
เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

เลขที่  1/2565 

การจางงานจางเหมาทําความสะอาด อาคารคณะศึกษาศาสตร อาคาร 12 หองเรียน หองทํางานอาจารย 

คณะศึกษาศาสตร อาคาร 14 และศูนยพัฒนาการศึกษาพิเศษ อาคาร 8 ช้ัน 1 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ลงวันที่  3 กันยายน 2564 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา "มหาวิทยาลัย" มีความประสงคจะ ประกวดราคางานจาง

เหมาทําความสะอาด อาคารคณะศึกษาศาสตร อาคาร 12 หองเรียน หองทํางานอาจารย คณะศึกษาศาสตร อาคาร 14 และ

ศูนยพัฒนาการศึกษาพิเศษ อาคาร 8 ชั้น 1 ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ณ อาคารคณะศึกษาศาสตร 

อาคาร 12 หองเรียน หองทํางานอาจารย คณะศึกษาศาสตร อาคาร 14 และศูนยพัฒนาการศึกษาพิเศษ อาคาร 8 ชั้น 1 โดย

มีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้ 

1. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

    1.1     รายละเอียดและขอบเขตของงาน 

    1.2     แบบใบเสนอราคาท่ีกําหนดไวในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

    1.3     สัญญาจางเหมาทําความสะอาดอาคาร 

    1.4     แบบหนังสือคํ้าประกัน 

         (1)   หลักประกันสัญญา 

    1.5     บทนิยาม 

 (1)   ผูท่ีมีผลประโยชนรวมกัน 

 (2)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม 



 

                          1.6     แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไวในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

                                    (1)   บัญชีเอกสารสวนท่ี 1 

                                    (2)   บัญชีเอกสารสวนท่ี 2 

                          1.7     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง) ในการจัดซ้ือจัดจาง

ท่ีมิใชงานกอสราง 

                 2.    คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ 

                          2.1     มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          2.2     ไมเปนบุคคลลมละลาย 

                          2.3     ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

                          2.4     ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ชั่วคราว เนื่องจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

                          2.5     ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของ

หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ 

กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

                          2.6     มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                          2.7     เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

                          2.8     ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแกมหาวิทยาลัย ณ 

วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

                          2.9     ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูยื่น

ขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

    2.10 ผูยื่นขอเสนอท่ียื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

กรณีท่ีขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ขอตกลงฯจะ 



 

 

ตองมีการกําหนดสัดสวนหนาท่ี และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลคาตามสัญญาของผูเขารวมคาหลัก 

มากกวาผูเขารวมคารายอ่ืนทุกราย 

กรณีท่ีขอตกลงๆ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลักกิจการรวมคา 

นั้นตองใชผลงานของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาท่ียื่นขอเสนอ 

สําหรับขอตกลงฯ ท่ีไมไดกําหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวมคา 

ทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารเชิญชวน 

                          2.11     ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 

Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

                 3.    หลักฐานการยื่นขอเสนอ 

                         ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ

ดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน 2 สวน คือ 

                          3.1    สวนท่ี 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

                                   (1)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล 

                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 

                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ

บุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนรายใหญ (ถามี) พรอม

ท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 

                                   (2)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปน

หุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนท่ีมิไดถือสัญชาติไทย พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 

                                   (3)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญา

ของการเขารวมคา และเอกสารตามท่ีระบุไวใน (1) หรือ (2) ของผูรวมคา แลวแตกรณี 

 

 



 

                                   (4)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 

                                           (4.1)   หนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

                                           (4.2)   ใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม (ภ.พ.20) 

                                           (4.3)   สําเนาสมุดบัญชีธนาคารของบริษัท 

                                           (4.4)   สําเนาใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนการคา 

     (4.5)   ผลการตรวจ COVID-19 

                                   (5)    บัญชีเอกสารสวนท่ี 1 ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ 1.6 (1) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                                           ท้ังนี้ เม่ือผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนท่ี 1 ครบถวน 

ถูกตองแลว ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี 1 ตามแบบในขอ 1.6 (1) ใหโดยผูยื่น

ขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี 1 ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                          3.2    สวนท่ี 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

