เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
เลขที่ รช.eb126/2561
ประกวดราคาซื้อเครื่องชวยหายใจชนิดควบคุมดวยปริมาตรและความดันสําหรับเด็ก
ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ตามประกาศศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน ลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561
………………………………………………………….
ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "มหาวิทยาลัย" มีความประสงค
จะประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ตามรายการ ดังนี้
เครื่องชวยหายใจชนิดควบคุมดวยปริมาตรและความดันสําหรับเด็ก ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี จํานวน 1 เครื่อง
พัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหมไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บอยูในสภาพที่จะใชงานไดทันทีและมี
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้
โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้
1. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.2 แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
1.3 สัญญาซื้อขายทั่วไป
1.4 แบบหนังสือค้ําประกัน
(1) หลักประกันสัญญา
1.5 บทนิยาม
(1) ผูมีผลประโยชนรว มกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
2. คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ
2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
2.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย
2.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
2.4 ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว
เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
2.5 ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน
ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการ
ผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
2.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
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2.7 เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
2.8 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก
มหาวิทยาลัย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
2.9 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ
ผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
2.10 ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(ElectronicGovernment Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
2.11 ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนด
2.12 ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไม
ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญตามคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
2.13 ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายแตละครั้ง
ซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
3. หลักฐานการยื่นขอเสนอ
ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน 2 สวน คือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งออกตั้งแตเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 จนถึงปจจุบัน บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ
ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งออกตั้งแตเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 จนถึงปจจุบัน หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อ
กรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนรายใหญ (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวนหรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติไทยพรอมทั้งรับรองสําเนา
ถูกตอง
(3) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา
ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (1) หรือ (2) ของผูรวมคา แลวแตกรณี
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(4.1) สําเนาทะเบียนพาณิชย (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(4.2) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ 1.6 (1) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ 1 ครบถวน
ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ 1 ตามแบบในขอ 1.6 (1)
ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ 1 ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนังสือ
มอบอํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ
ทั้งนี้หากผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น
(2) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ 4.4
(3) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ 1.6 (2) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ 2 ครบถวน
ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ 2 ตามแบบในขอ 1.6 (2)
ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ 2 ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
4. การเสนอราคา
4.1 ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอก
ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูย ื่นขอเสนอ โดยไมตองแนบ
ใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
4.2 ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคาเดียว
โดยเสนอราคารวมและหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัว
หนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และ
คาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง จนกระทั่งสงมอบพัสดุให ณ งานพัสดุ ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน
ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 90 วัน ตั้งแตวันเสนอราคา โดยภายใน
กําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได

-44.3 ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน 120 วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก มหาวิทยาลัย ใหสงมอบพัสดุ
4.4 ผูยื่นขอเสนอจะตองสงแคตตาล็อกและหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องชวยหายใจ
ชนิดควบคุมดวยปริมาตรและความดันสําหรับเด็ก ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จํานวน 1 เครื่อง
ไปพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้
มหาวิทยาลัยจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง
โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
มีความประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก ผูยื่นขอเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสตรวจสอบภายใน 3 วัน
4.5 กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯลฯ
ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสาร
ประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส
4.6 ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคา ทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ระหวางเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
และเวลาในการเสนอราคาใหถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและการ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
4.7 ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสารประเภท PDF
File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน ถูกตอง และ
ชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยันการเสนอรคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการเสนอราคา
ใหแกมหาวิทยาลัยผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
4.8 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผูย ื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มผี ลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น ตามขอ 1.5 (1)
หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ
จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ
หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสกอนหรือ ในขณะที่
มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ตามขอ1.5 (2) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอและมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษ
ผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตมหาวิทยาลัย จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมี
การกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของมหาวิทยาลัย

-54.9 ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(2) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี)
รวมคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
(3) ผูยนื่ ขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลาที่กําหนด
(4) ผูยนื่ ขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได
(5) ผูยนื่ เสนอราคาตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th
5. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
5.1 ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้มหาวิทยาลัย
จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑราคา
5.2 การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ
(ก) กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ มหาวิทยาลัย
จะพิจารณาจากราคารวม
5.3 หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอ
ไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ 4 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแตผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอเอกสาร
ทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไปจาก
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัย กําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ
และความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาด
เล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนัน้
5.4 มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณี
ดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทาง
ระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบการ
จัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัย
(2) ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส
(3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น
5.5 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือมหาวิทยาลัยมีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริง เพิ่มเติมได
มหาวิทยาลัย มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือ
ไมถูกตอง

