
 

 
  

เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)  

เลขท่ี  ศฐ ๓/๒๕๖๔  

การจางทําความสะอาดคณะเศรษฐศาสตร ช้ัน ๑๑-๑๔ อาคารบริการ ศาสตราจารย หมอมหลวงปน มาลากุล  

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ลงวันท่ี  ๗ กันยายน ๒๕๖๔  
 
                  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา "มหาวิทยาลัย" มีความประสงคจะ ประกวดราคาจาง

ทําความสะอาดคณะเศรษฐศาสตร ชั้น ๑๑-๑๔ อาคารบริการ ศาสตราจารย หมอมหลวงปน มาลากุล ดวยวิธีประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ณ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาคารบริการ ศาสตราจารย 

หมอมหลวงปน มาลากุล ๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมีขอแนะนําและ

ขอกําหนดดังตอไปนี ้

                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  

                          ๑.๑     รายละเอียดและขอบเขตของงาน  

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีกําหนดไวในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  

                          ๑.๓     สัญญาจางทําความสะอาดอาคาร  

                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ําประกัน     
                                    (๑)   หลักประกันสัญญา           
                          ๑.๕     บทนิยาม  

                                    (๑)   ผูท่ีมีผลประโยชนรวมกัน  

                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม  

                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไวในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  

                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑  

                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒              
                          ๑.๗   แผนการใชพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ   

                 ๒.    คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ  

                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒     ไมเปนบุคคลลมละลาย 

                          ๒.๓     ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

                          ๒.๔     ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ชั่วคราว เนื่องจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

                          ๒.๕     ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน

ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู ทิ้งงานเปนหุนสวน

ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 
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-๒-  

                          ๒.๖     มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                          ๒.๗     เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

ดังกลาว 

                          ๒.๘     ไมเปนผู มีผลประโยชนร วมกันกับผู ย ื ่นขอเสนอรายอื ่นที ่ เข ายื ่นขอเสนอใหแก

มหาวิทยาลัย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยาง

เปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี ้

                          ๒.๙     ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาล

ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

                          ๒.๑๐  ผูยื่นขอเสนอท่ียื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติดังนี ้

                                  กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ขอตกลงฯ

จะตองมีการกําหนดสัดสวนหนาที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลคาตามสัญญาของผูเขารวมคา

หลักมากกวาผูเขารวมคารายอ่ืนทุกราย 

                                  กรณีท่ีขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลักกิจการรวมคา

นั้นตองใชผลงานของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาท่ียื่นขอเสนอ 

                                  สําหรับขอตกลงฯ ที่ไมไดกําหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวมคา

ทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารเชิญชวน 

                          ๒.๑๑  ผู ย ื ่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื ้อจ ัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง       
                          ๒.๑๒     ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคล และมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคา

จางในวงเงินไมนอยกวา ๓๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถวน) ซึ่งเปนสัญญาเดียวและเปนผลงานที่เปน

คูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการหนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองทิ่น หนวยงานอื่น ซ่ึง

กฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือใน

กรณีที่เปนผลงานเอกชนตองแสดงหลักฐานการชําระภาษีประกอบผลงานดวย โดยมีผลงานยอนหลังไมเกิน ๓ ป     

นับจากวันยื่นซองเสนอราคา 

                 ๓.    หลักฐานการย่ืนขอเสนอ 

                         ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ 

                          ๓.๑    สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

                                   (๑)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล 

                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 

 

 

 



-๓- 

  
                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื ่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนราย

ใหญ (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 

                                   (๒)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสําเนา

ถูกตอง 

                                   (๓)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา

สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี       
                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 

                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชยพรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง (ถามี) 

                                           (๔.๒)   สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมพรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง (ถามี)  
                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format) 

                                           ทั้งนี้ เมื ่อผู ยื ่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ 

ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ตามแบบในขอ ๑.๖ 

(๑) ใหโดยผูยื ่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format) 

                          ๓.๒    สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

                                   (๑)    ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบ

อํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้ หาก

ผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น       
                                   (๒)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 

                                           (๒.๑)   ใบแสดงปริมาณงาน (ถามี) 

                                           (๒.๒)   สําเนาหนังสือรับรองผลงาน และสําเนาสัญญาจาง พรอมรับรองสําเนา 

(ถามี)  
                                   (๓)    สําเนาใบข้ึนทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 

(ถามี) 

