
 
 

เอกสารประกวดราคาซ้ือด�วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� (e-bidding) 
เลขท่ี รช.eb 154/2561 

การซ้ือระบบอ.านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย�ให�เป8นภาพดิจิตอล 
ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

ตามประกาศศูนย�การแพทย�ป@ญญานันทภิกขุ ชลประทาน 
  ลงวันท่ี   28  พฤศจิกายน  2561  ครั้งท่ี 2 

…………………………………………………………. 

ศูนย�การแพทย�ป�ญญานันทภิกขุ ชลประทาน  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ซ่ึงต-อไปนี้
เรียกว-า "มหาวิทยาลัย"  มีความประสงค�จะประกวดราคาซ้ือด6วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� ตามรายการดังนี้ 

ระบบอ-านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย�ให6เป<นภาพดิจิตอล   1   ระบบ   
ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  

พัสดุท่ีจะซ้ือนี้ต6องเป<นของแท6 ของใหม- ไม-เคยใช6งานมาก-อน ไม-เป<นของเก-าเก็บ อยู-ในสภาพท่ี 
จะใช6งานได6ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนดไว6ในเอกสารประกวดราคาซ้ือด6วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส�ฉบับนี้ โดยมีข6อแนะนํา และข6อกําหนด ดังต-อไปนี้ 

1.  เอกสารแนบท�ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� 
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
1.2 แบบใบเสนอราคาท่ีกําหนดไว6ในระบบการจัดซ้ือจัดจ6างภาครัฐด6วยอิเล็กทรอนิกส� 
1.3   สัญญาซ้ือขายท่ัวไป 
1.4  แบบหนังสือคํ้าประกัน 

(1) หลักประกันสัญญา 
1.5 บทนิยาม 

          (1) ผู6มีผลประโยชน�ร-วมกัน 
          (2) การขัดขวางการแข-งขันราคาอย-างเป<นธรรม 

1.6 แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไว6ในระบบจัดซ้ือจัดจ6างภาครัฐด6วยอิเล็กทรอนิกส� 
          (1) บัญชีเอกสารส-วนท่ี 1 

(2)  บัญชีเอกสารส-วนท่ี 2 

2. ผู�มีสิทธิเสนอราคาจะต�องมีคุณสมบัติ ดังต.อไปนี้ 
2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
2.2 ไม-เป<นบุคคลล6มละลาย 

          2.3 ไม-อยู-ระหว-างเลิกกิจการ 
      2.4 ไม-เป<นบุคคลซ่ึงอยู-ระหว-างถูกระงับการยื่นข6อเสนอหรือทําสัญญากับหน-วยงานของรัฐ 

ไว6ชั่วคราวเนื่องจากเป<นผู6ท่ีไม-ผ-านเกณฑ�การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู6ประกอบการตามระเบียบท่ี
รัฐมนตรีว-าการกระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพร-ในระบบเครือข-ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

2.5 ไม-เป<นบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไว6ในบัญชีรายชื่อผู6ท้ิงงานและได6แจ6งเวียนชื่อให6เป<นผู6ท้ิงงาน
ของหน-วยงานของรัฐในระบบเครือข-ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู6ท้ิงงานเป<นหุ6นส-วน
ผู6จัดการ กรรมการผู6จัดการ ผู6บริหาร ผู6มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด6วย 
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2.6 มีคุณสมบัติและไม-มีลักษณะต6องห6ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ6าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

2.7 เป<นนิติบุคคลผู6มีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาซ้ือด6วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�
ดังกล-าว 

2.8 ไม-เป<นผู6มีผลประโยชน�ร-วมกันกับผู6ยื่นข6อเสนอราคารายอ่ืนท่ีเข6ายื่นข6อเสนอให6แก- 
ศูนย�การแพทย�ป�ญญานันทภิกขุ ชลประทาน  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส� หรือไม-เป<นผู6กระทําการอันเป<นการขัดขวางการแข-งขันราคาอย-างเป<นธรรมในการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส�ครั้งนี้ 

2.9 ไม-เป<นผู6ได6รับเอกสิทธิ์หรือความคุ6มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม-ยอมข้ึนศาลไทย เว6นแต-รัฐบาล
ของผู6ยื่นข6อเสนอได6มีคําสั่งให6สละเอกสิทธิ์ความคุ6มกันเช-นว-านั้น 

