
                                                                                                                                                                                                                          

 
 

 
 
 
 
 

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขที่  SM-๐๐๔๙/๒๕๖๒ 

การจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงพืน้ที่หอพักผู้ป่วยในและพื้นที่ส่วนกลาง ชั้น ๑๐ ถึง ชั้น ๑๔ จ านวน ๑ โครงการ 
ตามประกาศ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

ลงวันที่  ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
 
                  โรงพยาบาลศิริราช ปยิมหาราชการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซึ่งตอ่ไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลยั" มี
ความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงพื้นทีห่อพักผู้ป่วยในและพืน้ที่ส่วนกลาง ชัน้ ๑๐ ถึง ชั้น ๑๔ จ านวน 
๑ โครงการ ณ โรงพยาบาลศิริราช ปยิมหาราชการุณย์ เลขที่ ๒ ถนนวังหลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) โดยมีข้อแนะน าและขอ้ก าหนดดังต่อไปนี้ 
                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๑.๑     แบบรูปและรายการละเอียด 
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๑.๓     สญัญาจ้างก่อสร้าง 
                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ าประกนั 
                                    (๑)   หลักประกันการเสนอราคา 
                                    (๒)   หลักประกันสัญญา 
                          ๑.๕     สตูรการปรับราคา 
                          ๑.๖     บทนิยาม 
                                    (๑)   ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                                    (๒)   การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
                          ๑.๗     แบบบญัชีเอกสารที่ก าหนดไว้ในระบบจดัซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                                    (๑)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
                                    (๒)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
                          ๑.๘     รายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities) 
                                     .................................ฯลฯ................................. 
                 ๒.    คุณสมบัตขิองผู้ยื่นข้อเสนอ 
                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 
                          ๒.๒     ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                          ๒.๓     ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
                          ๒.๔     ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหวา่งถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไวช้ั่วคราว 
เนื่องจากเป็นผูท้ี่ไม่ผา่นเกณฑ์การประเมินผลการปฏบิัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ก าหนดตามทีป่ระกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
 

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/jsp/control.proc160
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TrCBMZoNeJIUpsEr89rmcw
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRrKNBz00u1zh1%0AbOpzJbYkigNWWdUCwiINakd8s%2FlDcKJh44Lb5s0Oc2DIv8Km%2BBMCSjpIJMMABJ24nTBSG895%2Bg%3D%3D
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6Sj9MDTKwh86fFLjFVb9lv8
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6QDzA3vh%2Fo61wZkEgDSm%2BQ0
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SuS7eC%2FhzizpyleNEQ1VX9
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SVKlT%2BEOw6v8rDxMwzoSyn
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6Tl41SQJcsc5uEs4s57smTc
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6Sd%2FHNrIqXeXXsMXNEQhD6N
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SiEOFb%2FUoSR95eiAYtI39g


                                                                                                                                                                                                                          
 

                          ๒.๕     ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบญัชีรายชื่อผูท้ิ้งงานและได้แจง้เวียนชื่อให้เป็นผู้ทิง้งานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิตบิุคคลทีผู่้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิตบิุคคลนัน้ด้วย 
                          ๒.๖     มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                          ๒.๗     เป็นนติิบุคคลผู้มีอาชีพรบัจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสด์ังกล่าว 
                          ๒.๘     ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกบัผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นขอ้เสนอให้แก่ มหาวิทยาลัย ณ 
วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเปน็ธรรม ในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี ้
                          ๒.๙     ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยืน่
ข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเชน่วา่นัน้ 
                          ๒.๑๐     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างใน
วงเงินไมน่้อยกว่า ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบลา้นบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ 
หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ 
                                   ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรปูแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคณุสมบัติ ดังนี้ 
                                   (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเปน็นิตบิุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" สว่น
คุณสมบัติดา้นผลงานก่อสร้าง กจิการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน าผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเปน็ผลงานก่อสร้าง
ของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได ้
                                   (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเปน็นติิบุคคลใหม่ นิตบิุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วม
ค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เวน้แต่ ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มี
ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเปน็ลายลักษณ์อักษรก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รบัผิดชอบหลักในการเข้าเสนอ
ราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลา่วมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจดัซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการ
ร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได ้
                                   ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิตบิุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน
เป็นนิตบิุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณชิย์ 
                          ๒.๑๑     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๑๒     ผลงานที่ยืน่เสนอต้องเปน็ผลงานตกแต่งภายใน พืน้ที่ห้องพักผูป้่วย ของโรงพยาบาล ต้องเป็น
ผลงานแล้วเสร็จเรียบร้อยมาแลว้เป็นระยะเวลาไม่เกิน ๗ ป ี
                 ๓.    หลักฐานการย่ืนข้อเสนอ 
                         ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
                          ๓.๑    สว่นที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้
                                   (๑)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
                                           (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผูจ้ัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถา้ม)ี พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 



