
เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

เลขที่  ๕๙/๒๕๖๕

การจางกอสรางซอมแซมหองปฏิบัติการทางการแพทยอาคารศรีนครินทร ชั้น ๑

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา

ลงวันที่  ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

                  มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "มหาวิทยาลัย" มีความประสงคจะ ประกวดราคาจางกอสราง

ซอมแซมหองปฏิบัติการทางการแพทยอาคารศรีนครินทร ชั้น ๑ ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร

มหาวิทยาลัยบูรพา ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้

                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๑     แบบรูปและรายการละเอียด

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๓     สัญญาจางกอสราง

                          ๑.๔     แบบหนังสือคํ้าประกัน

                                    (๑)   หลักประกันสัญญา

                          ๑.๕     สูตรการปรับราคา

                          ๑.๖     บทนิยาม

                                    (๑)   ผูท่ีมีผลประโยชนรวมกัน

                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม

                          ๑.๗     แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑

                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒

                          ๑.๘   แผนการใชพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศและแผนการใชเหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

                                     .................................ฯลฯ.................................

                 ๒.    คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ

                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย

                          ๒.๒     ไมเปนบุคคลลมละลาย

                          ๒.๓     ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                          ๒.๔     ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ช่ัวคราว เน่ืองจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                          ๒.๕     ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน

ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผู
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https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TrCBMZoNeJIUpsEr89rmcw
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จัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันดวย

                          ๒.๖     มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                          ๒.๗     เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

                          ๒.๘     ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก

มหาวิทยาลัย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยาง

เปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสคร้ังนี้

                          ๒.๙     ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล

ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น

                          ๒.๑๐     ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจางกอสราง

ในวงเงินไมนอยกวา ๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งลานส่ีแสนบาทถวน) และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวย

งานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนท่ีมหาวิทยาลัยเช่ือถือ ในระยะเวลา ๓ ป

                          ๒.๑๑     ผูยื่นขอเสนอที่ยื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติ ดังน้ี

                                   กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ขอตกลงฯ

จะตองมีการกําหนดสัดสวนหนาท่ี และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลคาตามสัญญาของผูเขารวมคา

หลักมากกวาผูเขารวมคารายอ่ืนทุกราย

                                   กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก กิจการรวม

คาน้ันตองใชผลงานของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาที่ยื่นขอเสนอ

                                   สําหรับขอตกลงฯ ที่ไมไดกําหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวมคา

ทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารเชิญชวน

                          ๒.๑๒     ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                 ๓.    หลักฐานการย่ืนขอเสนอ

                         ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ

                          ๓.๑    สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล

                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง

                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนราย

ใหญ (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง

                                   (๒)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ัน สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนท่ีมิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสําเนา

ถูกตอง



                                   (๓)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา

สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี

                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอื่นๆ

                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย (ถามี)

                                           (๔.๒)   สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม (ถามี)

                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ทั้งหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document

Format)

                                           ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ครบ

ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑)

ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๓.๒    สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบ

อํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้หาก

ผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น

                                   (๒)    สําเนาหนังสือรับรองผลงานและสําเนาคูสัญญางานซอมแซมปรับปรุงอาคาร

พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง

                                   (๓)    สําเนาใบขึ้นทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)

(ถามี)

                                   (๔)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ทั้งหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document

Format)

                                   ท้ังนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ครบถวน

ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) ให

โดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                 ๔.    การเสนอราคา

                          ๔.๑     ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอก

ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูย่ืนขอเสนอโดยไมตองแนบใบ

เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๔.๒     ใหผูยื่นขอเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสาร

ประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ขอ ๑.๒ ใหครบถวนโดยไมตองย่ืนใบแจง

ปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการกอสรางในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                                   ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา

เดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาตอหนวย หรือราคาตอรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง



ท้ังน้ี ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน

สําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายท้ังปวงไวแลว

                                   ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา  ๙๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย

ภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได

                          ๔.๓     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน ๑๒๐ วัน นับ

ถัดจากวันลงนามในสัญญาจางหรือจากวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก มหาวิทยาลัย ใหเริ่มทํางาน

