
1/4 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ท่ี   82  / 2563 

เร่ือง   สอบราคาจัดซือ้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ PC (SET) สําหรับสํานักบริการคอมพิวเตอร์ 

.………………………………………..……………………. 

ด้วย  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  มีความประสงค์สอบราคาจดัซือ้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ PC (SET) สําหรับ

สํานกับริการคอมพิวเตอร์  โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

1. ข้อกาํหนดลักษณะเฉพาะของผู้ เสนอราคา มีคณุสมบติั ดงันี ้

1.1 เป็นผู้มีอาชีพประกอบการทางด้านธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัการเสนอราคานีโ้ดยตรง 

1.2 ต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย และมีทุนจดทะเบียน หรือมีการเพิ่มทุนไม่ต่ํากว่า 

1,000,000.00 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 

1.3 ไม่เคยมีพฤติกรรมในแนวทางที่ไม่ปฏิบติัตามสญัญาที่ทําให้มหาวิทยาลยัฯ เกิดความเสียหาย 

1.4 ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกนัซึง่อาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ศาลไทย 

1.5 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ เสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้ามาย่ืนซองเสนอราคาให้แก่ มหาวิทยาลยัฯ  

หรือไม่เป็นผู้กระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาครัง้นี ้

2. หลักฐานการเสนอราคา 

2.1  ผู้ เสนอราคาต้องนําสําเนาหลกัฐานต่อไปนีท้ี่เป็นปัจจุบนั ให้ผู้มีอํานาจลงนามรับรองความถูกต้อง 

และประทบัตราบริษัท/ห้าง ให้เรียบร้อย โดยแยกไว้ต่างหากจากซองเสนอราคา คือ 

(1) สําเนาทะเบียนการค้าหรือใบภาษีมลูค่าเพิ่มที่กรมสรรพากรออกให้ 

(2) สําเนาหนังสือรับรองบริษัทท่ีออกโดยสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท พร้อมวัตถุประสงค์ 

ซึง่สํานกังานทะเบียนหุ้นสว่นบริษัทออกให้จนถึงวนัย่ืนซองเสนอราคาไม่เกิน 3 เดือน 

(3) กรณีมอบอํานาจให้บุคคลซึ่งมิใช่กรรมการหรือหุ้ นส่วนผู้มีอํานาจเต็ม เพื่อผูกพันในนาม 

นิติบุคคลต้องมอบอํานาจเป็นหนังสือให้บุคคลนัน้เป็นผู้ แทนท่ีมีอํานาจเต็มโดยชอบ 

ด้วยกฎหมาย ในกรณีมอบอํานาจให้ทําการแทนบริษัท/ห้าง ให้ปิดอากรแสตมป์ตามประมวล

รัษฎากร พร้อมสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้ รับมอบอํานาจ 

(4) กรณีผู้ เสนอราคาเป็นตัวแทนจําหน่ายในประเทศไทยท่ีถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีหนังสือ

รับรองการแต่งตัง้จากบริษัทผู้ ผลิตหรือแทนบริษัทผู้ ผลิตหรือตัวแทนผู้ จัดจําหน่าย  

โดยหนงัสือนัน้ต้องมีอายไุม่เกิน  90  วนั นบัจากวนัท่ีออกจนถึงวนัย่ืนซองเสนอราคา 

2.2 ผู้ เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อค แบบ และรายละเอียดพร้อมใบเสนอราคา (ถ้ามี) 
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3. การเสนอราคา 

3.1 ผู้ เสนอราคาต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และ

หรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ  ทัง้นี ้ราคารวมท่ีเสนอจะต้องตรงกันทัง้ตัวเลขและตัวหนังสือ  

ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิดราคารวมทัง้สิ น้ซึ่งรวม

ภาษีมลูค่าเพิ่ม และภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง จนกระทัง่ส่งมอบ

พสัดใุห้  ณ มหาวิทยาลยัฯ   

ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน  นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา  

โดยภายในกําหนดยืนราคาผู้ เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคา

มิได้ 

3.2 ผู้ เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามของ

สญัญา (หรือตามที่มหาวิทยาลยักําหนด) 