                                                                                                                                                                                                                          
 

                                           (ข)   บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้าม)ี และบัญชผีูถ้ือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อม
ทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                   (๒)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนาบตัร
ประจ าตัวประชาชนของผูน้ั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นสว่น (ถา้มี) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เป็น
หุ้นส่วน หรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู้เปน็หุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาตไิทย พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                   (๓)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผูย้ื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเปน็ผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสญัญาของ
การเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 
                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   ส าเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจ) 
                                           (๔.๒)   ส าเนา ภพ.๒๐ 
                                           (๔.๓)   ส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.๕) 
 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจา้ง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไมต่้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                                           ทั้งนี้ เม่ือผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบญัชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน 
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสรา้งบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่น
ข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกลา่วในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๓.๒    สว่นที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้
                                   (๑)    ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอื่นกระท าการแทนให้แนบหนังสือมอบอ านาจ
ซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ ทัง้นี้หากผู้รบัมอบอ านาจ
เป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผูท้ี่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านัน้ 
                                   (๒)    หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕ 
                                   (๓)    ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                   (๔)    บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทัง้ก าไรไว้ด้วย 
                                   (๕)    เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ 
                                           (๕.๑)   แผนการบริหารโครงการ ตามขอบเขตของงาน ขอ้ ๓.๑๕.๑ 
                                           (๕.๒)   แผนผังโครงสร้างดา้นบุคลากรพร้อมข้อมูลประวัติ ตามขอบเขตของงาน ข้อ 
๓.๑๕.๒ 
 
                                   (๖)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจา้ง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                                   ทั้งนี้ เม่ือผู้ยื่นข้อเสนอด าเนนิการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้อง
แล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชเีอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในขอ้ ๑.๗ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอ
ไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารสว่นที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
 
 



                                                                                                                                                                                                                          
 

                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผูย้ื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิน้ และจะตอ้งกรอกข้อความให้ถูกต้อง
ครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและท าการยืนยนัตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF 
File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ผูย้ื่นข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามข้อ ๑.๒ พร้อมจัดท า
ใบแจ้งปริมาณงานและราคา ใบบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 
                                   ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดย
เสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบไุว้ทา้ยใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่
เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกนั ให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคารวม
ทั้งสิ้นซึง่รวมค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 
                                   ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  ๖๐ วัน ตัง้แต่วันเสนอราคาโดยภายใน
ก าหนดยืนราคา ผู้ยืน่ข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามไิด้ 
                          ๔.๓     ผูย้ื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนนิการก่อสร้างแล้วเสรจ็ไม่เกิน ๒๑๓ วัน นบัถัดจาก
วันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ได้รบัหนังสือแจ้งจาก มหาวิทยาลัย ให้เร่ิมท างาน 
                          ๔.๔     ก่อนเสนอราคา ผู้ยืน่ข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ ให้ถี่
ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทัง้หมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวด
ราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส ์
                          ๔.๕     ผูย้ื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที ่๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 
                                    เมื่อพ้นก าหนดเวลายืน่ข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอ
ราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
                          ๔.๖     ผูย้ื่นข้อเสนอต้องจัดท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF 
File (Portable Document Format) โดยผูย้ื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รบัผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน
ของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยนัการเสนอราคา แล้วจึงสง่ข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่
มหาวิทยาลยั ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายวา่ เป็นผู้ยืน่ข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยืน่ข้อเสนอรายอ่ืนตามข้อ ๑.๖(๑) หรือไม่ หาก
ปรากฏว่าผู้ยืน่ข้อเสนอรายใดเปน็ผู้ยื่นข้อเสนอที่มผีลประโยชน์รว่มกันกับผู้ยืน่ข้อเสนอรายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้
ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนัน้ออกจากการเป็นผู้ยืน่ข้อเสนอ 
                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการ
พิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยืน่ข้อเสนอรายใดกระท าการอันเป็นการขดัขวางการแข่งขันอย่างเปน็ธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะ
กรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราย
นั้นออกจากการเป็นผู้ยืน่ข้อเสนอ และมหาวิทยาลัย จะพิจารณาลงโทษผู้ยืน่ข้อเสนอดังกล่าวเปน็ผู้ทิ้งงาน เว้น
แต่ มหาวิทยาลยั จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยืน่ข้อเสนอรายนัน้ มิใช่เป็นผู้ริเร่ิมให้มีการกระท าดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็น
ประโยชน์ต่อการพิจารณาของมหาวิทยาลยั 
 