                          ๔.๔     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ

ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขใน

เอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส

                          ๔.๕     ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสในวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕  ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให

ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ

                                    เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและ

เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

                          ๔.๖     ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน

ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการ

เสนอราคาใหแกมหาวิทยาลัย ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะดําเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นตามขอ ๑.๖

(๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น คณะ

กรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูยื่นขอเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูย่ืนขอเสนอ

                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะที่

มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๖ (๒)

และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ

ผูยื่นขอเสนอรายน้ันออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และมหาวิทยาลัย จะพิจารณาลงโทษผูย่ืนขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้ง

งาน เวนแต มหาวิทยาลัย จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้น มิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดให

ความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของมหาวิทยาลัย

                          ๔.๘     ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้

                                   (๑)    ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใช

จายท้ังปวงไวดวยแลว

                                   (๓)    ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กําหนด

                                   (๔)    ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได

                                   (๕)    ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี



ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th

                          ๔.๙    ผูยื่นขอเสนอท่ีเปนผูชนะการเสนอราคาตองจัดทําแผนการใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

และแผนการใชเหล็กท่ีผลิตภายในประเทศ โดยยื่นใหหนวยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

                 ๕.    หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา

                          ๕.๑     การพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะ

พิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา

                          ๕.๒     การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ

                                   กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ มหาวิทยาลัย จะพิจารณา

จาก ราคารวม

                          ๕.๓     หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอ

เสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณาผล การ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแตผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ

เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป

จากเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและ

ความแตกตางน้ัน ไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย

คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น

                          ๕.๔     มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ใน

กรณีดังตอไปน้ี

                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของมหาวิทยาลัย

                                   (๒)    ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย

อิเล็กทรอนิกส

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น

                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือมหาวิทยาลัย มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอช้ีแจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได

มหาวิทยาลัยมีสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง

                          ๕.๖     มหาวิทยาลัยทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่

เสนอท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ

ยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทาง

ราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของมหาวิทยาลัยเปนเด็ดขาดผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสีย

หายใดๆ มิได รวมท้ัง มหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผู

ท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวายื่นขอเสนอกระทําการโดย

ไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน

                               ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนิน



งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือมหา

วิทยาลัย จะใหผูยื่นขอเสนอน้ันชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเช่ือไดวาผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินงานตามเอกสาร

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได มหาวิทยาลัย มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือ

ไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายน้ัน ท้ังนี้ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากมหา

วิทยาลัย

                          ๕.๗     กอนลงนามในสัญญา มหาวิทยาลัย อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส หากปรากฏวามีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือก

มีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอม

กันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา

                          ๕.๘     หากผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกวาราคาตํ่าสุดของผูยื่นขอ

เสนอรายอื่นที่ไมเกินรอยละ ๑๐ ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อจัดจางจากผูประกอบการ SMEs ดังกลาว โดยจัดเรียง

ลําดับผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs ซ่ึงเสนอราคาสูงกวาราคาตํ่าสุดของผูยื่นขอเสนอรายอื่นไมเกินรอยละ

๑๐ ท่ีจะเรียกมาทําสัญญาไมเกิน ๓ ราย

                                    ผูยื่นขอเสนอที่เปนกิจการรวมคาที่จะไดสิทธิตามวรรคหนึ่ง ผูเขารวมคาทุกรายจะตอง

เปนผูประกอบการ SMEs

                          ๕.๙     หากผูยื่นขอเสนอซึ่งมิใชผูประกอบการ SMEs แตเปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย

หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกวาราคาตํ่าสุดของผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนบุคคลธรรมดาที่มิไดถือ

สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศไมเกินรอยละ ๓ ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัด

จางจากผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกลาว

                                    ผูยื่นขอเสนอที่เปนกิจการรวมคาที่จะไดสิทธิตามวรรคหนึ่ง ผูเขารวมคาทุกรายจะตอง

เปนผูประกอบการที่เปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

                 ๖.     การทําสัญญาจางกอสราง

                               ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ

๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือกับมหาวิทยาลัย ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกัน

สัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ใหมหาวิทยาลัยยึดถือไวในขณะ

ทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้

                          ๖.๑     เงินสด

                          ๖.๒     เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท

น้ัน ชําระตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ

                          ๖.๓     หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบาย

กําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด

                          ๖.๔     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม

รายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ

ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)

                          ๖.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย



                          หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว

                 ๗.    คาจางและการจายเงิน

                          มหาวิทยาลัยจะจายคาจางตอหนวยของงานแตละรายการท่ีไดทําสําเร็จจริงตามราคาตอหนวย

ท่ีกําหนดไวในใบแจงปริมาณงานและราคา นอกจากในกรณีตอไปนี้

                          (๑)    เมื่อปริมาณงานท่ีทําเสร็จจริงในสวนที่เกินกวารอยละ ๑๒๕ (หนึ่งรอยยี่สิบหา) แตไมเกิน

รอยละ ๑๕๐ (หนึ่งรอยหาสิบ) ของปริมาณงานท่ีกําหนดไวในสัญญาหรือใบแจงปริมาณงานและราคา จะจายใหใน

อัตรารอยละ ๙๐ (เกาสิบ) ของราคาตอหนวยตามสัญญา

                          (๒)    เมื่อปริมาณงานท่ีทําเสร็จจริงในสวนที่เกินกวารอยละ ๑๕๐ (หนึ่งรอยหาสิบ) ของปริมาณ

งานที่กําหนดไวในสัญญาหรือใบแจงปริมาณงานและราคา จะจายใหในอัตรารอยละ ๘๓ (แปดสิบสาม) ของราคาตอ

หนวยตามสัญญา

                          (๓)    เมื่อปริมาณงานท่ีทําเสร็จจริงนอยกวารอยละ ๗๕ (เจ็ดสิบหา) ของปริมาณงานที่กําหนด

ไวในสัญญาหรือใบแจงปริมาณงานและราคา จะจายใหตามราคาตอหนวยในสัญญา และจะจายเพิ่มชดเชยเปนคา

overhead และ mobilization สําหรับงานรายการนั้น ในอัตรารอยละ ๑๗ (สิบเจ็ด) ของผลตางระหวางปริมาณงาน

ท้ังหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณ กับปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงคูณดวยราคาตอหนวยตามสัญญา

ท้ังน้ี การจายเงินเพ่ิมชดเชยเปนคา Overhead และ Mobilization ดังกลาว ผูวาจางจะจายใหแกผูรับจางในงวด

สุดทายของการจายเงินคางานตามสัญญา

                          (๔)    มหาวิทยาลัยจะจายเงินที่เพิ่มขึ้นตาม (๑) และ (๒) ดังกลาวขางตน ในงวดสุดทายของ

การจายเงิน หรือกอนงวดสุดทายของการจายเงิน ตามท่ีมหาวิทยาลัยจะพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร เวนแตกรณีที่

มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นวาปริมาณงานท่ีทําเสร็จจริงดังกลาว มิไดมีสวนเกี่ยวของกับงานอื่นที่เหลือ อีกทั้งงานที่เหลือ

อยูก็มิไดมีผลกระทบตอการจายเงินคางานที่แลวเสร็จจริงในงวดดังกลาว ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย อาจจายเงินที่เพิ่มขึ้นให

แกผูรับจางพรอมกับการจายเงินคางานงวดนั้นๆ และการพิจารณาวางานใดอยูในหลักเกณฑดังกลาวหรือไมเปน

ดุลพินิจโดยเด็ดขาดของมหาวิทยาลัย

                 ๘.    อัตราคาปรับ

                          คาปรับตามสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงจางเปน

หนังสือจะกําหนด ดังน้ี

                          ๘.๑     กรณีที่ผูรับจางนํางานท่ีรับจางไปจางชวงใหผูอื่นทําอีกทอดหน่ึงโดยไมไดรับอนุญาต

