
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(e – bidding)  

เลขที่  2/2562 

การซื้อชุดอุปกรณ์ตรวจประเมินและรักษาทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ  

ตําบลองครกัษ์ อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จํานวน 1 เครื่อง 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ลงวันที่  18 ตุลาคม 2561 
 

----------------------------------------- 
 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “มหาวิทยาลัย” มีความประสงค์จะ   
ประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้ 
 ชุดอุปกรณ์ตรวจประเมินและรักษาทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ จํานวน 1 เครื่อง 
 ตําบลองครักษ์ อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 
พัสดุที่จะซื้อน้ีต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งาน
ได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนด ดังต่อไปนี้ 
  1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์

 1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 1.2 แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
 1.3 สัญญาซื้อขายทั่วไป 
 1.4 แบบหนังสือคํ้าประกัน 
 (1) หลักประกนัสัญญา 
  1.5 บทนิยาม 
 (1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
 (2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเปน็ธรรม 
 1.6 แบบบัญชีเอกสารทีก่ําหนดไว้ในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
 (1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1  
  (2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2  

 2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

  2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
  2.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 2.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
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 2.4 ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงาน 
ของรัฐไว้ช่ัวคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ    
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
 2.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ืนไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็น 
ผู้ท้ิงงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลที่     
ผู้ท้ิงงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของ  
นิติบุคคลนั้นด้วย 
 2.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือ    
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 2.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
 2.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการ  
อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
 2.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่ 
รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคําส่ังให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 2.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
 2.11 ผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
 2.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้มาแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชี  
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
 2.13 ผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร      
เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

            3. หลักฐานการย่ืนข้อเสนอ 

  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ 
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 3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
 (1) ในกรณีผู้ยืน่ข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
 (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
 (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคลหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) และ
บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง    
 (2) ในกรณี ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล         
ให้ยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) 
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือ
สัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 
 (3) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสําเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี  
 (4)  เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
  (4.1 ) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์  
  (4.2) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  
 (5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ 1.6 (1) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
 ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนท่ี 1 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ 1      
ตามแบบในข้อ 1.6 (1) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format)  
 3.2 ส่วนที่  2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
 (1) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนกระทําแทน ให้แนบหนังสือ    
มอบอํานาจซ่ึงติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบ
อํานาจ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอํานาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 
 (2) เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ     
                        (2.1) แคตตาล็อคและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 4.4 
 (3) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ 1.6 (2) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
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 ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนท่ี 2     
ตามแบบในข้อ 1.6 (2) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนท่ี 2 ดังกล่าวในรูปแบบ PDF 
File (Portable Document Format) 
 
 4. การเสนอราคา 

 4.1 ผู้ ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ        
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งส้ิน
และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของ     
ผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)  
 4.2 ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา
ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน 
ให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังส้ินซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 

 ราคาที่ เสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน ตั้งแต่วันเสนอราคา 
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคา
มิได้ 
 4.3 ผู้ ยื่ น ข้อเสนอจะต้องเสนอกํ าหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่ เกิน  90 วัน  นับถัด 
จากวันลงนามในสัญญาซ้ือขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัยให้ส่งมอบพัสดุ 
 4.4 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อค และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ             
ชุดอุปกรณ์ตรวจประเมินและรักษาทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ตําบลองครักษ์ อําเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก จํานวน 1 เครื่อง ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้มหาวิทยาลัยจะยึดไว้เป็นเอกสารของทาง
ราชการ 
 4 .5  ก่อน เสนอราคา  ผู้ ยื่ น ข้อ เสนอควรตรวจดูร่างสัญญา  รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนท่ีจะตกลง
ยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซ้ืออิเล็กทรอนิกส์ 
 4.6 ผู้ ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. และเวลา     
ในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 

เมื่อพ้นกําหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่น
ข้อเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
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 4.7 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทําเอกสารสําหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความ
ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) 
เพ่ือเป็นการเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยผ่านทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
 4.8 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดําเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ           
ผู้เสนอราคารายอ่ืนตามข้อ 1.5 (1) หรือไม่ หากปรากฎว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์
ร่วมกันนั้นออกจากการเป็น 
 หากปรากฏตอ่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือในขณะที่
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมตามข้อ 1.5 (2) และคณะกรรมการฯ เช่ือว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเห็นว่า
ผู้ยื่นข้อเสนอรายน้ันมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทําดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการ
พิจารณาของมหาวิทยาลัย  
 4.9 ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
  (1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
  (2) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี)      
รวมทั้งค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
  (3) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา 
ที่กําหนด 
  (4) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 
  (5) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 

 5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
  5.1 ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ มหาวิทยาลัย
จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา  
      5.2 การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 
   กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ มหาวิทยาลัยจะ
พิจาณาจากราคารวม 
  5.3 หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ 4 คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ 
ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่
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ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้ในประกาศและเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทําให้เกิดการ
ได้เปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อน
ปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 
 5.4 มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน     
ในกรณีดังต่อไปนี้ 
 (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทาง
ระบบการจดัซ้ือจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัย 
 (2) ไม่กรอกช่ือผู้ ยื่ น ข้อ เสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างด้วย 
อิเล็กทรอนิกส์ 

