
 

 

 

เอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

เลขท่ี  รช.eb.155/2561 

การซ้ือวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย จํานวน 2 รายการ  

ตามประกาศศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน ลงวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2561 

…………………………………………………………. 

ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซ่ึงตอไปนี้

เรียกวา "มหาวิทยาลัย" มีความประสงคจะประกวดราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ตามรายการ ดังนี้ 

- วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย จํานวน 2 รายการ ดังนี้ 

1. น้ํายาตรวจ Prothrombin time (PT)     จํานวน 15,000 การทดสอบ 

2. น้ํายาตรวจ Activated Partial Thromboplasmin time (PTT) จํานวน 10,000 การทดสอบ 

พัสดุท่ีจะซ้ือนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพท่ีจะ

ใชงานไดทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมีขอแนะนํา และขอกําหนด ดังตอไปนี้ 

1.  เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

1.1  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

1.2  แบบใบเสนอราคาท่ีกําหนดไวในระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

1.3  สัญญาซ้ือขาย 

1.4  แบบหนังสือคํ้าประกัน 

(1)  หลักประกันการเสนอราคา  

(2)  หลักประกันสัญญา 

1.5  บทนิยาม 

          (1)  ผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน 

          (2)  การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

1.6  แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไวในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

           (1)  บัญชีเอกสารสวนท่ี 1 

(2) บัญชีเอกสารสวนท่ี 2 

2. ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
            2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
            2.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย 
            2.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
            2.4 ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ชั่วคราวเนื่องจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง     

             
 

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SJ4ELIlWW0xRMkPM4YWSxW
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRjE%2F8x6jAjyZJ%0AHMioMAJvJgNWWdUCwiINakd8s%2FlDcKJ5xcRElU0h8x2dw5tjSMaMSjpIJMMABJ24nTBSG895%2Bg%3D%3D
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6RkAnwnFNNnavfsfiYpmgsV
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SLCMA2e5l2mn0IG9dAruco
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TkEQEtvWnBOae2uFyduHak
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6RqbYvc6PKQMi2GThieKlXN
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SkyF6GvDmjQC8jRr92cM4c
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6S26%2FRpHQFVVzSno5ZIscPV
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2.5 ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของ

หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวน

ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

 2.6  มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

2.7 เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

2.8 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแก 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการ

ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

2.9 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ     

ผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 

2.10 ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 

Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 

  2.11 ผูยื่นขอเสนอซ่ึงไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 

ดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. กําหนด 

2.12 ผูยื่นขอเสนอซ่ึงไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการ

จายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

3.  หลักฐานการย่ืนขอเสนอ 

ผูยื่นขอเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือ 

จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน 2 สวน คือ 

3.1  สวนท่ี 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

(1)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 

(ก)  หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ 

จดทะเบียนนิติบุคคล ซ่ึงออกตั้งแตเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561 จนถึงปจจุบัน บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ 

ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

(ข)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล ซ่ึงออกตั้งแตเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561 จนถึงปจจุบัน หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อ

กรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนรายใหญ (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
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(2)  ในกรณีผูยื่นขอเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคลใหยื่น     

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนท่ีมิไดถือสัญชาติไทย พรอมท้ังรับรอง

สําเนาถูกตอง 

(3)  ในกรณีผูยื่นขอเสนอราคาเปนผูยื่นขอเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่น

สําเนาสัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามท่ีระบุไวใน (1) หรือ (2) ของผูรวมคา แลวแตกรณี 

(4)  เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 

(4.1)  สําเนาทะเบียนพาณิชย (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

(4.2)  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

(5)  บัญชีเอกสารสวนท่ี 1 ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือ 

จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ 1.6 (1) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 

Document Format) 

                        ท้ังนี้ เม่ือผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนท่ี 1 ครบถวน 

ถูกตองแลว ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี  1 ตามแบบในขอ 1.6 (1) 

ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี 1 ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document  

Format) 

3.2  สวนท่ี 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

(1)  ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนกระทําการแทนใหแนบหนังสือ

มอบอํานาจซ่ึงติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ 

ท้ังนี้ หากผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น 

(2)  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ 4.4 

(3)  หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ 5 

(4)  บัญชีเอกสารสวนท่ี 2 ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือ 

จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ 1.6 (2) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 

Document Format) 

                        ท้ังนี้ เม่ือผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนท่ี 2 ครบถวน 

ถูกตองแลว ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี  2  ตามแบบในขอ 1.6 (2) 

ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี 2  ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document  

Format) 

4.  การเสนอราคา 

4.1  ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น และจะตอง

กรอกขอความใหถูกตองครบถวน พรอมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูเสนอราคา โดยไม

ตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
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4.2  ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงครั้งเดียวและราคาเดียว  

โดยเสนอราคารวมและหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง 

ท้ังนี้ ราคารวมท่ีเสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือ

เปนสําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และ

คาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง จนกระท่ังสงมอบพัสดุให ณ ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน 

