
 
เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  (e-bidding) 

เลขท่ี รช.eb141/2561 
การจางงานซอมแซมพ้ืนท่ีใหบริการผูปวย PCU   

ตามประกาศศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
ลงวันท่ี  30  ตุลาคม  พ.ศ. 2561 

  ---------------------------- 

 ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา  
“ มหาวิทยาลัย ”   มีความประสงคจะประกวดราคาจางงานซอมแซมพ้ืนท่ีใหบริการผูปวย PCU                             
ณ  ศูนยสุขภาพศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน  ดวยวิธปีระกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส                
โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด  ดังตอไปนี้ 

  1.  เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

  1.1  แบบรูป และรายละเอียด 

  1.2  แบบใบเสนอราคาท่ีกําหนดไวในระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส   

 1.3  แบบสัญญาจางกอสราง 
  1. 4  แบบหนังสือคํ้าประกัน 

   ( 1) หลักประกันสัญญา 
  1.5 สูตรการปรับราคา 
   1.6 บทนิยาม  

 (1) ผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน  
   (2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  

  1.7 แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไวในระบบจัดซ้ือจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส                                                                                                       
   (1) บัญชีเอกสารสวนท่ี 1                 
 (2) บัญชีเอกสารสวนท่ี  2 

   1.8  รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ (Bill of Quantities) 

 2.   คุณสมบัติของผูเสนอราคา  
 2.1  มีความสามารถตามกฎหมาย  

 2.2  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
  2.3  ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
  2.4  ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงาน  

ของรัฐไวชั่วคราวเนื่องจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตาม
ระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 

  2.5.  ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิง
งานของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปน
หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 
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 2.6  มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 2.7 เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพ รับจางท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
 2.8 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแกศูนย
การแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

 2.9 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของ ผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 
   2.10 ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจาง
กอสรางหรืองานปรับปรุงอาคารในวงเงินไมนอยกวา  1,050,000.00 บาท  (หนึ่งลานหาหม่ืนบาทถวน)  ซ่ึงงาน
กอสรางอาคารหรืองานปรับปรุงอาคารตองแลวเสร็จดวยดีตั้งแตป พ.ศ.2559  เปนตนมาถึงปจจุบัน  และเปน
ผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวน
ทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนท่ีมหาวิทยาลับเชื่อถือ สําหรับสัญญาซ่ึงเปนคูสัญญากับหนวยงาน
เอกชน ตองแสดงหลักฐานการเสียภาษีประกอบผลงานดวย 
     ผูยื่นขอเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   (1) กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม “กิจการรวม
คา” สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูเขารวมคามา
ใชแสดงเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาท่ีเขาประกวดราคาได 
   (2) กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคล 
ท่ีเขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแต  
ในกรณีท่ีกิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคา  
รายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาวมา
พรอมการยื่นขอเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้น
สามารถใชผลงานกอสรางของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาท่ียื่นขอเสนอได 
  ท้ังนี้ “กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจการรวมคาท่ีจด
ทะเบียนเปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

 2.11  ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
(Electronic Government Procurement : e - GP)  ของกรมบัญชีกลาง  
             2.12  ผูยื่นขอเสนอซ่ึงไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
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         2.13   ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
 2. 14 ผูยื่นขอเสนอซ่ึงไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวน
แตการจายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กําหนด 

          3. หลักฐานการเสนอราคา 

               ผูเสนอราคา จะตองเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน  2  สวน  คือ 
               3.1  สวนท่ี 1  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
    (1)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล  
     (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด  ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ 
จดทะเบียนนิติบุคคล ซ่ึงออกตั้งแตเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 จนถึงปจจุบัน ถึงวันยื่นเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส  บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
                             (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล ซ่ึงออกตั้งแตเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 จนถึงปจจุบัน ถึงวันยื่นเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส หนังสือบริคณหสนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)                 
และบัญชีผูถือหุนรายใหญ  พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
    (2)  ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล ใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนท่ีมิไดถือสัญชาติไทย 
พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
             (3)  ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา
สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามท่ีระบุไวใน (1) หรือ (2) ของผูรวมคา แลวแตกรณี 
              (4)  เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืน  ๆ
       (4.1) สําเนาทะเบียนพาณิชย (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  
       (4.2) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  

(5) บัญชีเอกสารสวนท่ี 1 ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ 1.7 (1) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)  