2.10 ผู6ยื่นข6อเสนอต6องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ6างภาครัฐด6วยอิเล็กทรอนิกส� 
(ElectronicGovernment Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 

2.11 ผู6ยื่นข6อเสนอซ่ึงได6รับคัดเลือกเป<นคู-สัญญาต6องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ6างภาครัฐ 
ด6วยอิเล็กทรอนิกส� (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กําหนด 

2.12. ผู6ยื่นข6อเสนอซ่ึงได6รับคัดเลือกเป<นคู-สัญญาต6องรับและจ-ายเงินผ-านบัญชีธนาคาร  
เว6นแต-การจ-ายเงินแต-ละครั้งซ่ึงมีมูลค-าไม-เกินสามหม่ืนบาทคู-สัญญาอาจจ-ายเป<นเงินสดก็ได6 ตามท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กําหนด 

3.  หลักฐานการย่ืนข�อเสนอ 
ผู6ยื่นข6อเสนอราคาจะต6องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร6อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือ 

จัดจ6างภาครัฐด6วยอิเล็กทรอนิกส� โดยแยกเป<น 2 ส-วน คือ 
3.1  ส.วนท่ี 1 อย.างน�อยต�องมีเอกสารดังต.อไปนี้ 

(1)  ในกรณีผู6ยื่นข6อเสนอเป<นนิติบุคคล 
(ก) ห6างหุ6นส-วนสามัญหรือห6างหุ6นส-วนจํากัด ให6ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ 

จดทะเบียนนิติบุคคล ซ่ึงออกตั้งแต.เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 จนถึงป@จจุบัน บัญชีรายชื่อหุ6นส-วนผู6จัดการ 
ผู6มีอํานาจควบคุม (ถ6ามี) พร6อมรับรองสําเนาถูกต6อง 

(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให6ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล ตั้งแต.เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 จนถึงป@จจุบัน หนังสือบริคณห�สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการ
ผู6จัดการ ผู6มีอํานาจควบคุม (ถ6ามี) และบัญชีผู6ถือหุ6นรายใหญ- (ถ6ามี) พร6อมรับรองสําเนาถูกต6อง 

(2) ในกรณีผู6ยื่นข6อเสนอราคาเป<นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช-นิติบุคคลให6ยื่น 
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู6นั้น สําเนาข6อตกลงท่ีแสดงถึงการเข6าเป<นหุ6นส-วน (ถ6ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู6เป<นหุ6นส-วน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผู6เป<นหุ6นส-วนท่ีมิได6ถือสัญชาติไทย พร6อมท้ังรับรอง
สําเนาถูกต6อง 

(3) ในกรณีผู6ยื่นข6อเสนอราคาเป<นผู6ยื่นข6อเสนอราคาร-วมกันในฐานะเป<นผู6ร-วมค6า ให6ยื่น
สําเนาสัญญาของการเข6าร-วมค6า และเอกสารตามท่ีระบุไว6ใน (1) หรือ (2) ของผู6ร-วมค6า แล6วแต-กรณี 
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(4) เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 

(4.1) สําเนาทะเบียนพาณิชย� (ถ6ามี) พร6อมรับรองสําเนาถูกต6อง 
(4.2) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค-าเพ่ิม (ถ6ามี) พร6อมรับรองสําเนาถูกต6อง 

(5) บัญชีเอกสารส-วนท่ี 1 ท้ังหมดท่ีได6ยื่นพร6อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือ 
จัดจ6างภาครัฐด6วยอิเล็กทรอนิกส�ตามแบบในข6อ 1.6 (1) โดยไม-ต6องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format)  

ท้ังนี้ เม่ือผู6ยื่นข6อเสนอดําเนินการแนบไฟล�เอกสารตามบัญชีเอกสารส-วนท่ี 1 ครบถ6วน
ถูกต6องแล6ว ระบบจัดซ้ือจัดจ6างภาครัฐด6วยอิเล็กทรอนิกส�จะสร6างบัญชีเอกสารส-วนท่ี 1 ตามแบบในข6อ 1.6 (1)  
ให6โดยผู6ยื่นข6อเสนอไม-ต6องแนบบัญชีเอกสารส-วนท่ี 1 ดังกล-าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document  
Format) 