3.3 ก่อนย่ืนซองเสนอราคา ผู้ เสนอราคาควรตรวจรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถ่ีถ้วน 

และเข้าใจเอกสารการเสนอราคาทัง้หมดเสียก่อนท่ีจะตกลงย่ืนซองเสนอราคาตามเงื่อนไขในเอกสาร 

3.4 ผู้ เสนอราคาจะต้องย่ืนซองเสนอราคา โดยแยกเป็น 3 ซอง ดงันี ้

(1) ซองเอกสารหลกัฐานการจดทะเบียนบริษัท/ห้างร้าน สําเนา 1 ชดุ โดยระบหุน้าซองว่า        

 “เอกสารหลักฐานการจดทะเบียนบริษัท/ห้าง” 

(2)  ซองข้อเสนอด้านคณุลกัษณะเฉพาะ และรายละเอียดของรายการที่เสนอ ต้นฉบบั 1 ชดุ

 พร้อมสําเนา 5 ชุด โดยระบุหน้าซองว่า “เอกสารด้านคุณลักษณะ (เอกสารแนบ

 ส่วนท่ี 1) ”    

(3) ซองข้อเสนอด้านราคา ประกอบด้วย แบบฟอร์มใบเสนอราคา ต้นฉบับ 1 ชุดพร้อม

 สําเนา 5 ชดุ โดยระบหุน้าซองว่า “เอกสารด้านราคา (เอกสารแนบส่วนท่ี 2) ”    

ผู้ เสนอราคาจะต้องปิดผนึกซองทัง้ 3 ซองให้เรียบร้อยพร้อมประทบัตรา พร้อมลงลายมือชื่อกํากับ

ไว้ที่รอยผนึกซองและจ่าหน้าซองถึง “ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา” โดยย่ืนต่อเจ้าหน้าที่พสัด ุ

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 ระหว่างเวลา 09.00 ถึงเวลา 12.00 น. ณ ท่ีทําการกองพัสดุและ

จัดการทรัพย์สิน อาคาร 14 ชัน้ 2 และผู้ มีอํานาจจากบริษัท/ห้าง/ร้าน/ ผู้ ย่ืนซองจะต้องนําเสนอ

รายละเอียดคณุลกัษณะของสินค้าต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาด้วยตนเอง และคณะกรรมการฯ 

จะ เ ปิดซองพิจารณาในวันพฤหัสบ ดี ท่ี  25 มิถุนายน 2563 ตั ง้ แ ต่ เวลา  13 .00 น.  เ ป็น ต้นไ ป  

ณ ห้องประชมุผู้บริหาร  อาคาร 24 ชัน้ 16 

เมื่อพ้นกําหนดเวลาการย่ืนซองเสนอราคาแล้ว เจ้าหน้าที่พสัดจุะไม่รับซองเสนอราคาโดยเด็ดขาด 

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคณุสมบติัของผู้ เสนอราคา และแจ้งสิทธิการย่ืน

เสนอราคาก่อนการเปิดซองข้อเสนอด้านราคา 

/ 4.หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
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4. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 

4.1 ผู้ เสนอราคารายใดมีคณุสมบติัไม่ถูกต้องตามท่ีมหาวิทยาลยักําหนด คณะกรรมการฯ จะไม่

รับพิจารณาราคาของผู้ เสนอราคารายนัน้ เว้นแต่ เป็นข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจาก

เงื่อนไขของเอกสารเสนอราคาในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ ทัง้นี ้เฉพาะกรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่าจะเป็น

ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลยัหอการค้าไทย เท่านัน้ 

4.2 มหาวิทยาลยัหอการค้าไทยสงวนสิทธ์ิไม่พิจารณาราคาของผู้ เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผนั

ในกรณี ดงัต่อไปนี ้

(1) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผู้ เสนอราคาอย่างหน่ึงอย่างใดหรือทัง้หมดใน 

ใบเสนอราคา 

(2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสารเสนอราคาท่ีเ ป็น

สาระสําคญั หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ เสนอราคารายอ่ืน 

(3) ราคาท่ีเสนอมีการขูด ลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงโดยผู้ เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ

พร้อมประทบัตรา (ถ้ามี) กํากบัไว้ 

4.3 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีสิทธิให้ผู้ เสนอราคาชีแ้จงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใด 