 (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน 
 5.5 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัย มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอช้ีแจงข้อเท็จจริง
เพิ่มเติมได้ มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทําสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าว
ไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

 5.6 มหาวิทยาลัยทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาที่
เสนอท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด 
หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา 
ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด            
ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมท้ังมหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิก      
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ท้ิงงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับ
การคัดเลือกหรือไม่ก ็ตาม  หากม ีเหต ุที ่เชื ่อถ ือได้ ว่าการยื่นข้อเสนอกระทําการโดยไม่ สุจริต                
เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น 
   ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได้ว่า    
ไม่อาจดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพ ิจารณาผล          
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัยจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นช้ีแจงและแสดงหลักฐาน        
ที่ทําให้เช่ือได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ 
หากคําช้ีแจงไม่เป็นที่รับฟังได้ มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอ
รายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัย 
 5.7 ก่อนลงนามในสัญญา มหาวิทยาลัยอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฎว่ามีการกระทําที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับ
การคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่าง
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เป็นธรรม หรือสมยอมกับกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทําการ
ทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

 6. การทําสัญญาซื้อขาย 

  6.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน 5 วันทําการ นับแต่วันที่ทําข้อตกลงซ้ือมหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือแทน
การทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ 1.3 ก็ได้ 
  6.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบส่ิงของได้ครบถ้วน 
ภายใน 5 วันทําการ  หรือมหาวิทยาลัย เห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ 6.1                  
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3    
หรือทําข้อตกลงเป็นหนังสือ กับมหาวิทยาลัย ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้อง           
วางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ให้มหาวิทยาลัย ยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
 (1) เงินสด 
 (2) เช็คหรือดราฟ์ที่ธนาคารส่ังจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัย โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา 
หรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
  (3) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุใน 
ข้อ 1.4 (2) 
  (4) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต   
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคาร   
แห่งประเทศไทย ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้
ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในข้อ 1.4 (2) 
  (5) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

 7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

  มหาวิทยาลัยจะจ่ายค่าส่ิงของซ่ึงได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอ่ืนๆ และ
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว ให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบส่ิงของได้
ครบถ้วนตามสัญญาซ้ือขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และมหาวิทยาลัย ได้ตรวจรับมอบส่ิงของไว้
เรียบร้อยแล้ว 

 8. อัตราค่าปรับ 

 ค่าปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี หรือ
ข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน 
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 9. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 

 ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงได้ทําสัญญาซ้ือขาย ตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 
หรือทําข้อตกลงเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของส่ิงของที่ซ้ือขายที่เกิดข้ึน
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยได้รับมอบส่ิงของ โดยต้องรีบจัดการ
ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 

 10. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ 

 10.1 เงินค่าพัสดุสําหรับการซ้ือครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจําป ีพ.ศ. 2562 

 การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเมื่อ มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุ
จากเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2562 แล้วเท่านั้น 
  10.2 เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใด ให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซ้ือ
ส่ิงของตามประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศ และของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขน
ได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 
 (1) แจ้งการส่ังหรือนําส่ิงของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า      
ภายใน  7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่ังหรือซ้ือของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
 (2) จัดการให้ส่ิงของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ     
เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกส่ิงของนั้น 
โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
 (3) ในกรณี ที่ ไม่ปฏิบั ติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมาย         
ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
 10.3 ผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทําสัญญา หรือข้อตกลง     
ภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือ
เรียกร้องจากผู้ออกหนงัสือคํ้าประกันการยื่นข้อเสนอทนัที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย
อ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ 
 10.4 มหาวิทยาลัยสงวนสิทธ์ิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกําหนดในแบบสัญญา
ให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 10.5 ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือ
แย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของมหาวิทยาลัย คําวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด 
และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่มเติม 
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 10.6 มหาวิทยาลัย อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยผู้ยื่นข้อเสนอ
จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยไม่ได้ 
  (1) ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่        
เพียงพอที่จะทําการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป 
  (2) มีการกระทําที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอท่ีชนะการจัดซ้ือหรือที่ได้รับการ
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทํา
การทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
  (3) การทําการจัดซ้ือครั้งน้ีต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย 
หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 
  (4) กรณีอ่ืนในทาํนองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซ่ึง
ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

 11. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

 ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย ต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด 

 12. การประเมินผลการปฎิบัติงานของผู้ประกอบการ 

  มหาวิทยาลัย สามารถนําผลการปฎิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอท่ี
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพ่ือนํามาประเมินผลการปฎิบัติงานของผู้ประกอบการ 
  ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีกําหนดจะถูกระงับการยื่น
ข้อเสนอหรือทําสัญญากับมหาวิทยาลัยไว้ช่ัวคราว 
 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    
                                                                         18 ตุลาคม 2561   
                                                   


