
                            

                                                    
    

เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

เลขท่ี รช eb.41/2564 

การจางเหมาบริการดูแลและบริหารจัดการอาคารหอพักนิสิต แพทย พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุข 

ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน       

ตามประกาศศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ลงวันท่ี  8  กันยายน พ.ศ. 2564 

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

  ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ  ชลประทาน  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ซ่ึงตอไปนี้

เรียกวา  “ มหาวิทยาลัย ”   มีความประสงคจะประกวดราคาจางเหมาบริการดูแลและบริหารจัดการอาคาร

หอพักนิสิต แพทย พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุข ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน ดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้  

 1.  เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

  1.1 รายละเอียดและขอบเขตของงาน  

 1.2 แบบใบเสนอราคาท่ีกําหนดไวในระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

 1.3 แบบสัญญาจางทําของ 

  1.4 แบบหนังสือคํ้าประกัน 

   (1)  หลักประกันสัญญา 

  1.5 บทนิยาม 

        (1)  ผูท่ีมีผลประโยชนรวมกัน 

   (2)  การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม 

  1.6 แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไวในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส                                                                                                       

   (1) บัญชีเอกสารสวนท่ี 1                

       (2) บัญชีเอกสารสวนท่ี 2 

 1.7  แผนการใชพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ 

 2.  คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ  

2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 

2.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย 

2.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

2.4 ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงาน 

ของรัฐไวชั่วคราวเนื่องจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตาม

ระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศ 

ของกรมบัญชีกลาง 
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2.5 ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงาน 

ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปน

หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

2.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจาง 

และการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

2.7 เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว              

2.8 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแก   

ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ณ วันประกาศประกวด 

ราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

2.9 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย  เวนแต 

รัฐบาลของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 

2.10 ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  

(Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลางกรมบัญชีกลาง 

2.11 ผูยื่นขอเสนอท่ียื่นขอเสนอในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

กรณีท่ีขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก   

ขอตกลงฯ จะตองมีการกําหนดสัดสวนหนาท่ี และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลคาตาม

สัญญาของผูเขารวมคาหลักมากกวาผูเขารวมคารายอ่ืนทุกราย 

          กรณีท่ีขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก

กิจการรวมคานั้นตองใชผลงานของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาท่ียื่นขอเสนอ 

สําหรับขอตกลงฯ ท่ีไมไดกําหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขา   

รวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารเชิญชวน 

2.12 ผูยื่นขอเสนอตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานดานบริหารจัดการอาคาร หรือดูแล 

อาคารพักอาศัย ในวงเงินไมนอยกวา  1,072,000.00 บาท (หนึ่งลานเจ็ดหม่ืนสองพันบาทถวน) โดยผลงาน

ดังกลาวตองเปนผลงานการบริหารจัดการอาคารมากกวา 500 ยูนิต และอาคารสูงมากกวา 8 ชั้น รวมท้ัง

เปนอาคารชุดท่ีมีสระวายน้ํา  ใหบริการแลวเสร็จดวยดี  ตั้งแต ป พ.ศ. 2559  จนถึงปจจุบัน และเปน

ผลงานท่ีเปนสัญญาเดียวกัน ซ่ึงคูสัญญาเปนสวนราชการหนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร

ราชการสวนทองถ่ิน, รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนท่ีมหาวิทยาลัยเชื่อถือและแสดงหลักฐานการชําระ

ภาษีประกอบผลงานดวย  

   

  3. หลักฐานการย่ืนขอเสนอ 

                 ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือ

จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  โดยแยกเปน  2  สวน  คือ   
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              3.1  สวนท่ี 1  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

    (1)  ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล 

     (ก)  หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด  ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ 

จดทะเบียนนิติบุคคล ซ่ึงออกตั้งแตเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 จนถึงปจจุบัน บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ     

ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง        

                             (ข)  บรษัิทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 

นิติบุคคล ซ่ึงออกตั้งแตเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 จนถึงปจจุบัน หนังสือบริคณหสนธิ  บัญชีรายชื่อ

กรรมการผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)  และบัญชีผูถือหุนรายใหญ (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 

               (2)  ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคลใหยื่น

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน  หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนท่ีมิไดถือสัญชาติไทย

พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 

   (3)  ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา

สัญญาของการเขารวมคา  และเอกสารตามท่ีระบุไวใน (1) หรือ (2) ของผูรวมคา แลวแตกรณี 

   (4)  เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ  

                    (4.1)  สําเนาใบทะเบียนพาณิชย (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง   

     (4.2)   สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง   

             (5)   บัญชีเอกสารสวนท่ี  1  ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือ 

จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ 1.6 (1) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 

Document Format) 

   ท้ังนี้ เม่ือผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนท่ี  1  

ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี  1 ตามแบบ

ในขอ 1.6 (1)  ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี  1  ดังกลาวในรูปแบบ PDF File 

(Portable Document Format) 

               3.2  สวนท่ี 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

       (1)  ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบ

อํานาจซ่ึงติดอากรแสตมปตามกฎหมาย  โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ 

ท้ังนี้หากผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น  

             (2)  สําเนาใบข้ึนทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)  

(ถามี)  

         (3)   สําเนาหนังสือรับรองผลงานพรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 

               (4)  บัญชีเอกสารสวนท่ี  2  ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือ 

จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ 1.6 (1) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 

Document Format)  
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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  โดยไมมีเง่ือนไขใด ๆ ท้ังสิ้น  

และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน พรอมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของ 

ผูยื่นขอเสนอ โดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)   

             4.2  ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา

เดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาให

ถูกตอง  ท้ังนี้ ราคารวมท่ีเสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ  ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือ

ตัวเลขเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และคาใชจายอ่ืน ๆ ท้ังปวงไวแลว 

         ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา  60  วัน ตั้งแตวนัเสนอราคา โดย

ภายในกําหนดยนืราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไวจะถอนการเสนอราคามิได 

  4.3 ผูยื่นขอเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการจาง ตั้งแตวันท่ี  1  ตลุาคม 

2564  ถึงวนัท่ี  30  กันยายน  2565  (แลวเสร็จไมเกิน  365 วัน นับถัดจากวนัลงนามในสญัญาจาง) 

  4.4 กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดและขอบเขตของ    

งาน ฯลฯ  ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นเสนอตาม

เง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส 

  4.5 ผูยื่นขอเสนอจะตองยืน่ขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครฐัดวย

อิเล็กทรอนิกส ในวันท่ี ........16  กันยายน 2564....... ระหวางเวลา .....08.30....... น.  ถึง .....16.30...... น.  

และเวลาในการเสนอราคาใหถือตามเวลาของระบบจัดซ้ือจัดจางภาครฐัดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ 

  เม่ือพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยืน่ขอเสนอและ

เสนอราคาใด ๆ โดยเด็ดขาด 

  4.6  ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยืน่ขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความ

ครบถวน ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload)  

เพ่ือเปนการเสนอราคาใหแกมหาวิทยาลยั ผานทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  
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  4.7 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการ

ตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอ

รายอ่ืน  ตามขอ 1.5 (1) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกัน

กับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน  คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันนั้นออก

จากการเปนผูยื่นขอเสนอ   

     หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา  

กอนหรือในขณะท่ีมีการพิจารณาขอเสนอ  มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน

ราคาอยางเปนธรรมตาม ขอ 1.5 (2)  และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการ

แขงขันราคาอยางเปนธรรม  คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่น

ขอเสนอ  และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูท้ิงงาน  เวนแตมหาวิทยาลัย 

จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปน

ประโยชนตอการพิจารณามหาวิทยาลัย  

       4.8  ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ  ดังนี้ 

    (1)  ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

      (2)  ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถามี) 