                                                                                                                                                                                                                          
 

                          ๔.๘     ผูย้ื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบตัิ ดังนี้ 
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลคา่เพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้ง
ปวงไวด้้วยแล้ว 
                                   (๓)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่ก าหนด 
                                   (๔)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไมไ่ด้ 
                                   (๕)    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวธิีการเสนอราคาด้วยวิธปีระกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
                 ๕.    หลักประกนัการเสนอราคา 
                          ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกนัการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจา้ง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จ านวน ๒,๐๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าหมื่น
บาทถ้วน) 
                          ๕.๑     เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเปน็เช็คหรือดราฟท์ลงวนัที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นัน้
ช าระต่อเจ้าหนา้ที่ในวนัที่ยืน่ข้อเสนอ หรือก่อนวันนัน้ไม่เกิน ๓ วันท าการ 
                          ๕.๒     หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย
ก าหนด 
                          ๕.๓     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          ๕.๔     หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงนิทนุหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท์ีไ่ด้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณชิย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัท
เงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันของธนาคารที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
                          กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอน าเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสัง่จ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ าประกัน
ของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงนิทุนหลักทรัพย์ มาวางเปน็หลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งตน้ฉบับเอกสารดังกลา่วมาให้
มหาวิทยาลยัตรวจสอบความถูกต้องในวันที่๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
                          กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงคจ์ะใช้หนังสือค้ าประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือค้ าประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี ้
                          (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนติิบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อกิจกรรมร่วมค้าดังกล่าว เป็นผู้ยื่น
ข้อเสนอ 
                          (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ไดจ้ดทะเบยีนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผูเ้ข้าร่วมค้ารายที่สัญญาร่วมค้า
ก าหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยืน่ข้อเสนอ 
                          ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบยีนเปน็นิตบิุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเปน็นติิ
บุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณชิย์ 
                          หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ มหาวิทยาลัยจะคนืให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ าประกันภายใน ๑๕ วนั 
นับถัดจากวนัที่มหาวทิยาลัยไดพ้ิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยืน่
ข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง 
หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผกูพันแล้ว  
                          การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่วา่ในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 



                                                                                                                                                                                                                          
 

                 ๖.    หลักเกณฑ์และสิทธใินการพิจารณา 
                          ๖.๑     การพิจารณาผลการยืน่ข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณา
ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ ์ราคาประกอบเกณฑ์อ่ืน 
                          ๖.๒     ในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ ส่วนราชการจะใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อ่ืน 
(Price Performance) โดยพิจารณาให้คะแนนตามปจัจัยหลักและน้ าหนักที่ก าหนด ดงันี้ 
                                   ๖.๒.๑ รายการพิจารณา คือ งานปรับปรุงพืน้ที่หอพักผู้ป่วยในและพื้นทีส่่วนกลาง ชั้น ๑๐ ถึง 
ชั้น ๑๔ 
                                           (๑)   ราคาที่เสนอราคา (ตวัแปรหลัก)   ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ   ๔๐ 
                                           (๒)   มาตรฐานของสินคา้หรือบริการ   ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ   ๑๕ 
                                           (๓)   ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนอ่ืนๆ   ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ   ๔๕ 
                          ๖.๓     หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่
ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยืน่ข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจา้งไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญและความแตกต่างนัน้ ไม่มีผลท าให้
เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรน
การตัดสิทธิผู้ยืน่ข้อเสนอรายนัน้ 
                          ๖.๔     มหาวิทยาลยัสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี ้
                                   (๑)    ไม่ปรากฏชื่อผูย้ื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซื้อจัดจา้งด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซือ้เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัย 
                                   (๒)    ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน 
                          ๖.๕     ในการตัดสนิการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัย มีสิทธิให้ผู้ยืน่ข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ มหาวิทยาลัยมสีิทธิที่จะ
ไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
                          ๖.๖     มหาวิทยาลยัทรงไว้ซึง่สิทธทิี่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจา้งเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ 
และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาดผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ 
รวมทั้ง มหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเปน็ผู้
ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ายื่นข้อเสนอกระท าการโดยไม่สุจริต เชน่ การเสนอ
เอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
                               ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ าสดุ เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้วา่ไม่อาจด าเนนิงานตาม
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัย จะให้ผู้
ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นขอ้เสนอสามารถด าเนนิงานตามเอกสารประกวดราคา