3.2  ส.วนท่ี 2 อย.างน�อยต�องมีเอกสารดังต.อไปนี้ 
(1) ในกรณีท่ีผู6ยื่นข6อเสนอราคามอบอํานาจให6บุคคลอ่ืนกระทําการแทนให6แนบหนังสือ

มอบอํานาจซ่ึงติดอากรแสตมปdตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู6มอบอํานาจและผู6รับมอบอํานาจ 
ท้ังนี้หากผู6รับมอบอํานาจเป<นบุคคลธรรมดาต6องเป<นผู6ท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล6วเท-านั้น 

(2) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข6อ 4.4 
(3)  บัญชีเอกสารส-วนท่ี 2 ท้ังหมดท่ีได6ยื่นพร6อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือ 

จัดจ6างภาครัฐด6วยอิเล็กทรอนิกส� ตามแบบในข6อ 1.6 (2) โดยไม-ต6องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                        ท้ังนี้ เม่ือผู6ยื่นข6อเสนอดําเนินการแนบไฟล�เอกสารตามบัญชีเอกสารส-วนท่ี 2 ครบถ6วน 
ถูกต6องแล6ว ระบบจัดซ้ือจัดจ6างภาครัฐด6วยอิเล็กทรอนิกส�จะสร6างบัญชีเอกสารส-วนท่ี 2 ตามแบบในข6อ 1.6 (2) 
ให6โดยผู6ยื่นข6อเสนอไม-ต6องแนบบัญชีเอกสารส-วนท่ี 2  ดังกล-าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document  
Format)  

4.  การเสนอราคา 
4.1 ผู6ยื่นข6อเสนอต6องยื่นข6อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ6างภาครัฐด6วย

อิเล็กทรอนิกส�ตามท่ีกําหนดไว6ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�นี้ โดยไม-มีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น และจะต6อง
กรอกข6อความให6ถูกต6องครบถ6วน พร6อมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผู6ยื่นข6อเสนอ โดยไม-
ต6องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

4.2 ในการเสนอราคาให6เสนอราคาเป<นเงินบาท และเสนอราคาเพียงครั้งเดียวและราคาเดียว  
โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต-อหน-วย และหรือต-อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว6ท6ายใบเสนอราคาให6ถูกต6อง  
ท้ังนี้  ราคารวมท่ีเสนอจะต6องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ6าตัวเลขและตัวหนังสือไม-ตรงกันให6ถือตัวหนังสือ 
เป<นสําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมค-าภาษีมูลค-าเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืน ค-าขนส-ง ค-าจดทะเบียน  
และค-าใช6จ-ายอ่ืนๆ ท้ังปวง จนกระท่ังส-งมอบพัสดุให6 ณ งานพัสดุ ศูนย�การแพทย�ป�ญญานันทภิกขุ ชลประทาน 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 222  ม.1 ถนนติวานนท� ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 

ราคาท่ีเสนอ จะต6องเสนอกําหนดยืนราคาไม.น�อยกว.า 90 วัน นับแต-วันเสนอราคา โดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผู6ยื่นข6อเสนอต6องรับผิดชอบราคาท่ีตนได6เสนอไว6 และจะถอนการเสนอราคามิได6 

4.3 ผู6ยื่นข6อเสนอจะต6องเสนอกําหนดเวลาส.งมอบพัสดุ ไม.เกิน 120 วัน นับถัดจาก 
วันลงนามในสัญญาซ้ือขาย หรือวันท่ีได6รับหนังสือแจ6งจาก งานพัสดุ ศูนย�การแพทย�ป�ญญานันทภิกขุ ชลประทาน 
ให6ส-งมอบพัสดุ 
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4.4 ผู6ยื่นข6อเสนอจะต6องส-งแคตตาล็อกและหรือรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ 
ระบบอ.านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย�ให�เป8นภาพดิจิตอล ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี 1 ระบบ ไปพร6อมการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ6างภาครัฐด6วยอิเล็กทรอนิกส�เพ่ือประกอบการ
พิจารณา หลักฐานดังกล-าวนี้  มหาวิทยาลัยจะยึดไว6เป<นเอกสารของทางราชการ  

สําหรับแคตตาล็อกท่ีแนบให6พิจารณา หากเป<นสําเนารูปถ-ายจะต6องรับรองสําเนาถูกต6อง 
โดยผู6มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� มีความ
ประสงค�จะขอดูต6นฉบับแคตตาล็อกผู6ยื่นข6อเสนอราคาจะต6องนําต6นฉบับมาให6คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ตรวจสอบภายใน 3 วัน 

4.5 ก-อนการเสนอราคา ผู6ยื่นข6อเสนอควรตรวจดูร-างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะ- 
เฉพาะฯลฯ  ให6ถ่ีถ6วนและเข6าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ท้ังหมดเสียก-อน ท่ีจะตกลงยื่นข6อเสนอตาม
เง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� 

4.6 ผู6ยื่นข6อเสนอจะต6องยื่นข6อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ6างภาครัฐด6วย
อิเล็กทรอนิกส� ในวันท่ี.........11  ธันวาคม  2561...........ระหว-างเวลา .....08.30... น.  ถึง ....16.30...... น.  

เม่ือพ�นกําหนดเวลาย่ืนข�อเสนอและเสนอราคาแล�ว จะไม.รับเอกสารย่ืนข�อเสนอและการ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

4.7 ผู6ยื่นข6อเสนอต6องจัดทําเอกสารสําหรับใช6ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล�เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู6ยื่นข6อเสนอต6องเป<นผู6รับผิดชอบตรวจสอบความ
ครบถ6วน ถูกต6อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก-อนท่ีจะยืนยันการเสนอรคา แล6วจึงส-งข6อมูล (Upload)  
เพ่ือเป<นการเสนอราคาให6แก-มหาวิทยาลัยผ-านทางระบบจัดซ้ือจัดจ6างภาครัฐด6วยอิเล็กทรอนิกส� 

4.8 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู6ยื่นข6อเสนอแต-ละรายว-า เป<นผู6ยื่นข6อเสนอท่ีมีผลประโยชน�ร-วมกันกับผู6ยื่นข6อเสนอรายอ่ืน ตาม 
ข6อ 1.5 (1) หากปรากฏว-าผู6ยื่นข6อเสนอรายใดเป<นผู6ยื่นข6อเสนอท่ีมีผลประโยชน�ร-วมกันกับผู6ยื่นเสนอรายอ่ืน 
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู6ยื่นข6อเสนอท่ีมีผลประโยชน�ร-วมกันนั้นออกจากการเป<นผู6ยื่นข6อเสนอ 

หากปรากฏต-อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ก-อนหรือใน
ขณะท่ีมีการพิจารณาข6อเสนอ มีผู6ยื่นข6อเสนอรายใดกระทําการอันเป<นการขัดขวางการแข-งขันราคาอย-างเป<นธรรม
ตามข6อ 1.5 (2) และคณะกรรมการฯ เชื่อว-ามีการกระทําอันเป<นการขัดขวางการแข-งขันราคาอย-างเป<นธรรม  
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู6ยื่นข6อเสนอรายนั้นออกจากการเป<นผู6ยื่นข6อเสนอ และมหาวิทยาลัยจะพิจารณา
ลงโทษผู6ยื่นข6อเสนอดังกล-าวเป<นผู6ท้ิงงาน เว6นแต-มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเห็นว-าผู6ยื่นข6อเสนอรายนั้น มิใช-เป<น 
ผู6ริเริ่มให6มีการกระทําดังกล-าว และได6ให6ความร-วมมือเป<นประโยชน�ต-อการพิจารณาของมหาวิทยาลัย  

4.9 ผู6ยื่นข6อเสนอจะต6องปฏิบัติ ดังนี้ 
(1)  ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไว6ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� 
(2)  ราคาท่ีเสนอจะต6องเป<นราคาท่ีรวมภาษีมูลค-าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ6ามี) รวม

ค-าใช6จ-ายท้ังปวงไว6ด6วยแล6ว 
(3)  ผู6ยื่นข6อเสนอจะต6องลงทะเบียนเพ่ือเข6าสู-กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลาท่ีกําหนด 
(4)  ผู6ยื่นข6อเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแล6วไม-ได6 
(5)  ผู6ยื่นเสนอราคาต6องศึกษาและทําความเข6าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด6วย 