                                   (๔)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบในรปูแบบ PDF File (Portable Document 

Format) 
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                                           ทั้งนี้ เมื ่อผู ยื ่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ 

ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖ 

(๒) ใหโดยผูยื ่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format) 

                 ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑     ผู ยื ่นขอเสนอตองยื ่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื ้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอก

ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดยไมตองแนบใบ

เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                          ๔.๒     ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา

เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง 

ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน

สําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวงไวแลว 

                                   ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๙๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย

ภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 

                          ๔.๓     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการแลวเสร็จไมเกิน ๓๖๕ วัน นับถัดจาก

วันลงนามในสัญญาจางหรือจากวันท่ีไดรับหนงัสือแจงจาก มหาวิทยาลัย ใหเริ่มทํางาน  

                          ๔.๔     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถ่ี

ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นเสนอราคาตามเง่ือนไข ในเอกสาร

ประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส 

                          ๔.๕     ผู ยื ่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกส ในวันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔  ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให

ถือตามเวลาของระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ  

                          เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและเสนอ

ราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

                          ๔.๖     ผู ยื ่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน 

ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการ

เสนอราคาใหแกมหาวิทยาลัยผานทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะดําเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนตามขอ ๑.๕ 

(๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น คณะ

กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ 
 
 
 

-๕- 



  
                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะท่ี

มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ 

(๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด

รายชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาว

เปนผูท้ิงงาน เวนแตมหาวิทยาลัยจะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและได

ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของมหาวิทยาลัย  

                          ๔.๘     ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี ้

                                   (๑)    ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื ่นๆ (ถามี) รวม

คาใชจายท้ังปวงไวดวยแลว 

                                   (๓)    ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ท่ี

กําหนด 

                                   (๔)    ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได 

                                   (๕)    ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th 

                          ๔.๙    ผูยื่นขอเสนอท่ีเปนผูชนะการเสนอราคาตองจัดทําแผนการใชพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ

โดยยื่นใหหนวยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  
                 ๕.    หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 

                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะ

พิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา  

                          ๕.๒     การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ 

                                   กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ มหาวิทยาลัย จะพิจารณา

จาก ราคารวม 

                          ๕.๓      หากผูยื ่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น

ขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ

เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป

จากเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญและ

ความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะ

กรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น 

                          ๕.๔     มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ใน

กรณีดังตอไปนี้ 
 
 
 
 
 

-๖- 



  
                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบการ

จัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัย 

                                   (๒)    ไม กรอกช ื ่อผ ู ย ื ่นข อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซ ื ้อจ ัดจ างด วย

อิเล็กทรอนิกส 

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื ่อนไขท่ีกําหนดในเอกสารเอกสารประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน  

                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือมหาวิทยาลัย มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได 

มหาวิทยาลัยมีสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไม

ถูกตอง 

                          ๕.๖     มหาวิทยาลัยทรงไวซึ่งสิทธิท่ีจะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ี

เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ

ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทาง

ราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของมหาวิทยาลัยเปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือ

คาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้งมหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอ

เปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลอืกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทํา

การโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นขอเสนอแทน    

เปนตน 

                                ในกรณีที่ผู ยื ่นขอเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจ

ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

หรือมหาวิทยาลัย จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินงาน

ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได มหาวิทยาลัย มีสิทธิท่ีจะไมรับ

ขอเสนอหรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ท้ังนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหาย

ใดๆ จากมหาวิทยาลัย 

                          ๕.๗     กอนลงนามในสัญญามหาวิทยาลัย อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

หากปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชน

รวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่น

ขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

                          ๕.๘     หากผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกวาราคาตํ่าสุดของผูยื่น

ขอเสนอรายอื่นที่ไมเกินรอยละ ๑๐ ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อจัดจางจากผูประกอบการ SMEs ดังกลาว โดยจัด

เรียงลําดับผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกวาราคาตํ่าสุดของผูยื่นขอเสนอรายอื่นไมเกิน

รอยละ ๑๐ ท่ีจะเรียกมาทําสัญญาไมเกิน ๓ ราย 
 
 
 

-๗- 



  
                                    ผูยื่นขอเสนอที่เปนกิจการรวมคาที่จะไดสิทธิตามวรรคหนึ่ง ผูเขารวมคาทุกรายจะตอง

เปนผูประกอบการ SMEs 

                          ๕.๙     หากผูยื่นขอเสนอซึ่งมิใชผูประกอบการ SMEs แตเปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย

หรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกวาราคาตํ่าสุดของผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนบุคคลธรรมดาท่ีมิไดถือ

สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศไมเกินรอยละ ๓ ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัด

จางจากผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยดังกลาว 

                                    ผูยื่นขอเสนอที่เปนกิจการรวมคาที่จะไดสิทธิตามวรรคหนึ่ง ผูเขารวมคาทุกรายจะตอง

เปนผูประกอบการท่ีเปนบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย 

                 ๖.     การทําสัญญาจาง 

                               ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ 

๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือกับมหาวิทยาลัย ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกัน

สัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได ใหมหาวิทยาลัยยึดถือไว

ในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้  

                          ๖.๑     เงินสด 

                          ๖.๒     เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารสั่งจายใหแกมหาวิทยาลัย โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา 

หรือกอนหนานั้น ไมเกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ 

                          ๖.๓     หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ 

๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

                          ๖.๔     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม

รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ

ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) 

                          ๖.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 

                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ย ตามอัตราสวนของงานจางซ่ึงมหาวิทยาลัย ไดรับมอบไว

แลว 

                 ๗.    คาจางและการจายเงิน 

                          มหาวิทยาลัยจะจายคาจางซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอ่ืน ๆ และคาใชจายท้ังปวง

แลว โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกําหนดการจายเงินเปน จํานวน ๑๒ งวด ดังนี ้

                          งวดท่ี ๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๘.๓๓ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน เม่ือผู

รับจางไดปฏิบัติงาน คาจางเม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานจางเหมาทําความสะอาดคณะเศรษฐศาสตร ชั้น ๑๑-๑๔ อาคาร

บริการศาสตราจารย หมอมหลวงปน มาลากุล (ตุลาคม ๒๕๖๔) ใหแลวเสร็จภายใน ๓๑ วัน 

 

 

-๘- 



 

                          งวดท่ี ๒ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๘.๓๓ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน ทําความ

สะอาดคณะเศรษฐศาสตร ชั้น ๑๑-๑๔ อาคารบริการศาสตราจารย หมอมหลวงปน มาลากุล (พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน 

                          งวดท่ี ๓ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๘.๓๓ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน ทําความ

สะอาดคณะเศรษฐศาสตร ชั้น ๑๑-๑๔ อาคารบริการศาสตราจารย หมอมหลวงปน มาลากุล (ธันวาคม ๒๕๖๔) ให

แลวเสร็จภายใน ๓๑ วัน 

                          งวดท่ี ๔ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๘.๓๓ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน ทําความ

สะอาดคณะเศรษฐศาสตร ชั้น ๑๑-๑๔ อาคารบริการศาสตราจารย หมอมหลวงปน มาลากุล (มกราคม ๒๕๖๕) ให

แลวเสร็จภายใน ๓๑ วัน 

                          งวดท่ี ๕ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๘.๓๓ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน ทําความ

สะอาดคณะเศรษฐศาสตร ชั้น ๑๑-๑๔ อาคารบริการศาสตราจารย หมอมหลวงปน มาลากุล (กุมภาพันธ ๒๕๖๕) ให

แลวเสร็จภายใน ๒๘ วัน 

                          งวดท่ี ๖ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๘.๓๓ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน ทําความ

สะอาดคณะเศรษฐศาสตร ชั้น ๑๑-๑๔ อาคารบริการศาสตราจารย หมอมหลวงปน มาลากุล (มีนาคม ๒๕๖๕) ใหแลว

เสร็จภายใน ๓๑ วัน 

                          งวดท่ี ๗ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๘.๓๓ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน ทําความ

สะอาดคณะเศรษฐศาสตร ชั้น ๑๑-๑๔ อาคารบริการศาสตราจารย หมอมหลวงปน มาลากุล (เมษายน ๒๕๖๕) ให

แลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน 

                          งวดท่ี ๘ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๘.๓๓ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน ทําความ

สะอาดคณะเศรษฐศาสตร ชั้น ๑๑-๑๔ อาคารบริการศาสตราจารย หมอมหลวงปน มาลากุล (พฤษภาคม ๒๕๖๕) ให

แลวเสร็จภายใน ๓๑ วัน 

                          งวดท่ี ๙ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๘.๓๓ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน ทําความ

สะอาดคณะเศรษฐศาสตร ชั้น ๑๑-๑๔ อาคารบริการศาสตราจารย หมอมหลวงปน มาลากุล (มิถุนายน ๒๕๖๕) ให

แลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน 

                          งวดท่ี ๑๐ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๘.๓๓ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน ทําความ

สะอาดคณะเศรษฐศาสตร ชั้น ๑๑-๑๔ อาคารบริการศาสตราจารย หมอมหลวงปน มาลากุล (กรกฎาคม ๒๕๖๕) ให

แลวเสร็จภายใน ๓๑ วัน 

                          งวดท่ี ๑๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๘.๓๗ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน ทําความ

สะอาดคณะเศรษฐศาสตร ชั้น ๑๑-๑๔ อาคารบริการศาสตราจารย หมอมหลวงปน มาลากุล (สิงหาคม ๒๕๖๕) ให

แลวเสร็จภายใน ๓๑ วัน 

                          งวดสุดทาย เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๘.๓๓ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานท้ังหมด

ใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา หรือขอตกลงจางเปนหนังสือ หรือขอตกลงจางเปนหนังสือ และมหาวิทยาลัย ได

ตรวจรับมอบงานจาง 

 

 

-๙- 



  
                 ๘.    อัตราคาปรับ 

                          คาปรับตามแบบสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงจาง

เปนหนังสือจะกําหนด ดังนี ้

                          ๘.๑     กรณีท่ีผูรับจางนํางานท่ีรับจางไปจางชวงใหผูอ่ืนทําอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาตจาก

มหาวิทยาลัย จะกําหนดคาปรับสําหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจํานวนรอยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจางชวงนั้น 

                          ๘.๒     กรณีท่ีผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางนอกเหนือจากขอ ๘.๑ จะกําหนดคาปรับเปนรายวัน

ในอัตรารอยละ๐.๑๐ ของราคาคาจาง 

                 ๙.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจาง ตามแบบ 

ดังระบุในขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอย

กวา ๑ ป  นับถัดจากวันท่ีมหาวิทยาลัยไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิม

ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง   
                 ๑๐.    ขอสงวนสิทธิในการย่ืนขอเสนอและอ่ืน ๆ 

                          ๑๐.๑   เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือ มหาวิทยาลัยไดรับอนุมัติเงินคาจางจากเงิน

รายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แลวเทานั้น  

                          ๑๐.๒   เมื่อมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใด ใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตาม

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ 

และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรอืไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ

พาณิชยนาวี ดังนี ้

                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา ภายใน ๗ 

วัน นับตั้งแตวันท่ีผูรับจางสั่งหรือซ้ือของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ

ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 

                                   (๒)    จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรอืไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย 

จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือ

ไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 

                                   (๓)    ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย

การสงเสริมการพาณิชยนาว ี
 
 
 
 
 
 
 

 

-๑๐- 



  
                          ๑๐.๓   ผูยื่นขอเสนอซ่ึงมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาท่ี

ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือ

ค้ําประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผู

ท้ิงงานตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

                          ๑๐.๔   มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที ่จะแกไขเพิ่มเติมเงื ่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาให

เปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 

                          ๑๐.๕   ในกรณีท่ีเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน 

ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของมหาวิทยาลัย คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูยื่นขอเสนอไมมี

สิทธิเรียกรองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม 

                          ๑๐.๖   มหาวิทยาลัย อาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะ

เรียกรองคาเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยไมได 

                                   (๑)    ไมไดรับการจัดสรรเงินท่ีจะใชในการจัดจางหรือไดรับจัดสรรแตไมเพียงพอท่ีจะทํา

การจัดจางครัง้นี้ตอไป 

                                   (๒)    มีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการจัดจางหรือท่ีไดรับการคัดเลือกมี

ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกัน

กับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

                                   (๓)    การทําการจัดจางครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัย หรือ

กระทบตอประโยชนสาธารณะ 

                                   (๔)    กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงออก

ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ          
                 ๑๑.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

                          ในระหวางระยะเวลาการจาง ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตองปฏิบัติตาม

หลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด 

                 ๑๒.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 

                          มหาวิทยาลัย สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการ

คัดเลือกใหเปนผูรับจางเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 

                          ท้ังนี้ หากผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑท่ีกําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือ

ทําสัญญากับมหาวิทยาลัย ไวชั่วคราว 

 
 
 
  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 ๗ กันยายน ๒๕๖๔  

 

 

 



 

 

 
 
 
 
    