                                                                                                                                                                                                                          
 

อิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รบัฟังได ้มหาวิทยาลยั มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่น
ข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผู้ยืน่ข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลยั 
                          ๖.๗     ก่อนลงนามในสัญญา มหาวิทยาลัย อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หาก
ปรากฏว่ามีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยืน่ข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลอืกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมี
ส่วนได้เสียกับผู้ยืน่ข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือ
เจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
                 ๗.     การท าสัญญาจ้างก่อสร้าง 
                               ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ
ท าข้อตกลงเป็นหนงัสือกับมหาวิทยาลัย ภายใน ๑๐ วัน นบัถัดจากวันทีไ่ด้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็น
จ านวนเงินเท่ากบัร้อยละ ๕ ของราคาค่าจา้งทีป่ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้มหาวิทยาลัยยดึถือไว้ในขณะท าสัญญาโดยใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอยา่งใด ดังต่อไปนี้ 
                          ๗.๑     เงินสด 
                          ๗.๒     เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเปน็เช็คหรือดราฟท์ลงวนัที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นัน้ 
ช าระต่อเจ้าหนา้ที่ในวนัท าสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท าการ 
                          ๗.๓     หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตวัอย่างที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดงั
ระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ าประกนัอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบญัชีกลางก าหนด 
                          ๗.๔     หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงนิทนุ หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท์ี่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณชิย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัท
เงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันของธนาคารที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
                          ๗.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          หลักประกันนี้จะคนืให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันทีผู่ช้นะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
                 ๘.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
                          มหาวิทยาลัยจะจ่ายคา่จ้างซึง่ได้รวมภาษมีูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จา่ยทั้งปวงแล้ว โดย
ถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และก าหนดการจ่ายเงินเปน็ จ านวน ๗ งวด ดังนี ้
                          งวดที่ ๑ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างไดป้ฏิบัติงาน เมื่อด าเนินการ
ปรับปรุงหอพักผู้ป่วยใน ชัน้ ๑๒ โซน A และชั้น ๑๑ โซน C แลว้เสร็จ ๑๐๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน 
                          งวดที่ ๒ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างไดป้ฏิบัติงาน เมื่อด าเนินการ
ปรับปรุงหอพักผู้ป่วยใน ชัน้ ๑๒ โซน B แล้วเสร็จ ๑๐๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน 
                          งวดที่ ๓ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างไดป้ฏิบัติงาน เมื่อด าเนินการ
ปรับปรุงหอพักผู้ป่วยใน ชัน้ ๑๑ โซน A แล้วเสร็จ ๑๐๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน 
                          งวดที่ ๔ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างไดป้ฏิบัติงาน เมื่อด าเนินการ
ปรับปรุงหอพักผู้ป่วยใน ชัน้ ๑๑ โซน B แล้วเสร็จ ๑๐๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน 
                          งวดที่ ๕ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างไดป้ฏิบัติงาน เมื่อด าเนินการ
ปรับปรุงหอพักผู้ป่วยใน ชัน้ ๑๐ โซน A และชั้น ๑๒ โซน C แลว้เสร็จ ๑๐๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๙๐ วัน 
                          งวดที่ ๖ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างไดป้ฏิบัติงาน เมื่อด าเนินการ
ปรับปรุงหอพักผู้ป่วยใน ชัน้ ๑๐ โซน B และชั้น ๑๔ โซน C แล้วเสร็จ ๑๐๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐๐ วัน 



                                                                                                                                                                                                                          
 