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไว6ในเว็บไซต� www.gprocurement.go.th 
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5. หลักเกณฑ�และสิทธิในการพิจารณา 
5.1  ในการพิจารณาผลการยื่นข6อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ครั้งนี้มหาวิทยาลัย 

จะพิจารณาตัดสินโดยใช6หลักเกณฑ�ราคา 
5.2  การพิจารณาผู6ชนะการยื่นข6อเสนอ 

       กรณีใช6หลักเกณฑ�ราคาในการพิจารณาผู6ชนะการยื่นข6อเสนอ มหาวิทยาลัยจะ
พิจารณาจากราคารวม 

5.3 หากผู6ยื่นข6อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม-ถูกต6องตามข6อ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่นข6อเสนอ
ไม-ถูกต6อง หรือไม-ครบถ6วนตามข6อ 3 หรือยื่นข6อเสนอไม-ถูกต6องตามข6อ 4 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส�จะไม-รับพิจารณาราคาของผู6ยื่นข6อเสนอรายนั้น เว6นแต-ผู6ยื่นข6อเสนอรายใดเสนอ เอกสารทาง
เทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะขายไม-ครบถ6วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต-างไปจาก
เง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัย กําหนดไว6ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ในส-วนท่ีมิใช-สาระสําคัญและ
ความแตกต-างนั้นไม-มีผลทําให6เกิดการได6เปรียบเสียเปรียบต-อผู6ยื่นข6อเสนอรายอ่ืน หรือเป<นการผิดพลาดเล็กน6อย 
คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ-อนปรนการตัดสิทธิผู6ยื่นข6อเสนอรายนั้น 

5.4  มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิไม-พิจารณาข6อเสนอของผู6ยื่นข6อเสนอโดยไม-มีการผ-อนผัน  
ในกรณีดังต-อไปนี้ 

(1) ไม-ปรากฏชื่อผู6ยื่นข6อเสนอรายนั้นในบัญชีผู6รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�
ทางระบบการจัดซ้ือจัดจ6างด6วยอิเล็กทรอนิกส� หรือบัญชีรายชื่อผู6ซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ทางระบบ
การจัดซ้ือจัดจ6างด6วยอิเล็กทรอนิกส�ของมหาวิทยาลัย 

(2) ไม-กรอกชื่อผู6ยื่นข6อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ6างด6วยอิเล็กทรอนิกส� 
(3) เสนอรายละเอียดแตกต-างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส�ท่ีเป<นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให6เกิดความได6เปรียบเสียเปรียบแก-ผู6ยื่นข6อเสนอรายอ่ืน 
     5.5  ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� หรือมหาวิทยาลัยมีสิทธิให6ผู6ยื่นข6อเสนอชี้แจงข6อเท็จจริง เพ่ิมเติมได6 
มหาวิทยาลัยมีสิทธิท่ีจะไม-รับข6อเสนอ ไม-รับราคา หรือไม-ทําสัญญา หากข6อเท็จจริงดังกล-าวไม-เหมาะสมหรือ 
ไม-ถูกต6อง 

5.6  มหาวิทยาลัยทรงไว6ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม-รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ี
เสนอท้ังหมด ก็ได6 และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� โดยไม-พิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได6 สุดแต-จะพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือประโยชน�ของ
ทางราชการเป<นสําคัญ และให6ถือว-าการตัดสินของ มหาวิทยาลัยเป<นเด็ดขาด ผู6ยื่นข6อเสนอจะเรียกร6องค-าใช6จ-าย 
หรือค-าเสียหายใดๆ มิได6 รวมท้ังมหาวิทยาลัย จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�และลงโทษ 
ผู6ยื่นเสนอเป<นผู6ท้ิงงาน ไม-ว-าจะเป<นผู6ยื่นข6อเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไม-ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อถือได6ว-าการยื่น 
ข6อเสนอกระทําการโดยไม-สุจริต เช-น การเสนอเอกสารอันเป<นเท็จ หรือใช6ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมา 
เสนอราคาแทน เป<นต6น 

ในกรณีท่ีผู6ยื่นข6อเสนอรายท่ีเสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได6ว-าไม-อาจ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ได6 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�
หรือมหาวิทยาลัย จะให6ผู6ยื่นข6อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําให6เชื่อได6ว-า ผู6ยื่นข6อเสนอสามารถดําเนินงาน
ตามเอกสารประกวดราคาซ้ืออิเล็กทรอนิกส�ให6เสร็จสมบูรณ� หากคําชี้แจงไม-เป<นท่ีรับฟ�งได6 มหาวิทยาลัยมีสิทธิท่ีจะ
ไม-รับข6อเสนอหรือไม-รับราคาของผู6ยื่นข6อเสนอรายนั้น ท้ังนี้ ผู6ยื่นข6อเสนอดังกล-าวไม-มีสิทธิเรียกร6องค-าใช6จ-ายหรือ
ค-าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัย 
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      5.7 ก-อนลงนามในสัญญา มหาวิทยาลัยอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� 

หากปรากฏว-ามีการกระทําท่ีเข6าลักษณะผู6ยื่นข6อเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือท่ีได6รับการคัดเลือกมีผลประโยชน�
ร-วมกัน หรือมีส-วนได6ส-วนเสียกับผู6ยื่นข6อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข-งขันอย-างเป<นธรรม หรือสมยอมกันกับผู6ยื่น
ข6อเสนอรายอ่ืน หรือเจ6าหน6าท่ีในการเสนอราคา หรือส-อว-ากระทําการทุกจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

6.  การทําสัญญาซ้ือขาย 
6.1 ในกรณีท่ีผู6ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� สามารถส-งมอบสิ่งของได6ครบถ6วน 

ภายใน 5 วันทําการ  นับแต-วันท่ีทําข6อตกลงซ้ือ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดทําข6อตกลงเป<นหนังสือ แทนการทํา
สัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข6อ 1.3 ก็ได6 

6.2 ในกรณีท่ีผู6ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ไม-สามารถส-งมอบสิ่งของได6ครบถ6วน 
ภายใน 5 วันทําการ หรือมหาวิทยาลัยเห็นว-าไม-สมควรจัดทําข6อตกลงเป<นหนังสือ ตามข6อ 7.1 ผู6ชนะการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส�จะต6องทําสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญาดังระบุในข6อ 1.3 กับมหาวิทยาลัยภายใน 7 วัน นับถัด
จากวันท่ีได6รับแจ6งและจะต6องวางหลักประกันสัญญาเป<นจํานวนเงินเท-ากับร6อยละ 5 ของราคาสิ่งของท่ีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส�ให6มหาวิทยาลัยยึดถือไว6ในขณะทําสัญญา โดยใช6หลักประกันอย-างหนึ่งอย-างใดดังต-อไปนี้ 

(1) เงินสด 
(2) เช็คหรือดราฟท�ท่ีธนาคารเซ็นสั่งจ-ายให6แก- โรงพยาบาลชลประทาน  ปากเกร็ด ซ่ึงเป<น

เช็คหรือดราฟท�ลงวันท่ีท่ีใช6เช็ค หรือดราฟท�นั้นชําระต-อเจ6าหน6าท่ีในวันทําสัญญา หรือก-อนวันนั้นไม-เกิน 
3 วันทําการ 

(3) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 
ดังระบุในข6อ 1.4 (2) หรือจะเป<นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส�ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

(4) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุกหลักทรัพย�ท่ีได6รับอนุญาต 
ให6ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย�และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห-งประเทศไทย 
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห-งประเทศไทยแจ6งเวียนให6ทราบ โดยอนุโลมให6ใช6ตามตัวอย-างหนังสือ 
คํ้าประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในข6อ 1.4(2) 

(5)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
หลักประกันนี้จะคืนให6 โดยไม-มีดอกเบ้ียภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ีผู6ชนะการประกวด 

ราคาอิเล็กทรอนิกส� (ผู6ขาย) พ6นจากข6อผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแล6ว 

                    7. ค.าจ�างและการจ.ายเงิน 
                        มหาวิทยาลัย  จะจ-ายค-าสิ่งของซ่ึงได6รวมภาษีมูลค-าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และ
ค-าใช6จ-ายท้ังปวงแล6วให6แก-ผู6ยื่นข6อเสนอท่ีได6รับการคัดเลือกให6เป<นผู6ขาย เม่ือผู6ขายได6ส-งมอบสิ่งของได6ครบถ6วน 
ตามสัญญาซ้ือขายหรือข6อตกลงเป<นหนังสือ และมหาวิทยาลัย ได6ตรวจรับมอบสิ่งของไว6เรียบร6อยแล6ว 

 
8. อัตราค.าปรับ 

ค-าปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายแนบท6ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�นี้ หรือ
ข6อตกลงซ้ือขายเป<นหนังสือ  ให6คิดในอัตราร6อยละ 0.20 ของราคาสิ่งของท่ีไม-ได6รับมอบต-อวัน 

 
 
 
 
 
 



 

-7- 
 

9. การรับประกันความชํารุดบกพร.อง 
ผู6ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� ซ่ึงได6ทําสัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุในข6อ 1.3 

หรือทําข6อตกลงซ้ือเป<นหนังสือ แล6วแต-กรณีจะต6องรับประกันความชํารุดบกพร-องของสิ่งของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึน
ภายในระยะเวลาไม.น�อยกว.า 2 ปN  นับถัดจากวันท่ี ศูนย�การแพทย�ป�ญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ได6รับมอบสิ่งของ โดยต6องรีบจัดการซ-อมแซมแก6ไขให6ใช6การได6ดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจาก
วันท่ีได6รับแจ6งความชํารุดบกพร-อง 

  10. ข�อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
         10.1  เงินค-าพัสดุสําหรับการซ้ือครั้งนี้  ได6มาจากงบประมาณรายจ.ายท่ีได�รับอุดหนุนจาก
ภาครัฐ ประจําปNงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานยุทธศาสตร�สร�างเสริมให�คนมีสุขภาวะท่ีดี โครงการพัฒนา
ศูนย�การแพทย�ป@ญญานันทภิกขุ ชลประทาน  เบิกจ.ายลักษณะค.าครุภัณฑ� 
   การลงนามในสัญญาจะกระทําได6 ต-อเม่ือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได6รับอนุมัติ
เงินค-าพัสดุจากเงินจัดสรรงบประมาณรายจ.ายท่ีได�รับอุดหนุนจากภาครัฐ ประจําปNงบประมาณ พ.ศ. 2562 
แผนงานยุทธศาสตร�สร�างเสริมให�คนมีสุขภาวะท่ีดี โครงการพัฒนาศูนย�การแพทย�ป@ญญานันทภิกขุ 
ชลประทาน  เบิกจ.ายลักษณะค.าครุภัณฑ� แล�วเท.านั้น 

10.2  เม่ือมหาวิทยาลัยได6คัดเลือกผู6ยื่นข6อเสนอรายใดให6เป<นผู6ขาย และได6ตกลงซ้ือสิ่งของ
ตามประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�แล6ว ถ6าผู6ขายจะต6องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล-าวเข6ามาจากต-างประเทศและของนั้น
ต6องนําเข6ามาโดยทางเรือในเส6นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู- และสามารถให6บริการรับขนได6ตามท่ีรัฐมนตรีว-าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู6ยื่นข6อเสนอซ่ึงเป<นผู6ขาย จะต6องปฏิบัติตามกฎหมายว-าด6วยการส-งเสริมการ
พาณิชยนาวี ดังนี้ 

(1) แจ6งการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล-าวเข6ามาจากต-างประเทศ ต-อกรมเจ6าท-า 
ภายใน 7 วัน นับต้ังแต-วันท่ีผู6ขายสั่ง หรือซ้ือของจากต-างประเทศ เว6นแต-เป<นของท่ีรัฐมนตรีว-าการกระทรวง
คมนาคม ประกาศยกเว6นให6บรรทุกโดยเรืออ่ืนได6 