ราคาท่ีเสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 90 วัน นับแตวันเสนอราคาโดยภายใน

กําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 

 4.3  ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน 350 วัน นับถัดจากวันลงนาม

ในสัญญาซ้ือขาย หรือวันท่ีไดรับหนังสือแจงจากมหาวิทยาลัย ใหสงมอบพัสดุ 

4.4  ผูยื่นขอเสนอจะตองสงแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของ

วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย จํานวน 2 รายการ ดังนี้        

  1. น้ํายาตรวจ Prothrombin time (PT)     จํานวน 15,000 การทดสอบ   

  2. น้ํายาตรวจ Activated Partial Thromboplasmin time (PTT)  จาํนวน 10,000 การทดสอบ 

ไปพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐาน

ดังกลาวนี้มหาวิทยาลัยจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ   

สําหรับแคตตาล็อกท่ีแนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง 

โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล  หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส มีความ

ประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก  ผูยื่นขอเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสตรวจสอบภายใน  3  วัน 

4.5 กอนเสนอราคาผูยื่นขอเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯลฯ 

ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นขอเสนอตามเง่ือนไขในเอกสาร

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

4.6 ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคา ทางระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกส  ในวันท่ี 12 ธันวาคม 2561 ระหวางเวลา  08.30 น.  ถึง 16.30 น.  

และเวลาในการเสนอราคาใหถือตามเวลาของระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ 

เม่ือพนกําหนดเวลาย่ืนขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการย่ืนขอเสนอและ

การเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

4.8  ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความ

ครบถวน ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนท่ีจะยืนยันการเสนอรคา แลวจึงสงขอมูล (Upload)       

เพ่ือเปนการเสนอราคาใหแกมหาวิทยาลัย ผานทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

4.9 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวาเปนผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน          

ตามขอ 1.5 (1)  หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นเสนอรายอ่ืน 

คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ 



 

-5- 

 

หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสกอนหรือในขณะท่ีมี

การพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม          

ตามขอ 1.5 (2)  และคณะกรรมการฯ  เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม                   

คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และมหาวิทยาลัยจะพิจารณา

ลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูท้ิงงาน เวนแตมหาวิทยาลัยจะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้น มิใชเปน      

ผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว และไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของมหาวิทยาลัย  

4.10  ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้ 

(1)  ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

(2)  ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถามี) รวมคาใชจาย

ท้ังปวงไวดวยแลว 

(3)  ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลาท่ีกําหนด 

(4)  ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได 

(5)  ผูยื่นเสนอราคาตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวย 
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th           

       5.  หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 

5.1  ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะ

พิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑราคา    

5.2 การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ 

    กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการย่ืนขอเสนอมหาวิทยาลัย จะพิจารณา 

จากราคารวม 

5.3 หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอ  

ไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ 3  หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ 4 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแตผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ 

เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะขายไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียด 

แตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัย กําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนท่ี 

มิใชสาระสําคัญและความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเปน

การผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น        
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                         5.4  มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ใน

กรณีดังตอไปนี้ 

(1)  ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

ทางระบบการจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทาง 

ระบบการจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัย 

(2)  ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส 

(3)  เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน 

5.5  ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือมหาวิทยาลัยมีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริง เพ่ิมเติมได 

มหาวิทยาลัย มีสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือ 

ไมถูกตอง 

     5.6  มหาวิทยาลัยทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ี

เสนอท้ังหมด ก็ได และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ

ยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนของ

ทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ มหาวิทยาลัยเปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย 

หรือคาเสียหายใดๆ มิได รวมท้ังมหาวิทยาลัย จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษ 

ผูยื่นเสนอเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อถือไดวาการยื่น 

ขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมา 

เสนอราคาแทน เปนตน 

ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอรายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ

ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

หรือมหาวิทยาลัย จะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเชื่อไดวา ผูเสนอราคาสามารถดําเนินงาน

ตามเอกสารประกวดราคาซ้ืออิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได มหาวิทยาลัยมีสิทธิท่ีจะ

ไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ท้ังนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือ

คาเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัย 

      5.7  กอนลงนามในสัญญา มหาวิทยาลัยอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส หากปรากฏวามีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือท่ีไดรับการ

คัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดสวนเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปน 

ธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุกจริตอ่ืน 

ใดในการเสนอราคา 
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         6.  การทําสัญญาซ้ือขาย 

    6.1  ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน 

ภายใน 5 วันทําการ  นับแตวันท่ีทําขอตกลงซ้ือ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ แทนการทํา

สัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในขอ 1.3 ก็ได 

    6.2  ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน 

ภายใน 5 วันทําการ หรือมหาวิทยาลัยเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ 7.1 ผูชนะการประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3 กับมหาวิทยาลัยภายใน 7 วัน นับถัด

จากวันท่ีไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5 ของราคาสิ่งของท่ีประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกสใหมหาวิทยาลัยยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 

(1)  เงินสด 

(2)  เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจายใหแก โรงพยาบาลชลประทาน ปากเกร็ด           

ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีท่ีใชเช็ค หรือดราฟทนั้นชําระตอเจาหนาท่ีในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน 

3 วันทําการ 

(3)  หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบาย

กําหนด ดังระบุในขอ 1.4 (2) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

(4)  หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุกหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาต 

ใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย 

ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือ 

คํ้าประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ 1.4(2) 

(5)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 

หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ีผูชนะการประกวด 
ราคาอิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแลว 

                            หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ย ตามอัตราสวนของพัสดุท่ีซ้ือซ่ึงมหาวิทยาลัย ไดรับ

มอบไวแลว 

                    7. คาจางและการจายเงิน 

                        มหาวิทยาลัย  จะจายคาสิ่งของซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และ

คาใชจายท้ังปวงแลวใหแกผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขาย เม่ือผูขายไดสงมอบสิ่งของไดครบถวน 

ตามสัญญาซ้ือขายหรือขอตกลงเปนหนังสือ และมหาวิทยาลัย ไดตรวจรับมอบสิ่งของไวเรียบรอยแลว 

         8.  อัตราคาปรับ 

คาปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือ

ขอตกลงซ้ือขายเปนหนังสือใหคิดในอัตรารอยละ 0.20 ของราคาสิ่งของท่ีไมไดรับมอบตอวัน 
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         9.  การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงไดทําสัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุในขอ 1.3 

หรือทําขอตกลงซ้ือเปนหนังสือ แลวแตกรณีจะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึน 

ภายในระยะเวลาไมนอยกวา 6 เดือน  นับถัดจากวันท่ีมหาวิทยาลัยไดรับมอบสิ่งของ  โดยตองรีบจัดการซอมแซม

แกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน  1 วันนับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

          10.  ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 

     10.1  เงินคาพัสดุสําหรับการซ้ือครั้งนี้  ไดมาจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ         

พ.ศ. 2562  แผนงานยุทธศาสตรสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี โครงการพัฒนาศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ 

ชลประทาน เบิกจายลักษณะคาวัสดุ 

การลงนามในสัญญาจะกระทําได ตอเม่ือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดรับอนุมัติเงิน 

คาพัสดุจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  แผนงานยุทธศาสตรสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี 

โครงการพัฒนาศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน เบิกจายลักษณะคาวัสดุ  แลวเทานั้น 

    10.2  เม่ือมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซ้ือสิ่งของ

ตามประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้น

ตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซ่ึงเปนผูขาย จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ

พาณิชยนาวี ดังนี้ 

(1)  แจงการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา 

ภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันท่ีผูขายสั่ง หรือซ้ือของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง

คมนาคม ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 

(2)  จัดการใหสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือ

ไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนท่ี

มิใชเรือไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง

คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(3)  ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย การ

สงเสริมการพาณิชยนาวี 

10.3  ผูยื่นขอเสนอซ่ึงมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาท่ี 

ทางราชการกําหนด ดังระบุไวในขอ 7  มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอหรือเรียกรองจากผูออก

หนังสือคํ้าประกันการยื่นขอเสนอทันทีและอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมท้ังจะ

พิจารณา ใหเปนผูท้ิงงานตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
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10.4  มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญา 

หรือขอตกลงซ้ือเปนหนังสือ ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 

                     10.5 ในกรณีท่ีเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน 

ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของมหาวิทยาลัย คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนท่ีสุด และผูยื่นขอเสนอ 

ไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม 

10.6  มหาวิทยาลัยอาจประกาศยกเลิกการจัดซ้ือจัดจางในกรณีตอไปนี้ได โดยท่ีผูยื่นขอเสนอ 

จะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยไมได 

(1)  มหาวิทยาลัยไมไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณท่ีจะใชในการจัดซ้ือจัดจางหรือท่ี

ไดรับจัดสรรไมเพียงพอท่ีจะทําการจัดซ้ือจัดจางนั้นตอไป 

(2)  มีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการจัดซ้ือ หรือท่ีไดรับการคัดเลือกมี

ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมหรือสมยอม

กันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนหรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

(3)  การทําการจัดซ้ือครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัยหรือกระทบ

ตอประโยชนสาธารณะ 

(4)  กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงซ่ึงออกตาม 

ความในกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

                        11. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

                             ในระหวางระยะเวลาการซ้ือ ผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายตองปฏิบัติ 

ตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด 

              12.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 

                  มหาวิทยาลัยสามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูเสนอราคาท่ี

ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการท้ังนี้ หากผูเสนอราคาท่ี

ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑท่ีกําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว 

 

 

    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 