 ท้ังนี้ เม่ือผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนท่ี 1 
ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี 1 ตามแบบ
ในขอ 1.7 (1) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี 1 ดังกลาวในรูปแบบ  PDF File 
(Portable Document Format) 
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 ๓.๒ สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
   (1) ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนกระทําการแทนใหแนบหนังสือ 
มอบอํานาจซ่ึงติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบ
อํานาจ ท้ังนี้หากผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น  
       (2) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง  
       (3) บัญชีรายการกอสรางหรือใบแจงปริมาณงานและราคา  ซ่ึงจะตองแสดงรายการวัสดุ
อุปกรณ คาแรงงาน ภาษีประเภทตางๆ รวมท้ังกําไรไวดวย 
       (4) บัญชีเอกสารสวนท่ี 2 ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ 1.7 (2) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)  
  ท้ังนี้ เม่ือผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนท่ี 2 ครบถวน 
ถูกตองแลว ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี 2 ตามแบบในขอ 1.7 (2) 
ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี 2 ดังกลาวในรูปแบบ  PDF File (Portable Document 
Format)  
 4.   การเสนอราคา  
   4.1  ผูยื่นขอเสนอราคาตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาตามระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกสตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาจาง อิเล็กทรอนิกสนี้โดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น 
จะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของอิเล็กทรอนิกสหรือหลักฐานแสดงตัวตนของผูเสนอ
ราคาโดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
         4.2  ผูยื่นขอเสนอจะตองกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามขอ 1.2 
พรอมจัดทําใบแจงปริมาณงานและราคา ใบบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน 
       ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดย  เสนอ
ราคารวมและหรือราคาตอหนวย และหรือราคาตอรายการตามเง่ือนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตองโดย
คิดราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และคาใชจายท้ังปวงไวแลว 
      ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 150 วัน นับแตวันเสนอราคาโดย
ภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 
   4.3  ผูยื่นขอ เสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน              
150 วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจางหรือจากวันท่ีไดรับหนังสือจากมหาวิทยาลัยใหเริ่มทํางาน   
  4.4 กอนเสนอราคาผูเสนอราคาควร ตรวจดูรางสัญญา  แบบรูป และรายละเอียด  
ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจในเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอน ท่ีจะตกลงยื่นเสนอ
ราคาตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาจางทางอิเล็กทรอนิกส   

 4.5 ผูยื่นขอเสนอราคาจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจาง  
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  ในวันท่ี........9  พฤศจิกายน  2561..........ระหวางเวลา  ........08.30...... น.                  
ถึง...16.30.... น. และและเวลาในการเสนอราคาใหถือตามเวลาของระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ  
  เม่ือพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและเสนอราคา
ใดๆ โดยเด็ดขาด 
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           4.6  ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบ               
ความครบถวน ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล 
(Upload)  เพ่ือเปนการเสนอราคาใหแกศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน ผานทางระบบจัดซ้ือ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
  4.7 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวาเปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนตาม 
ขอ 1.6 (1)  ณ  วันประกาศประกวดราคาหรือไม หากปรากฎวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอท่ีมี
ผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ  
  หากปรากฏตอคณะกรรมการ พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส กอนหรือ
ในขณะท่ีการพิจารณาขอเสนอวามี ผูเสนอราคารายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรมตามขอ 1.6  (2)  และคณะกรรมการเชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขัดราคาอยางเปน
ธรรม คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจาก
การเปนผูเสนอราคาและมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูท้ิงงาน เวนแตคณะ
กรรมการฯ จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้น มิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความ
รวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน  
  4.8  ผูยื่นขอเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้ 
       (1)  ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส    
   (2)   ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถามี) รวม
คาใชจายท้ังปวงไวดวยแลว 
                   ( 3)   ผูยื่นขอเสนอราคาจะตองลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตาม
วัน เวลา และท่ีกําหนด 
        (4)   ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได 
        (5)   ผู ยื่นขอเสนอราคาตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอ
ราคาดวยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไวในเว็บไซต 
www.gprocurement.go.th  