(2) จัดการให6สิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล-าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช-นเดียวกับเรือ
ไทย จากต-างประเทศมายังประเทศไทย เว6นแต-จะได6รับอนุญาตจากกรมเจ6าท-า ให6บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนท่ี
มิใช-เรือไทย ซ่ึงจะต6องได6รับอนุญาตเช-นนั้นก-อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป<นของท่ีรัฐมนตรีว-าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว6นให6บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(3)  ในกรณีท่ีไม-ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู6ขายจะต6องรับผิดตามกฎหมายว-าด6วยการ
ส-งเสริมการพาณิชยนาวี 

10.3  ผู6ยื่นข6อเสนอซ่ึงมหาวิทยาลัยได6คัดเลือกแล6ว ไม-ไปทําสัญญา หรือข6อตกลงภายใน
เวลาท่ี ทางราชการกําหนด ดังระบุไว6ในข6อ 7 มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันการยื่นข6อเสนอหรือเรียกร6องจากผู6
ออกหนังสือคํ้าประกันการยื่นข6อเสนอทันทีและอาจพิจารณาเรียกร6องให6ชดใช6ความเสียหายอ่ืน (ถ6ามี) รวมท้ังจะ
พิจารณา ให6เป<นผู6ท้ิงงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว-าด6วยการจัดซ้ือจัดจ6างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

10.4  มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ท่ีจะแก6ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือข6อกําหนดในแบบสัญญา 
หรือข6อตกลงซ้ือเป<นหนังสือ ให6เป<นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ6ามี) 

10.5  ในกรณีท่ีเอกสารแนบท6ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�นี้ มีความขัดหรือแย6งกัน 
ผู6ยื่นข6อเสนอจะต6องปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของมหาวิทยาลัย คําวินิจฉัยดังกล-าวให6ถือเป<นท่ีสุด และผู6ยื่นข6อเสนอ 
ไม-มีสิทธิเรียกร6องค-าใช6จ-ายใดๆ เพ่ิมเติม 
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10.6 หน-วยงานของรัฐอาจประกาศยกเลิกการจัดซ้ือจัดจ6างในกรณีต-อไปนี้ได6 โดยท่ีผู6ยื่นข6อเสนอ 

จะเรียกร6องค-าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยไม-ได6 
     (1) มหาวิทยาลัยไม-ได6รับการจัดสรรเงินงบประมาณท่ีจะใช6ในการจัดซ้ือจัดจ6างหรือท่ี

ได6รับจัดสรรไม-เพียงพอท่ีจะทําการจัดซ้ือจัดจ6างนั้นต-อไป 
     (2) มีการกระทําท่ีเข6าลักษณะผู6ยื่นข6อเสนอท่ีชนะการจัดซ้ือหรือท่ีได6รับการคัดเลือกมี

ผลประโยชน�ร-วมกัน หรือมีส-วนได6เสียกับผู6ยื่นข6อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข-งขันอย-างเป<นธรรมหรือสมยอม
กันกับผู6ยื่นข6อเสนอรายอ่ืนหรือเจ6าหน6าท่ีในการเสนอราคา หรือส-อว-ากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

     (3) การทําการจัดซ้ือครั้งนี้ต-อไปอาจก-อให6เกิดความเสียหายแก-มหาวิทยาลัยหรือ
กระทบต-อประโยชน�สาธารณะ 

     (4) กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงซ่ึงออก 
ตามความในกฎหมายว-าด6วยการจัดซ้ือจัดจ6างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

11. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                              ในระหว-างระยะเวลาการซ้ือ ผู6ยื่นข6อเสนอท่ีได6รับการคัดเลือกให6เป<นผู6ขายต6องปฏิบัติ 
ตามหลักเกณฑ�ท่ีกฎหมายและระเบียบได6กําหนดไว6โดยเคร-งครัด 

12. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู�ประกอบการ 
มหาวิทยาลัยของรัฐสามารถนําผลการปฏิบัติงานแล6วเสร็จตามสัญญาของผู6ยื่นข6อเสนอ

ท่ีได6รับการคัดเลือกให6เป<นผู6รับจ6างเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู6ประกอบการ 
ท้ังนี้ หากผู6ยื่นข6อเสนอท่ีได6รับการคัดเลือกไม-ผ-านเกณฑ�ท่ีกําหนดจะถูกระงับการยื่น

ข6อเสนอหรือทําสัญญากับมหาวิทยาลัยของรัฐไว6ชั่วคราว 
 
 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  28  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 