ท่ีเก่ียวข้องกับผู้ เสนอราคาได้ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคา หรือไม่ทําสัญญา  

หากหลกัฐานดงักลา่วไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถกูต้อง 

4.4 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยทรงไว้ซึ่งสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด  

หรือราคาท่ีเสนอทัง้หมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซือ้ในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึง

รายการใด หรืออาจยกเลิกการเสนอราคา โดยไม่พิจารณาจัดซือ้เลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทัง้นี  ้ 

เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัย

หอการค้าไทยเป็นเด็ดขาด ผู้ เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทัง้มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย

จะพิจารณายกเลิกเสนอราคา และลงโทษผู้ เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ ทิง้งาน หากมีเหตเุชื่อได้ว่าการเสนอ

ราคากระทําไปโดยไม่สุจริต หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา ในกรณีท่ีผู้ เสนอราคาต่ําสุด  

เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดําเนินงานตามสัญญาได้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  

หรือ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทยจะให้ผู้ เสนอราคานัน้ชีแ้จง และแสดงหลกัฐานท่ีทําให้เชื่อได้ว่า ผู้ เสนอ

ราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาให้เสร็จสมบูรณ์ หากคําชีแ้จงไม่เป็นท่ีรับฟังได้มหาวิทยาลัย 

หอการค้าไทยมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาของผู้ เสนอราคารายนัน้ 
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5. การทาํสัญญา 

ผู้ ได้รับการคัดเลือกจะต้องทําสญัญาเป็นหนังสือกับมหาวิทยาลยัหอการค้าไทยภายใน 7 วัน 

หลงัจากได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลยัฯ และจะต้องวางหลกัประกนัสญัญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 

ของราคาสทุธิซึง่รวมภาษีมลูค่าเพิ่มแล้ว  โดยใช้หลกัประกนัอย่างหน่ึงอย่างใดดงัต่อไปนี ้

(1) เงินสด หรือ 

(2) เช็คธนาคารพาณิชย์ หรือ 

(3) หนงัสือคํา้ประกนัของธนาคารพาณิชย์ภายในประเทศ 

 หากผู้ ได้รับคัดเลือกไม่ดําเนินการทําสญัญาเป็นหนังสือกับมหาวิทยาลยัฯ  ตามเวลาท่ีกําหนด

มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะถือว่าผู้ ท่ีไม่ไปทําสัญญากับทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้ ทิง้งาน และ 

ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาคดัเลือกผู้ เสนอราคารายอ่ืนแทน 

6. การชําระเงนิ 

การชําระเงินค่าซือ้(พัสดุหรืออุปกรณ์)/ค่าจ้างระบบ จะชําระเงินเมื่อผู้ ชนะการสอบราคาได้ 

ส่งมอบพัสดุ/งานหรืออุปกรณ์ตามสัญญาและผ่านการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว  จํานวนเต็ม 100% หรือ 

ตามข้อกําหนดของคณะกรรมการ 

7. ข้อกาํหนดลักษณะเฉพาะพัสดุหรืออุปกรณ์/การจ้าง (ตามเอกสารแนบ สว่นที่ 1) 

ผู้ ใดมีความสนใจและประสงค์จะย่ืนซองสอบราคางานดังกล่าว โปรดติดต่อขอรับรายละเอียด 

การย่ืนซองสอบราคาได้ที่คุณอติรัตน์  นิจสุนกิจ กองพัสดุและจัดการทรัพย์สิน ในเวลาทําการ โทรศัพท์ 

02-697-6062  หรือ Web : www.utcc.ac.th (เลือกประกาศจัดซือ้) และขอทราบรายละเอียดคุณสมบัติ

เพิ่มเติมได้ที่ คณุคมสนัต์  อ้นวิมล โทรศพัท์ 02-697-6287  ทัง้นี ้ตัง้แต่บดันีเ้ป็นต้นไป 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทัว่กนั 

  ประกาศ    ณ   วนัที่  5   มิถนุายน   พ.ศ. 2563  

 

                       

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์   พลวิชยั) 

                        อธิการบดี 

 

 

 

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