                          งวดสุดทา้ย เป็นจ านวนเงนิในอัตราร้อยละ ๓๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้ว
เสร็จเรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเปน็หนังสือ รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 
                 ๙.    อัตราค่าปรับ 
                          ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนงัสือจะ
ก าหนด ดังนี ้
                          ๙.๑     กรณีที่ผู้รับจ้างน างานที่รับจา้งไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นท าอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รบัอนุญาตจาก
มหาวิทยาลยั จะก าหนดค่าปรบัส าหรับการฝา่ฝืนดังกล่าวเป็นจ านวนร้อยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนัน้ 
                          ๙.๒     กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบตัิผิดสญัญาจา้งก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะก าหนดค่าปรบัเป็น
รายวันเปน็จ านวนเงนิตายตัวในอัตราร้อยละ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง 
                 ๑๐.    การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ท าสัญญาจา้ง ตามแบบ ดงัระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อตกลงจ้าง
เป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจา้งที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไมน่้อยกว่า     ๒ ปี  นับ
ถัดจากวันที่มหาวทิยาลัยได้รบัมอบงาน โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  ๑๕  วัน นับถัดจากวันที่
ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
                 ๑๑.    ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ 
                          ๑๑.๑   เงินค่าจา้งส าหรับงานจา้งครั้งนี้ ได้มาจากจากเงินรายได้ส่วนงานประจ าปี ๒๕๖๒ 
                                    การลงนามในสญัญาจะกระท าไดต้่อเมื่อ มหาวิทยาลยัได้รับอนุมตัิเงินค่าก่อสร้างจากจากเงิน
รายได้ส่วนงานประจ าปี ๒๕๖๒ 
                          ๑๑.๒   เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แลว้ ถ้าผู้รับจา้งจะต้องสั่งหรือน าสิง่ของมาเพื่องานจา้งดังกลา่วเข้ามาจากต่างประเทศ และของ
นั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามทีร่ัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศก าหนด ผู้ยืน่ข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจา้งจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณชิยนาวี ดังนี้ 
                                   (๑)    แจ้งการสั่งหรือน าสิง่ของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน 
นับตั้งแต่วนัทีผู่้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เปน็ของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้
บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                                   (๒)    จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกบัเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนัน้ โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้อง
ได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดย
เรืออ่ืน 
                                   (๓)    ในกรณีที่ไม่ปฏบิัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผดิตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณชิยนาว ี
                          ๑๑.๓   ผูย้ื่นข้อเสนอซึ่งมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสญัญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนงัสือภายใน
เวลาที่ก าหนดดงัระบไุว้ในข้อ ๗ มหาวิทยาลยัจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกัน 
การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพจิารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้าม)ี รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิง้งาน ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
                          ๑๑.๔   มหาวิทยาลยัสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสญัญาหรือข้อตกลง
จ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสงูสุด (ถ้ามี) 
                          ๑๑.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี ้มีความขัดหรือแย้งกันผู้ยื่น



                                                                                                                                                                                                                          
 

ข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามค าวนิิจฉัยของมหาวิทยาลัย ค าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสทิธิเรียกร้อง
ค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม 
                          ๑๑.๖   มหาวิทยาลยั อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนีไ้ด้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ จากมหาวทิยาลยัไม่ได ้
                                   (๑)    มหาวิทยาลัยไมไ่ด้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจา้งหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียง
พอที่จะท าการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป 
                                   (๒)    มีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจา้งหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยืน่ข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่น
ข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
                                   (๓)    การท าการจัดจา้งครั้งนี้ตอ่ไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย หรือกระทบต่อ
ประโยชน์สาธารณะ 
                                   (๔)    กรณีอื่นในท านองเดียวกบั (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตาม
ความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
                 ๑๒.    การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
                          การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดงัระบุในข้อ ๑.๕ จะน ามาใช้ในกรณีที่ ค่างาน
ก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มข้ึน โดยวธิีการต่อไปนี้ 
                          ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีค านวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรบัราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เร่ือง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 
                          สูตรการปรับราคา (สตูรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่ก าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา 
หรือภายในระยะเวลาที่มหาวทิยาลัยได้ขยายออกไป โดยจะใชสู้ตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕ 
                 ๑๓.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                          ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยืน่ข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจา้งต้องปฏบิัติตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบยีบได้ก าหนดไวโ้ดยเคร่งครัด 
                 ๑๔.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
                          มหาวิทยาลัย สามารถน าผลการปฏิบตัิงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยืน่ข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้
เป็นผู้รับจา้งเพื่อน ามาประเมินผลการปฏิบัตงิานของผู้ประกอบการ 
                          ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รบัการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดจะถูกระงับการยืน่ข้อเสนอหรือท า
สัญญากับมหาวิทยาลัย ไว้ชั่วคราว 
  

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

 