รวมคาใชจายท้ังปวงไวดวยแลว 

          (3)  ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน 

เวลา ท่ีกําหนด 

                 (4)  ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได 

                (5)  ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวย

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th  

   4.9  ผูยื่นขอเสนอท่ีเปนผูชนะการเสนอราคาตองจัดทําแผนการใชพัสดุท่ีผลิตใน

ประเทศโดยยื่นใหศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามใน

สัญญา  

        5.  หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา     

  5.1  ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้  

มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑราคา  

  5.2  การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ 

        กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ มหาวิทยาลัยจะ

พิจารณาจากราคารวม 
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  5.3  หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2  หรือยื่นหลักฐานการยื่น

ขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตาม  ขอ 4 คณะกรรมการพิจารณา

ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น  เวนแตผูยื่นขอเสนอราย

ใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะจางไมครบถวน หรือเสนอ

รายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ไวในประกาศและเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญและความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอ    

ผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่น

ขอเสนอรายนั้น   

  5.4  มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน  

ในกรณีดังตอไปนี้  

(1) ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซ้ือเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสทางระบบการจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัย                                    

  (2)  ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส 

  (3)  เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน   

 5.5  ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือมหาวิทยาลัย มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริง

เพ่ิมเติมได มหาวิทยาลัยมีสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอ ไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไม

เหมาะสมหรือไมถูกตอง  

  5.6  มหาวิทยาลัย ทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคา

ท่ีเสนอท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจาง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด 

หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้

เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคัญและใหถือวาการตัดสินของมหาวิทยาลัยเปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอ 

จะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได รวมท้ังมหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็

ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อไดวาการยื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใช

ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมายื่นขอเสนอแทน เปนตน 

  ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอรายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ

ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสหรือมหาวิทยาลัยจะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเชื่อไดวา ผูยื่น

ขอเสนอสามารถดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนท่ี

รับฟงได มหาวิทยาลัยมีสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ท้ังนี้ ผูยื่นขอเสนอ

ดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัย 
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    5.7  กอนลงนามในสัญญามหาวิทยาลัย อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสหากปรากฏวามีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือท่ีไดรับการ

คัดเลือกมีผลกประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปน

ธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวาจะกระทําการทุจริต

อ่ืนใดในการเสนอราคา   

             5.8  หากผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนผูประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสุดของผู

ยื่นขอเสนอราคารายอ่ืนท่ีไมเกินรอยละ 10  มหาวิทยาลัยจะจัดจางจากผูประกอบการ SMEs ดังกลาว โดย

จัดเรียงลําดับผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนผูประกอบการ SMEs ซ่ึงเสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสุดของผูยื่นขอเสนอ

รายอ่ืนไมเกินรอยละ 10 ท่ีจะเรียกมาทําสัญญาไมเกิน  3  ราย   

     ผูยื่นขอเสนอท่ีเปนกิจการรวมคาท่ีจะไดสิทธิตามวรรคหนึ่ง ผูเขารวมคาทุกรายจะตอง

เปนผูประกอบการ SMEs 

   5.9  หากผูยื่นขอเสนอซ่ึงมิใชผูประกอบการ SMEs แตเปนบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติ

ไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสุดของผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนบุคคล

ธรรมดาท่ีมิไดถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศไมเกินรอยละ 3 ให

หนวยงานของรัฐจัดซ้ือหรือจัดจางจากผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ี

จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยดังกลาว   

         ผูยื่นขอเสนอท่ีเปนกิจการรวมคาท่ีจะไดสิทธิตามวรรคหนึ่ง ผูเขารวมคาทุกรายจะตอง

เปนผูประกอบการท่ีเปนบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย 

       6.  การทําสัญญาจาง 

   ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  จะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุใน 

ขอ 1.3 หรือทําขอตกลงเปนหนังสือกับมหาวิทยาลัยภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตอง

วางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5  ของราคาคาจางท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไดให 

มหาวิทยาลัยยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 

   6.1  เงินสด 

   6.2  เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจายใหแกศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ 

ชลประทาน โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญา หรือกอนวันนั้น ไมเกิน  3  วันทําการของทางราชการ 

   6.3  หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบ ุ

ในขอ  1.4 (1) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

   6.4  หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาต 

ใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย  

ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ  โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือ

คํ้าประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด  ดังระบุในขอ 1.4 (1)  
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   6.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 

   หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ีผูชนะการประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว    

   หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ย   

     7. คาจางและการจายเงิน 

   มหาวิทยาลัยจะจายเงินคาจางซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิมตลอดจนภาษีอากรอ่ืน ๆ  และ

คาใชจายท้ังปวงดวยแลว  โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกําหนดการจายเงินเปนจํานวน  12  งวด 

โดยผูรับจางไดปฏิบัติงานใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา และมหาวิทยาลัยไดตรวจรับมอบงานจางเรียบรอย

แลวในแตละงวด 

         8. อัตราคาปรับ 

   คาปรับตามแบบสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้  หรือขอตกลงจาง

เปนหนังสือจะกําหนด ดังนี้  

   8.1  กรณีท่ีผูรับจางนํางานท่ีรับจางไปจางชวงใหผูอ่ืนทําอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาตจาก

มหาวิทยาลัย จะกําหนดคาปรับสําหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจํานวนรอยละ  10.00  ของวงเงินของงานจางชวงนั้น 

   8.2  กรณีท่ีผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางนอกเหนือจากขอ  8.1  จะกําหนดคาปรับเปน

รายวันในอัตรารอยละ 0.10 ของราคาคาจาง 

    9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

   ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซ่ึงไดทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ 1.3  หรือทํา

ขอตกลงจางเปนหนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดข้ึนภายใน

ระยะเวลาไมนอยกวา -  เดือน  นับถัดจากวันท่ีมหาวิทยาลัยไดรับมอบงาน โดยตองรีบจัดการซอมแซม

แกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน  5  วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

      10. ขอสงวนสิทธิในการย่ืนขอเสนอและอ่ืน ๆ 

   10.1  เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ไดมาจากเงินรายได ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

                  การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือ มหาวิทยาลัยไดรับอนุมัติเงินคาจางจากเงินรายได  

ปงบประมาณ พ.ศ.  2565 แลวเทานั้น         

   10.2   เม่ือมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใด ใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจาง 

ตามประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจางดังกลาวเขามาจาก

ตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขน 

ไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตาม

กฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้    
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(1) แจงการสั่งหรือการนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจา ภายใน  

7 วัน นับตั้งแตวันท่ีผูรับจางสั่งหรือซ้ือของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง

คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได     

    (2)  จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรืออ่ืนท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับ 

เรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น  

โดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรอืเปนของท่ี

รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน     

             (3)  ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม  (1)  หรือ  (2)  ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวา

ดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี    

   10.3 ผูยื่นขอเสนอซ่ึงมหาวิทยาลัย ไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงจางเปน

หนังสือภายในเวลาท่ีกําหนดดังระบุไวในขอ 6  มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรอง

จากผูออกหนังสือคํ้าประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี)  

รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ     

   10.4  มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข  หรือขอกําหนดในแบบสัญญาหรือ

ขอตกลงจางเปนหนังสือใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 

   10.5  ในกรณีท่ีเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยง

กันผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของมหาวิทยาลัย  คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนท่ีสุด และผูยื่น

ขอเสนอไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม 

   10.6  มหาวิทยาลัยอาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณีตอไปนี้ได โดยท่ีผูยื่นขอเสนอจะ

เรียกรองคาเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยไมได 

    (1)  มหาวิทยาลัยไมไดรับการจัดสรรเงินท่ีจะใชในการจัดจางหรือไดรับจัดสรร 

แตไมเพียงพอท่ีจะทําการจัดจางครั้งนี้ตอไป 

(2) มีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการจัดจางหรือท่ีไดรับ 

การคัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยาง

เปนธรรมหรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนหรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริต

อ่ืนใดในการเสนอราคา        

    (3)  การทําการจัดซ้ือจัดจางตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัย

หรือกระทบตอประโยชนสาธารณะ 

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

ออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
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