-65.6 มหาวิทยาลัย ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคา
ที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของ
ทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ มหาวิทยาลัยเปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย
หรือคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้งมหาวิทยาลัย จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษ
ผูยื่นเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวา
การยื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่น
มาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
หรือมหาวิทยาลัย จะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินงาน
ตามเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะ
ไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือ
คาเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัย
5.7 กอนลงนามในสัญญา มหาวิทยาลัย อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
หากปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชน
รวมกัน หรือมีสวนไดสวนเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมหรือสมยอมกัน
กับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุกจริตอื่นใดในการเสนอราคา
6. การทําสัญญาซื้อขาย
6.1 ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน
ภายใน 5 วันทําการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการ
ทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในขอ 1.3 ก็ได
6.2 ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน ภายใน
5 วันทําการ หรือมหาวิทยาลัยเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ 6.1 ผูชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3 หรือทําขอตกลงเปนหนังสือกับมหาวิทยาลัย
ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5 ของราคา
สิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหมหาวิทยาลัยยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ใหแก โรงพยาบาลชลประทาน ปากเกร็ด
ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็ค หรือดราฟทนั้นชําระตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน
3 วันทําการ

-7(3) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด ดังระบุในขอ 1.4 (2) หรือจะเปนหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
(4) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุกหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาต
ใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือ
ค้ําประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ 1.4 (2)
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ย ตามอัตราสวนของพัสดุที่ซื้อซึ่งมหาวิทยาลัย
ไดรับมอบไวแลว
7. คาจางและการจายเงิน
มหาวิทยาลัย จะจายคาสิ่งของซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และคาใชจาย
ทั้งปวงแลวใหแกผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขาย เมื่อผูขายไดสงมอบสิ่งของไดครบถวนตามสัญญา
ซื้อขายหรือขอตกลงเปนหนังสือ และมหาวิทยาลัย ไดตรวจรับมอบสิ่งของไวเรียบรอยแลว
8. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลง
ซื้อขายเปนหนังสือ ใหคิดในอัตรารอยละ 0.20 ของราคาสิ่งของที่ไมไดรับมอบตอวัน
9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ 1.3
หรือทําขอตกลงซื้อเปนหนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป นับถัดจากวันที่ มหาวิทยาลัย ไดรับมอบสิ่งของ โดยตองรีบจัดการซอมแซม
แกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 3 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
10. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
10.1 เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายที่ไดรับอุดหนุนจากรัฐบาล
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานยุทธศาสตรสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี โครงการพัฒนาศูนยการแพทย
ปญญานันทภิกขุ ชลประทาน เบิกจายลักษณะคาครุภัณฑ
การลงนามในสัญญาจะกระทําได ตอเมื่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดรับอนุมัติ
เงินคาพัสดุ จากงบประมาณรายจายที่ไดรับอุดหนุนจากรัฐ พ.ศ. 2562 แผนงานยุทธศาสตรสรางเสริม
ใหคนมีสุขภาวะที่ดี โครงการพัฒนาศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน เบิกจายลักษณะคาครุภัณฑ
แลวเทานั้น

-810.2 เมื่อมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกผูเสนอรายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของตามประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้นตองนําเขามา
โดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูขาย จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา
ภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(2) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือ
ไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช
เรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย การสงเสริม
การพาณิชยนาวี
10.3 ผูยื่นขอเสนอซึ่งมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาที่ ทาง
ราชการกําหนด ดังระบุไวในขอ 7 มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ํา
ประกันการยื่นขอเสนอทันทีและอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณา ใหเปน
ผูทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
10.4 มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญา
หรือขอตกลงซื้อเปนหนังสือ ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
10.5 ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน
ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของมหาวิทยาลัย คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูยื่นขอเสนอ
ไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายใดๆ เพิ่มเติม
10.6 มหาวิทยาลัยอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูยื่นขอเสนอ
จะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยไมได
(1) มหาวิทยาลัยไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดซื้อหรือที่ไดรับจัดสรรแตไมเพียง
พอที่จะทําการจัดซื้อครั้งนี้ตอไป
(2) มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ไดรับการคัดเลือกมี
ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมหรือสมยอมกัน
กับผูยื่นขอเสนอรายอื่นหรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
(3) การทําการจัดซื้อครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัยหรือกระทบตอ
ประโยชนสาธารณะ
(4) กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ซึ่งออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อและการบริหารพัสดุภาครัฐ

-911. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการซื้อ ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายตองปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด
12. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
มหาวิทยาลัย สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการ
คัดเลือกใหเปนผูขายเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
ทั้งนี้ หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอ
หรือทําสัญญากับมหาวิทยาลัยไวชั่วคราว

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
25 ตุลาคม พ.ศ. 2561