                                   (1)    ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบอํานาจ

ซ่ึงติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ท้ังนี้ หากผูรับมอบอํานาจ

เปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น 

                                   (2)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 

                                           (2.1)   ใบแจงปริมาณงาน 

                                           (2.2)   สําเนาหนังสือรับรองผลงาน 

     (2.3)   สําเนาใบข้ึนทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME)  

(ถามี) 

                                   (3)    บัญชีเอกสารสวนท่ี 2 ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ 1.6 (2) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                                           ท้ังนี้ เม่ือผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนท่ี 2 ครบถวน 

ถูกตองแลว ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี 2 ตามแบบในขอ 1.6 (2) ใหโดยผูยื่น

ขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี 2 ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 



 

                 4.    การเสนอราคา 

                          4.1     ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

ตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตอง

ครบถวน พรอมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF 

File (Portable Document Format) 

                          4.2     ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดย

เสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ท้ังนี้ ราคารวม

ท่ีเสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวม

ท้ังสิ้นซ่ึงรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวงไวแลว 

                                   ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 60 วนั ตั้งแตวันเสนอราคาโดยภายใน

กําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 

                          4.3     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการแลวเสร็จไมเกิน 365 วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับ

หนังสือแจงจากมหาวิทยาลัยใหเริ่มทํางาน 

                          4.4    กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถ่ีถวน

และเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นเสนอราคาตามเง่ือนไข ในเอกสารประกวด

ราคาจางอิเล็กทรอนิกส 

                          4.5     ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกส ในวันท่ี 13 กันยายน 2564  ระหวางเวลา 08.30 น.  ถึง 16.30 น. และเวลาในการเสนอราคาใหถือตามเวลา

ของระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ 

                          เม่ือพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและเสนอราคาใดๆ 

โดยเด็ดขาด 

                          4.6     ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสารประเภท PDF 

File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน ถูกตอง และชัดเจน

ของเอกสาร PDF File กอนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพ่ือเปนการเสนอราคาใหแกมหาวิทยาลัย

ผานทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

                          4.7    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ

ของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนตามขอ 1.5 (1) หรือไม หาก 

 



 

ปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ

ผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ 

                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะท่ีมีการ

พิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ 1.5 (2) และคณะ

กรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอราย

นั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูท้ิงงาน เวนแตมหาวิทยาลัย

จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการ

พิจารณาของมหาวิทยาลัย 

                          4.8     ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้ 

                                   (1)    ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

                                   (2)    ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถามี) รวมคาใชจายท้ัง

ปวงไวดวยแลว 

                                   (3)    ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ท่ีกําหนด 

                                   (4)    ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได 

                                   (5)    ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธีประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th 

                 5.    หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 

                          5.1     ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณา

ตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา 

                          5.2     การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ 

                                   กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจาก 

ราคารวม 

                          5.3      หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอไม

ถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ 4 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญและความแตกตางนั้นไมมีผลทําให 



 

เกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรน

การตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น 

                          5.4     มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณี

ดังตอไปนี้ 

                                   (1)    ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทาง

ระบบจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบการจัดซ้ือจัดจาง

ดวยอิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัย 

                                   (2)    ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส 

                                   (3)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน 

                          5.5     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผล

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือมหาวิทยาลัย มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพ่ิมเติมได มหาวิทยาลัยมีสิทธิท่ีจะ

ไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

                          5.6     มหาวิทยาลัยทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอ

ท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ 

และใหถือวาการตัดสินของมหาวิทยาลัยเปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได รวมท้ัง

มหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูยื่น

ขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอ

เอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมายื่นขอเสนอแทน เปนตน 

                                ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอรายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงาน

ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือมหาวิทยาลัย จะ

ใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเชื่อไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได มหาวิทยาลัย มีสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูยื่น

ขอเสนอรายนั้น ท้ังนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัย 

                          5.7     กอนลงนามในสัญญามหาวิทยาลัย อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หาก

ปรากฏวามีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือท่ีไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือ 

 



 

มีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือ

เจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

        5.8  หากผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนผูประกอบการ SMES เสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสุดของผูยื่นขอเสนอราย