      5.  หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
  5.1  การพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้  มหาวิทยาลัย
จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑราคา 
   5.2  การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ 
    กรณีใชหลักเกณฑราคาการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ มหาวิทยลัยจะ
พิจารณาจากราคารวม 
   5.3 หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการ
ยื่นขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต 
ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะจางไมครบถวน 
หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญและความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบ 
ตอผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิ 
ผูยื่นขอเสนอรายนั้น 
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   5.4   มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผัน           
ในกรณีดังตอไปนี ้
   (1)  ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซ้ือเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสทางระบบการจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัย  
          (2)  ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสอยางหนึ่งอยางใด 
หรือท้ังหมดในการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส 
      (3)  เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไข ท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอ่ืน 
   5.5  ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา             
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือมหาวิทยาลัย มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจง
ขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับผูเสนอราคาได มหาวิทยาลัยมีสิทธิท่ีจะไมรับ
ขอเสนอ  ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง  
   5.6  มหาวิทยาลัยทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุดหรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคา
ท่ีเสนอท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจาง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด 
หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  โดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้
เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคัญและใหถือวาการตัดสินของมหาวิทยาลัยเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะ
เรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมท้ังมหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส และลงโทษ
ผูเสนอราคาเปนผูท้ิงงาน  ไมวาจะเปนผูเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไม ก็ตาม  หากมีเหตุท่ีเชื่อไดวาการ                
ยื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต  เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
อ่ืนมาเสนอราคาแทน  เปนตน 
  ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอรายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสหรือมหาวิทยาลัย จะให ผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเชื่อไดวา 
ผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนท่ี
รับฟงไดมหาวิทยาลัย มสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น   ท้ังนี้ 
ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัย 
  5.7 กอนลงนามในสัญญามหาวิทยาลัยอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส หากปรากฏวามีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือท่ีไดรับ
การคัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปน
ธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใด
ในการเสนอราคา 
   6 .  การทําสัญญาจางกอสราง 
   ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา  ดังระบุใน
ขอ  1.3 กับมหาวิทยาลัยภายใน 7  วัน  นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง  และจะตองวางหลักประกันสัญญา เปน
จํานวนเงินเทากับรอยละ 5  ของราคาคาจางท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได ใหมหาวิทยาลัย ยึดถือไวใน       
ขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันสัญญาอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 
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   6.1  เงินสด 
   6.2  เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแก  โรงพยาบาลชลประทานปากเกร็ด โดยเปนเช็ค 
ท่ีลงวันท่ี ท่ีทําสัญญาหรือกอนหนานั้น ไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
   6.3  หนังสือคํ้า ประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือ คํ้าประกันดังระบุ           
ในขอ  1.4 (2) 
   6.4  หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงชาติ หรือบริษัทเงินทุน หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกัน
ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึงไดแจงเวียนชื่อสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใช
ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ 1.4 (2) 
   6.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                  หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน  นับถัดจากวันท่ีผูชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว   

     7. คาจางและการจายเงิน 
            มหาวิทยาลัยจะจายคาจางซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และ
คาใชจายท้ังปวงดวยแลว โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกําหนดการจายเงินเปนจํานวนเงินในอัตรา
รอยละ 100.00 ของมูลคาการกอสรางตามสัญญาจาง จายใหเม่ือผูรับจางดําเนินการแลวเสร็จภายใน  
150 วัน  แบงงวดงานเปน 3 งวดงาน ดังนี้ 

งวดท่ี 1 กําหนดจายเปนจํานวนเงินรอยละ 10.00  ของคากอสรางท้ังหมด 

เม่ือผูรับจางไดรื้อถอนกระเบื้อง พ้ืน กระเบื้องผนังเดิม รื้อประตู หนาตางเดิม รื้อฝาเพดาน รื้อราว            

เหล็กก้ัน แลวเสร็จท้ังหมดและปฏิบัติงานปูกระเบื้องพ้ืน และงานบุกระเบื้องผนัง ติดตั้งสุขภัณฑ              

แลวเสร็จท้ังหมด ตามแบบรูปและรายการท่ีกําหนดใหแลวเสร็จภายใน  60  วัน นับถัดจากวันท่ีลงนาม ใน

สัญญา 

 งวดท่ี 2 กําหนดจายเปนจํานวนเงินรอยละ 30.00  ของคากอสรางท้ังหมด  

เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน ติดตั้งประตู หนาตาง แลวเสร็จท้ังหมด ตามแบบรูปและรายการท่ีกําหนด             

ใหแลวเสร็จภายใน 105 วัน นับถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญา 

งวดท่ี 3 (งวดสุดทาย) กําหนดจายเปนจํานวนเงินรอยละ 60.00  ของคากอสรางท้ังหมด 

เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน ติดตั้งกลองวงจรปด และงานอ่ืนๆ จนแลวเสร็จท้ังหมด ตามแบบรูปและรายการท่ี

กําหนด และปฏิบัติงาน ท้ังหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมท้ังทําสถานท่ีกอสรางใหสะอาด

เรียบรอย ใหแลวเสร็จภายใน 150 วัน นับถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญา 
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   8. อัตราคาปรับ 
      คาปรับตามสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือ
ขอตกลงจางเปนหนังสือจะกําหนด ดังนี้ 
   8 .1 กรณีท่ีผูรับจางนํางานท่ีรับจางไปจางชวงใหผูอ่ืนทําอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับ
อนุญาตจากมหาวิทยาลัย จะกําหนดคาปรับสําหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจํานวนรอยละ10 ของวงเงินของ
งานจางชวงนั้น 
   8.2 กรณีท่ีผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางกอสราง นอกเหนือจากขอ 8.1 จะ
กําหนดคาปรับเปนรายวันเปนจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ 0.10 ของราคางานจาง 

    9 . การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
       ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส   ซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือหรือทําสัญญา
จางตามแบบ ดังระบุในขอ 1.3 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดข้ึน
ภายในระยะเวลาไมนอยกวา 2  ป นับถัดจากวันท่ีมหาวิทยาลัยไดรับมอบงาน  โดยผูรับจางตองรีบจัดการ
ซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

            10. ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
    10.1  เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้   ไดรับเงินมาจากงบคาบริการทาง
การแพทยท่ีเบิกจายในลักษณะงบลงทุน ปงบประมาณ 2561 จากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ                
    การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือ มหาวิทยาลัยไดรับอนุมัติเงินคากอสราง
จากงบประมาณประจําป แลวเทานั้น 
    1 0.2  เม่ือมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลง
จางตามการประกวดราคาโดยการยื่นขอเสนอทางอิเล็กทรอนิกสแลว  ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมา
เพ่ืองานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ   และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดิน
อยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด  ผูเสนอราคาซ่ึง
เปน ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
            (1)  แจงการสั่งหรือการนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา 
ภายใน 7  วัน นับตั้งแตวันท่ีผูรับจางสั่งหรือซ้ือของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
    (2) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรืออ่ืนท่ีมีสิทธิ
เชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทยเวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุก
สิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทยซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 
    (3) ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม  (1)  หรือ  (2)  ผูรับจางจะตองรับผิดตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี 
  10.3 ผูยื่นขอเสนอซ่ึงมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงจาง
เปนหนังสือภายในเวลาท่ีกําหนดดังระบุไวในขอ 6  จะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออก
หนังสือคํ้าประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมท้ังจะ
พิจารณาใหเปนผูท้ิงงานตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
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  10.4 มหาวิทยาลัย สงวนสิทธิ์ท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือขอกําหนดในแบบ
สัญญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)  
  10.5 ในกรณีท่ีเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัด
หรือแยงกันผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของมหาวิทยาลัย คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนท่ีสุด 
และผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม 
  10.6 มหาวิทยาลัยอาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณีตอไปนี้ได โดยท่ีผูยื่นขอเสนอ
จะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยไมได  
  (1) มหาวิทยาลัยไมไดรับการจัดสรรเงินท่ีจะใชในการจัดจางหรือไดรับจัดสรรแตไม
เพียงพอท่ีจะทําการจัดจางครั้งนี้ตอไป 
  (2) มีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการจัดจางหรือท่ีไดรับ 
การคัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม
หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใดใน
การเสนอราคา 
  (3) การทําการจัดจางครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแก มหาวิทยาลัย หรือ
กระทบตอประโยชนสาธารณะ 
  (4) กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  
ซ่ึงออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

   11. การปรับราคาคางานกอสราง 
  การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ 1.5 จะนํามาใชใน
กรณีท่ีคางานกอสรางลดลงหรือเพ่ิมข้ึน โดยวิธีการตอไปนี้ 
  ตามเง่ือนไข หลักเกณฑ สูตร และวิธีคํานวณท่ีใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม 2532 เรื่องการพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง ตาม
หนังสือสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0203/ว109 ลงวันท่ี 24  สิงหาคม 2532 
     สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงท่ีท่ีระดับท่ีกําหนดไวในวันแลวเสร็จตามท่ี
กําหนดไวในสัญญา หรือภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการท่ีได
ระบุในขอ 1.5 

    12.  มาตรฐานฝมือชาง 
     เม่ือมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกผูมีเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางกอสราง
ตามประกาศนี้แลว  ผูมีเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูเสนอราคาจะตองมี
และใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากสถาบันของทางราชการอ่ืนหรือสถาบันเอกชนท่ีทางราชการ
รับรองหรือ หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช . ปวส. และปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองให
เขารับราชการได   ในอัตราไมต่ํากวารอยละ 10 ของแตละสาขาชางจํานวนอยางนอย 1  คน ในแตละสาขา
ชางอยางนอยดังตอไปนี้ 
    ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาชางกอสราง หรือชางโยธา หรือชางสํารวจ 

                 
   
 
 
 
 



 
-10- 

 
    13.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
     ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบ
ไดกําหนดไวโดยเครงครัด 

     14. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
     มหาวิทยาลัยสามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับ

การคัดเลือกใหเปนผูรับจางเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ  
    ท้ังนี้ หากผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑท่ีกําหนดจะถูกระงับการยื่น

ขอเสนอหรือทําสัญญากับมหาวิทยาลัย ไวชั่วคราว 
 

 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

          30  ตุลาคม  2561 
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