิจารณาคดัเลือกผู้ เสนอราคารายอ่ืนแทน 

6. การช าระเงนิ  
การช าระเงินค่าซือ้ / ค่าจ้างวัสดุหรืออุปกรณ์  จะช าระเงินเมื่อผู้ชนะการสอบราคา ได้ส่งมอบวัสดหุรือ

อปุกรณ์ตามสญัญา  และผ่านการทดสอบตรวจรับเรียบร้อยแล้ว จ านวนเต็ม 100%   

7. ข้อก าหนดลักษณะเฉพาะวัสดุหรืออุปกรณ์ 
(ตามเอกสารแนบ สว่นที่ 1) 

ผู้ ใดมีความสนใจและประสงค์จะยื่นซองสอบราคา โปรดติดต่อขอรับรายละเอียดการยื่นซองสอบราคา
ได้ที่  คุณชุติกาญจน์ กอกน้อย  แผนกจัดซือ้  กองพัสดุและจัดการทรัพย์สิน อาคาร  14 ชั้น 2 ในเวลาท าการ                
ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2697-6063 หรือ web: www.utcc.ac.th เลือกประกาศจัดซือ้ และขอทราบรายละเอียด
คณุลกัษณะเฉพาะของ  motion capture suit และ data glove (ชุดกล้องจับความเคลื่อนไหวและถุงมือ)  

ส าหรับ คณะศิลปะและการออกแบบดิจิทลั  เพิ่มเติมได้ที่  อาจารย์จักรพันธ์  สืบแสน  โทรศัพท์ 0-2697-6510  
ทัง้นี ้ตัง้แต่บดันีเ้ป็นต้นไป 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทัว่กนั 

ประกาศ    ณ    วนัที่           กมุภาพนัธ์  พ.ศ.  2564 
 
 
                   
                      

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลกัขณา เศาธยะนนัท์) 
              รองอธิการบดีอาวโุสสายงานบริหาร                 

http://www.utcc.ac.th/
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