อ่ืนท่ีไมเกินรอยละ 10 ใหหนวยงานของรัฐจัดซ้ือจัดจางจากผูประกอบการ SMEs ดังกลาว โดยจัดเรียงลําดับผูยื่นขอเสนอซ่ึง

เปนผูประกอบการ SMEร ซ่ึงเสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสุดของผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนไมเกินรอยละ 10 ท่ีจะเรียกมาทําสัญญาไม

เกิน 3 ราย ผูยื่นขอเสนอท่ีเปนกิจการรวมคาท่ีจะไดสิทธิตามวรรคหนึ่ง ผูเขารวมคาทุกรายจะตองเปนผูประกอบการSMEs 

    5.9  หากผูยื่นขอเสนอซ่ึงมิใชผูประกอบการ SMEs แตเปนบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้ง

ข้ึนตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสุดของผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนบุคคลธรรมดาท่ีมิไดถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ี

จัดต้ังข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศไมเกินรอยละ ๓ ใหหนวยงานของรัฐจัดซ้ือหรือจัดจางจากผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนบุคคล

ธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยดังกลาวผูยื่นขอเสนอท่ีเปนกิจการรวมคาท่ีจะไดสิทธิตาม

วรรคหนึ่ง ผูเขารวมคาทุกรายจะตองเปนผูประกอบการท่ีเปนบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตาม

กฎหมายไทย 

                 6.     การทําสัญญาจาง 

                               ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ 1.3 หรือ

ทําขอตกลงเปนหนังสือกับมหาวิทยาลัย ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปน

จํานวนเงินเทากับรอยละ 5 ของราคาคาจางท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได ใหมหาวิทยาลัยยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดย

ใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 

                          6.1     เงินสด 

                          6.2     เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารสั่งจายใหแกมหาวิทยาลัย โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญา หรือกอน

หนานั้น ไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ 

                          6.3     หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในขอ 1.4 (1) 

หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

                          6.4     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบ

กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัท

เงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของธนาคารท่ี

คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ 1.4 (1) 

 

 



 

                          6.5     พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวันท่ีผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 

                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ย ตามอัตราสวนของงานจางซ่ึงมหาวิทยาลัย ไดรับมอบไวแลว 

                 7.    คาจางและการจายเงิน 

                          มหาวิทยาลัยจะจายคาจางซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอ่ืน ๆ และคาใชจายท้ังปวงแลว โดย

ถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกําหนดการจายเงินเปน จํานวน 12 งวด ดังนี้ 

                          งวดท่ี 1 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 8.33 ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน จางเหมาทําความ

สะอาดอาคาร คณะศึกษาศาสตรฯ เดือนตุลาคม 2564 ใหแลวเสร็จภายใน 31 วัน 

                          งวดท่ี 2 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 8.33  ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน จางเหมาทําความ

สะอาดอาคาร คณะศึกษาศาสตรฯ เดือนพฤศจิกายน 2564 ใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน 

                          งวดท่ี 3 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 8.33  ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน จางเหมาทําความ

สะอาดอาคาร คณะศึกษาศาสตรฯ เดือนธันวาคม 2564 ใหแลวเสร็จภายใน 31 วัน 

                          งวดท่ี 4 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 8.33  ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน จางเหมาทําความ

สะอาดอาคาร คณะศึกษาศาสตรฯ เดือนมกราคม 2565 ใหแลวเสร็จภายใน 31 วัน 

                          งวดท่ี 5 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 8.33 ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน จางเหมาทําความ

สะอาดอาคาร คณะศึกษาศาสตรฯ เดือนกุมภาพันธ 2565 ใหแลวเสร็จภายใน 28 วัน 

                          งวดท่ี 6 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 8.33  ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน จางเหมาทําความ

สะอาดอาคาร คณะศึกษาศาสตรฯ เดือนมีนาคม 2565 ใหแลวเสร็จภายใน 31 วัน 

                          งวดท่ี 7 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 8.33  ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน จางเหมาทําความ

สะอาดอาคาร คณะศึกษาศาสตรฯ เดือนเมษายน 2565 ใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน 

                          งวดท่ี 8 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 8.33  ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน จางเหมาทําความ

สะอาดอาคาร คณะศึกษาศาสตรฯ เดือนพฤษภาคม 2565 ใหแลวเสร็จภายใน 31 วัน 

    งวดท่ี 9 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 8.33  ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน จางเหมาทําความ

สะอาดอาคาร คณะศึกษาศาสตรฯ เดือนมิถุนายน 2565 ใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน 

 



 

                          งวดท่ี 10 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 8.33  ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน จางเหมาทํา

ความสะอาดอาคาร คณะศึกษาศาสตรฯ เดือนกรกฏาคม 2565 ใหแลวเสร็จภายใน 31 วัน               

                          งวดท่ี 11 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 8.33  ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน จางเหมาทํา

ความสะอาดอาคาร คณะศึกษาศาสตรฯ เดือนสิงหาคม 2565 ใหแลวเสร็จภายใน 31 วนั 

                          งวดสุดทาย เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 8.37 ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานท้ังหมดใหแลว

เสร็จเรียบรอยตามสัญญา หรือขอตกลงจางเปนหนังสือ หรือขอตกลงจางเปนหนังสือ และมหาวิทยาลัย ไดตรวจรับมอบงานจาง 

                 8.    อัตราคาปรับ 

                          คาปรับตามแบบสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงจางเปน

หนังสือจะกําหนด ดังนี้ 

                          8.1     กรณีท่ีผูรับจางนํางานท่ีรับจางไปจางชวงใหผูอ่ืนทําอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาตจาก

มหาวิทยาลัย จะกําหนดคาปรับสําหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจํานวนรอยละ 10.00 ของวงเงินของงานจางชวงนั้น 

                          8.2     กรณีท่ีผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางนอกเหนือจากขอ 8.1 จะกําหนดคาปรับเปนรายวนัในอัตรา

รอยละ 0.10 ของราคาคาจาง 

                 9.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจาง ตามแบบ ดัง

ระบุในขอ 1.3 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอยกวา  365 วัน  

นับถัดจากวันท่ีมหาวิทยาลัยไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัด

จากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

                 10.    ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอ่ืน ๆ 

                          10.1   เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากงบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 

                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือ มหาวิทยาลัยไดรับอนุมัติเงินคาจางจากงบประมาณ

รายจายเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

                          10.2   เม่ือมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใด ใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตามประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตอง

นําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 



 

                                   (1)    แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา ภายใน 7 วัน 

นับตั้งแตวันท่ีผูรับจางสั่งหรือซ้ือของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนให

บรรทุกโดยเรืออ่ืนได 

                                   (2)    จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย จาก

ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทย ซ่ึง

จะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนให

บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

                                   (3)    ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ

สงเสริมการพาณิชยนาวี 

                          10.3   ผูยื่นขอเสนอซ่ึงมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาท่ีทาง

ราชการกําหนดดังระบุไวในขอ 6 มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกัน

การยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานตาม

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

                          10.4   มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตาม

ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 

                          10.5   ในกรณีท่ีเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน ผูยื่น

ขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของมหาวิทยาลัย คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนท่ีสุด และผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิเรียกรอง

คาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม 

                          10.6   มหาวิทยาลัย อาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณีตอไปนี้ได โดยท่ีผูยื่นขอเสนอจะเรียกรอง

คาเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยไมได 

                                   (1)    ไมไดรับการจัดสรรเงินท่ีจะใชในการจัดจางหรือไดรับจัดสรรแตไมเพียงพอท่ีจะทําการจัด

จางครั้งนี้ตอไป 

                                   (2)    มีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการจัดจางหรือท่ีไดรับการคัดเลือกมี

ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่น

ขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

                                   (3)    การทําการจัดจางครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัย หรือกระทบตอ

ประโยชนสาธารณะ 

 



        (4)    กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงออกตาม

ความในกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

11. การปฏบิัติตามกฎหมายและระเบียบ

         ในระหวางระยะเวลาการจาง ผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตองปฏิบัติตาม

หลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด 

12. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

         มหาวิทยาลัย สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกให

เปนผูรับจางเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 

         ท้ังนี้ หากผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑท่ีกําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทํา

สัญญากับมหาวิทยาลัย ไวชั่วคราว 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

     3  กันยายน  2564 