จากมหาวิทยาลัย จะกําหนดคาปรับสําหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจํานวนรอยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจางชวง

น้ัน

                          ๘.๒     กรณีที่ผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางกอสราง นอกเหนือจากขอ ๘.๑ จะกําหนดคาปรับ

เปนรายวันเปนจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ ๐.๑๐ ของราคางานจาง

                 ๙.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง

                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําสัญญาจาง ตามแบบ ดังระบุในขอ ๑.๓ หรือขอ

ตกลงจางเปนหนังสือแลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไมนอย

กวา     ๒ ป  นับถัดจากวันท่ีมหาวิทยาลัยไดรับมอบงาน โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 

๑๕  วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง



                 ๑๐.    ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอื่น ๆ

                          ๑๐.๑   เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินรับฝากเงินรายได หมวดรายจายคาบริการ

ทางการแพทยท่ีเบิกจายในลักษณะงบลงทุน ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕

                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ มหาวิทยาลัยไดรับอนุมัติเงินคากอสรางจาก

เงินรับฝากเงินรายได หมวดรายจายคาบริการทางการแพทยที่เบิกจายในลักษณะงบลงทุน ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕

                          ๑๐.๒   เมื่อมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจาง ตาม

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองส่ังหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ

และของน้ันตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมกา

รพาณิชยนาวี ดังน้ี

                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา ภายใน ๗

วัน นับตั้งแตวันท่ีผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ

ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได

                                   (๒)    จัดการใหส่ิงของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย

จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือ

ไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น

                                   (๓)    ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย

การสงเสริมการพาณิชยนาวี

                          ๑๐.๓   ผูยื่นขอเสนอซึ่งมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงจางเปน

หนังสือภายในเวลาท่ีกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออก

หนังสือคํ้าประกัน การยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณา

ใหเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                          ๑๐.๔   มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาหรือขอ

ตกลงจางเปนหนังสือใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

                          ๑๐.๕   ในกรณีท่ีเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน

ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของมหาวิทยาลัย คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูย่ืนขอเสนอไมมี

สิทธิเรียกรองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม

                          ๑๐.๖   มหาวิทยาลัย อาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะ

เรียกรองคาเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยไมได

                                   (๑)    มหาวิทยาลัยไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดจางหรือไดรับจัดสรรแตไม

เพียงพอท่ีจะทําการจัดจางครั้งน้ีตอไป

                                   (๒)    มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดจางหรือที่ไดรับการคัดเลือกมี

ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมหรือสมยอมกัน

กับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

                                   (๓)    การทําการจัดจางครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัย หรือ



กระทบตอประโยชนสาธารณะ

                                   (๔)    กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงซึ่งออก

ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                 ๑๑.    การปรับราคาคางานกอสราง

                          การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๕ จะนํามาใชในกรณีที่ คา

งานกอสรางลดลงหรือเพ่ิมข้ึน โดยวิธีการตอไปน้ี

                          ตามเง่ือนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคํานวณท่ีใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง ตามหนังสือสํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

                          สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับท่ีกําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไวใน

สัญญา หรือภายในระยะเวลาทีม่หาวิทยาลัยไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุในขอ ๑.๕

                 ๑๒.    มาตรฐานฝมือชาง

                          เมื่อมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตาม

ประกาศน้ีแลว ผูยื่นขอเสนอจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูเสนอราคาจะตองมีและใชผูมีวุฒิบัตร

ระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมตํ่ากวา

รอยละ ๑๐ ของแตละ สาขาชางแตจะตองมีจํานวนชางอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปนี้

                          ๑๒.๑    ชางกอสราง

                 ๑๓.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

                          ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตองปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด

                 ๑๔.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

                          มหาวิทยาลัย สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัด

เลือกใหเปนผูรับจางเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

                          ท้ังน้ี หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือ

ทําสัญญากับมหาวิทยาลัย ไวชั่วคราว
 

มหาวิทยาลัยบูรพา

 ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕


