
                                                                                                                                                                                                                          

 
 

 
 
 

เอกสารประกวดราคาจ้างกอ่สร้างด้วยการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขท่ี  SM-๐๐๓๓/๒๕๖๒

การจ้างกอ่สร้างงานปรับปรุงพ้ืนท่ีแผนกการเงินช้ัน ๖ คร้ังท่ี ๒ จํานวน ๑ งาน 
ตามประกาศ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

ลงวันท่ี  ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒
 
                  โรงพยาบาลศิรริาช ปิยมหาราชการุณย ์ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัย" มีความประสงค์จะ ประกวดราคา
จ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงพื้นท่ีแผนกการเงินชัน้ ๖ ครั้งท่ี ๒ จํานวน ๑ งาน ณ ช้ัน ๖ อาคารโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราช
การุณย์ ด้วยวิธปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนดดังต่อไปนี ้
                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
                          ๑.๑     แบบรูปและรายการละเอียด 
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีกําหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนกิส ์
                          ๑.๓     สัญญาจ้างก่อสร้าง 
                          ๑.๔     แบบหนังสือคํ้าประกัน
                                    (๑)   หลักประกนัสัญญา
                          ๑.๕     สูตรการปรับราคา
                          ๑.๖     บทนิยาม 
                                    (๑)   ผู้ท่ีมีผลประโยชน์รว่มกัน
                                    (๒)   การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
                          ๑.๗     แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไว้ในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์
                                    (๑)   บัญชีเอกสารสว่นท่ี ๑ 
                                    (๒)   บัญชีเอกสารสว่นท่ี ๒
                          ๑.๘     รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities) 
                                     .................................ฯลฯ.................................
                 ๒.    คุณสมบัติของผู้ยื่นขอ้เสนอ
                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย
                          ๒.๒     ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                          ๒.๓     ไม่อยู่ระหว่างเลกิกิจการ
                          ๒.๔     ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทําสญัญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชัว่คราว 
เนื่องจากเป็นผูท่ี้ไม่ผ่านเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
กําหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครอืขา่ยสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๕     ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เปน็ผู้ท้ิงงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย



                                                                                                                                                                                                                          
 

                          ๒.๖     มีคุณสมบัตแิละไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                          ๒.๗     เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
                          ๒.๘     ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์รว่มกันกบัผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนท่ีเข้าย่ืนขอ้เสนอให้แก ่มหาวิทยาลัย ณ 
วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ระทําการอันเป็นการขดัขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการ
ประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ครัง้นี้ 
                          ๒.๙     ไม่เป็นผู้ไดร้ับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ศาลไทย เว้นแตร่ัฐบาลของผูย่ื้น
ข้อเสนอได้มีคําสั่งให้สละเอกสทิธิ์และความคุม้กันเช่นว่านั้น 
                          ๒.๑๐     ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจ้างก่อสร้างใน
วงเงินไม่น้อยกวา่ ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงล้านสองแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงาน
ของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนท่ีมหาวิทยาลัยเช่ือถือ 
                                   ผูย้ื่นข้อเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ตอ้งมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
                                   (๑) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการรว่มค้า" ส่วน
คุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการรว่มค้าดงักล่าวสามารถนําผลงานก่อสรา้งของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้าง
ของกิจการร่วมค้าท่ีเข้าประกวดราคาได ้
                                   (๒) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิตบิุคคลแต่ละนิตบุิคคลท่ีเข้าร่วม
ค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต ่ในกรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้มี
ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อกัษรกําหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหน่ึงเป็นผูร้ับผดิชอบหลักในการเข้าเสนอ
ราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการย่ืนข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ กิจการร่วมค้าน้ันสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการ
ร่วมค้าท่ียื่นเสนอราคาได้ 
                                   ท้ังนี้ "กิจการร่วมค้าท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าท่ีจดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลตอ่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
                          ๒.๑๑     ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนกิส ์(Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๑๒     มีผลงานตามท่ีระบุในเอกสารขอบเขตของงานข้อ ๓.๑๔ และ มีบุคลากรผูร้ับผดิชอบโครงการ
ตามท่ีระบุในข้อ ๓.๑๕ 
                 ๓.    หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
                         ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลกัฐานย่ืนมาพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ โดยแยกเปน็ ๒ ส่วน คือ 
                          ๓.๑    ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 
                                   (๑)    ในกรณผีูย้ื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
                                           (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) พรอ้มท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง
                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ (ถ้าม)ี พร้อม
ท้ังรับรองสําเนาถูกตอ้ง 



                                                                                                                                                                                                                          
 

                                   (๒)    ในกรณผีูย้ื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ให้ย่ืนสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สาํเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถา้มี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เป็น
หุ้นส่วน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนท่ีมิได้ถอืสัญชาติไทย พรอ้มท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                   (๓)    ในกรณผีูย้ื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเปน็ผู้รว่มค้า ให้ย่ืนสําเนาสัญญาของ
การเข้ารว่มค้า และเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้รว่มค้า แล้วแต่กรณี
                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ 
                                           (๔.๑)   สาํเนา ภพ.๒๐ 
                                           (๔.๒)   สาํเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูมี้อํานาจตามท่ีระบุในหนังสือรบัรอง 
                                           (๔.๓)   สาํเนาบัญชีรายช่ือผูถ้ือหุ้น บอจ.๕ 
 
                                   (๖)    บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ตอ้งแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                                           ท้ังนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารสว่นท่ี ๑ ครบถ้วน 
ถูกตอ้งแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารสว่นท่ี ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผูย่ื้น
ข้อเสนอไม่ตอ้งแนบบัญชีเอกสารสว่นท่ี ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๓.๒    ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 
                                   (๑)    ในกรณีท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอมอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนกระทําการแทนให้แนบหนังสือมอบอํานาจ
ซ่ึงติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอํานาจและผูร้ับมอบอํานาจ ท้ังนี้หากผู้รับมอบอํานาจ
เป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลว้เท่านั้น
                                   (๒)    สําเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพรอ้มท้ังรับรองสําเนาถูกตอ้ง 
                                   (๓)    บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา ซ่ึงจะต้องแสดงรายการวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมท้ังกําไรไว้ด้วย 
                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
                                           (๔.๑)   เอกสารผลงานตามท่ีระบุในเอกสารขอบเขตของงานข้อ ๓.๑๔ 
                                           (๔.๒)   เอกสารแสดงบุคลากรตามท่ีระบใุนเอกสารขอบเขตของงานข้อ ๓.๑๕ 
 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ตอ้งแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                                   ท้ังนี้ เม่ือผู้ย่ืนขอ้เสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ครบถ้วน ถูกตอ้ง
แล้ว ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้โดยผู้ย่ืนข้อเสนอ
ไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ดังกล่าวในรปูแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องย่ืนข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนกิส์
ตามท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น และจะต้องกรอกขอ้ความให้ถูกต้อง
ครบถ้วน พร้อมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF 
File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามขอ้ ๑.๒ พร้อมจัดทํา
ใบแจ้งปริมาณงานและราคา ใบบัญชีรายการกอ่สร้างให้ครบถ้วน 



                                                                                                                                                                                                                          
 

                                   ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพยีงครั้งเดียวและราคาเดียว โดย
เสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ท้ังน้ี ราคารวมที่
เสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถา้ตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกนั ให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิดราคารวม
ท้ังสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายท้ังปวงไว้แล้ว 
                                   ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  ๖๐ วัน ตัง้แต่วันเสนอราคาโดยภายใน
กําหนดยืนราคา ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
                          ๔.๓     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันท่ีได้รับหนังสือแจ้งจาก มหาวิทยาลัย ให้เริ่มทํางาน 
                          ๔.๔     ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสญัญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ ให้ถี่
ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ท้ังหมดเสยีก่อนท่ีจะตกลงยื่นข้อเสนอตามเง่ือนไขในเอกสารประกวด
ราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส ์
                          ๔.๕     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนกิส์
ในวันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบ
จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 
                                    เม่ือพ้นกําหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอ
ราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
                          ๔.๖     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทําเอกสารสําหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเ์อกสารประเภท PDF 
File (Portable Document Format) โดยผู้ย่ืนข้อเสนอตอ้งเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกตอ้ง และชัดเจน
ของเอกสาร PDF File ก่อนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพ่ือเป็นการเสนอราคาให้แก่
มหาวิทยาลัย ผา่นทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอเิลก็ทรอนิกส ์
                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบตัิ
ของผู้ย่ืนข้อเสนอแตล่ะรายว่า เป็นผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอืน่ตามข้อ ๑.๖(๑) หรือไม่ หาก
ปรากฏว่าผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดเปน็ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอืน่ คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู้
ย่ืนข้อเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผูย้ื่นข้อเสนอ 
                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรอืในขณะท่ีมีการ
พิจารณาข้อเสนอ มีผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแขง่ขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะ
กรรมการฯ เช่ือว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอราย
นั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และมหาวิทยาลัย จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน เว้น
แต่ มหาวิทยาลัย จะพิจารณาเห็นว่าผู้ย่ืนข้อเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผูร้ิเริ่มให้มีการกระทําดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็น
ประโยชนต์่อการพิจารณาของมหาวิทยาลัย 
                          ๔.๘     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์
                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายท้ัง
ปวงไว้ด้วยแลว้ 
                                   (๓)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสูก่ระบวนการเสนอราคา ตามวนั เวลา ท่ีกําหนด
                                   (๔)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
                                   (๕)    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทําความเข้าใจในระบบและวธิีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบญัชีกลางท่ีแสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 



                                                                                                                                                                                                                          
 

                 ๕.    หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
                          ๕.๑     การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเลก็ทรอนกิส์ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินโดยใช้
หลักเกณฑ์ ราคา 
                          ๕.๒     การพิจารณาผูช้นะการย่ืนข้อเสนอ
                                   กรณีใช้หลกัเกณฑ์ราคาในการพจิารณาผู้ชนะการยื่นขอ้เสนอ มหาวิทยาลัย จะพิจารณาจาก ราคารวม
                          ๕.๓     หากผู้ย่ืนขอ้เสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยืน่หลักฐานการย่ืนข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่
ครบถ้วนตามขอ้ ๓ หรือย่ืนข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเลก็ทรอนกิส์จะไม่รับพิจารณา
ข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน เว้นแต่ผูย้ื่นขอ้เสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะจ้างไม่
ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ ในสว่นท่ี
มิใช่สาระสําคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทําให้เกิดการไดเ้ปรียบเสียเปรียบต่อผูย้ื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเลก็น้อย คณะ
กรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ย่ืนข้อเสนอรายนั้น
                          ๕.๔     มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผนั ในกรณีดังต่อไปนี้
                                   (๑)    ไม่ปรากฏชื่อผู้ย่ืนข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนกิส์ทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนกิส ์ของมหาวิทยาลัย 
                                   (๒)    ไม่กรอกช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส ์
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเป็นสาระสําคัญ 
หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรยีบเสยีเปรยีบแก่ผูย่ื้นข้อเสนอรายอ่ืน
                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเลก็ทรอนกิส์หรือในการทําสญัญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเลก็ทรอนกิส์หรือมหาวิทยาลัย มีสิทธิให้ผู้ยืน่ข้อเสนอช้ีแจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได ้มหาวิทยาลัยมีสิทธิท่ีจะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทํา
สัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
                          ๕.๖     มหาวิทยาลัยทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได้ และอาจ
พิจารณาเลอืกจ้างในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลกิ การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโ์ดยไม่พิจารณา
จัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือวา่การตดัสินของมหาวิทยาลัยเปน็เด็ดขาดผู้ย่ืน
ข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมท้ัง มหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแ์ละลงโทษผู้ย่ืน
ข้อเสนอเป็นผู้ท้ิงงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือถือได้ว่ายื่นข้อเสนอกระทําการโดยไม่สุจรติ เช่น 
การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชือ่บุคคลธรรมดา หรือนติิบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
                               ในกรณีท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอรายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดําเนินงานตามเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวทิยาลัย จะให้ผู้ย่ืนข้อเสนอนั้นช้ีแจงและแสดง
หลักฐานท่ีทําให้เชื่อได้ว่าผู้ย่ืนข้อเสนอสามารถดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสใ์ห้เสร็จสมบูรณ์ หากคําชี้แจงไม่เป็นท่ีรับฟัง
ได้ มหาวิทยาลัย มีสิทธิท่ีจะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ท้ังน้ีผู้ย่ืนข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือ
ค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัย 
                          ๕.๗     ก่อนลงนามในสญัญา มหาวิทยาลัย อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการ
กระทําท่ีเข้าลกัษณะผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือท่ีได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกบัผู้ยื่นข้อเสนอราย
อ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรอืสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือสอ่ว่ากระทําการทุจริต
อ่ืนใดในการเสนอราคา 

                 ๖.     การทําสัญญาจ้างก่อสร้าง
                               ผู้ชนะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนกิส์จะต้องทําสญัญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ
ทําข้อตกลงเป็นหนังสือกับมหาวิทยาลัย ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวน



                                                                                                                                                                                                                          
 

เงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้มหาวิทยาลัยยึดถือไวใ้นขณะทําสญัญาโดยใช้
หลักประกันอยา่งหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
                          ๖.๑     เงินสด 
                          ๖.๒     เช็คหรือดราฟท์ท่ีธนาคารเซ็นสัง่จ่าย ซ่ึงเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันท่ีท่ีใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น 
ชําระต่อเจ้าหน้าท่ีในวันทําสัญญา หรือก่อนวนันั้นไม่เกิน ๓ วันทําการ
                          ๖.๓     หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดัง
ระบุในขอ้ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนกิสต์ามวิธกีารท่ีกรมบัญชกีลางกําหนด 
                          ๖.๔     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนญุาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายช่ือบริษัท
เงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกันของธนาคารท่ี
คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
                          ๖.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย
                          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันท่ีผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนกิส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผกูพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
                 ๗.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
                          มหาวิทยาลัยจะจ่ายค่าจ้างซ่ึงได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอ่ืน ๆ และค่าใช้จ่ายท้ังปวงแล้ว โดย
ถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกําหนดการจ่ายเงินเป็น จํานวน ๒ งวด ดังน้ี 
                          งวดท่ี ๑ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๔๐ ของค่าจ้าง เม่ือผูร้ับจ้างได้ปฏิบัติงาน ตามที่ระบุในเอกสาร
ขอบเขตของงานข้อ ๘. งวดท่ี ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน 
                          งวดสุดท้าย เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๖๐ ของค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานท้ังหมด ให้แล้ว
เสร็จเรียบรอ้ยตามสัญญาหรือขอ้ตกลงจ้างเป็นหนังสือ รวมท้ังทําสถานท่ีก่อสร้างให้สะอาดเรยีบร้อย 
                 ๘.    อัตราค่าปรับ 
                          ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะ
กําหนด ดังนี้ 
                          ๘.๑     กรณีท่ีผู้รับจ้างนํางานท่ีรับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อ่ืนทําอีกทอดหน่ึงโดยไม่ไดร้ับอนุญาตจาก
มหาวิทยาลัย จะกําหนดค่าปรับสําหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจํานวนร้อยละ๒๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น 
                          ๘.๒     กรณีท่ีผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะกําหนดค่าปรับเป็น
รายวันเป็นจํานวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง 
                 ๙.    การรับประกันความชํารุดบกพร่อง
                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนกิส์ซ่ึงได้ทําสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อตกลงจ้าง
เป็นหนังสือแล้วแตก่รณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างท่ีเกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า     ๒ ปี  นับ
ถัดจากวันท่ีมหาวิทยาลัยไดร้ับมอบงาน โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดมิภายใน  ๑๕  วัน นับถัดจากวันท่ี
ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 
                 ๑๐.    ข้อสงวนสิทธิในการย่ืนข้อเสนอและอื่น ๆ
                          ๑๐.๑   เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินรายได้ของส่วนงานประจําปี ๒๕๖๒ 
                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเม่ือ มหาวิทยาลัยไดร้ับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากเงินรายได้
ของส่วนงานประจําปี ๒๕๖๒ 
                          ๑๐.๒   เม่ือมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดให้เป็นผูร้ับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการ



                                                                                                                                                                                                                          
 

ประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสแ์ล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนําสิง่ของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเขา้มาจากต่างประเทศ และของ
นั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บรกิารรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
                                   (๑)    แจ้งการสัง่หรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน 
นับตั้งแต่วันท่ีผูร้ับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแตเ่ป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้
บรรทุกโดยเรืออ่ืนได ้
                                   (๒)    จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดยีวกบัเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรอือ่ืนท่ีมิใชเ่รือไทย ซึ่งจะต้อง
ได้รับอนุญาตเชน่น้ันก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของท่ีรฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ให้บรรทุกโดย
เรืออื่น 
                                   (๓)    ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูร้ับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาว ี
                          ๑๐.๓   ผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงมหาวิทยาลัยไดคั้ดเลือกแลว้ ไม่ไปทําสัญญาหรอืข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายใน
เวลาท่ีกําหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกนัการย่ืนข้อเสนอ หรือเรียกรอ้งจากผู้ออกหนังสือค้ําประกัน 
การย่ืนข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรอ้งให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถา้มี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผูท้ิ้งงาน ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าดว้ยการจัดซื้อจัดจ้างและการบรหิารพัสดุภาครัฐ 
                          ๑๐.๔   มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือข้อกําหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลง
จ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสงูสุด (ถ้ามี) 
                          ๑๐.๕   ในกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนกิสน์ี้ มีความขัดหรอืแย้งกันผู้ยื่น
ข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของมหาวิทยาลัย คําวินิจฉัยดังกล่าวให้ถอืเป็นท่ีสุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรยีกร้อง
ค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม 
                          ๑๐.๖   มหาวิทยาลัย อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณตี่อไปน้ีได้ โดยที่ผู้ย่ืนข้อเสนอจะเรียกรอ้ง
ค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยไม่ได ้
                                   (๑)    มหาวิทยาลัยไม่ได้รับการจัดสรรเงินท่ีจะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียง
พอท่ีจะทําการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป 
                                   (๒)    มีการกระทําท่ีเข้าลักษณะผู้ย่ืนขอ้เสนอท่ีชนะการจัดจ้างหรือท่ีได้รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชน์รว่มกัน หรือมีสว่นได้เสยีกับผู้ย่ืนขอ้เสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผูย่ื้น
ข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
                                   (๓)    การทําการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย หรือกระทบต่อ
ประโยชนส์าธารณะ 
                                   (๔)    กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกบั (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตาม
ความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ 
 
                 ๑๑.    การปรับราคาค่างานกอ่สร้าง
                          การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ้ ๑.๕ จะนํามาใช้ในกรณีท่ี ค่างาน
ก่อสร้างลดลงหรือเพ่ิมขึ้น โดยวิธีการต่อไปน้ี 
                          ตามเง่ือนไข หลักเกณฑ ์สูตรและวิธีคํานวณท่ีใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือ
วันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสํานกัเลขาธิการ



                                                                                                                                                                                                                          
 

คณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 
                          สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงท่ีท่ีระดับท่ีกําหนดไว้ในวันแลว้เสร็จตามท่ีกําหนดไว้ในสัญญา 
หรือภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการท่ีได้ระบุในข้อ ๑.๕ 
                 ๑๒.    การปฏบิัติตามกฎหมายและระเบียบ
                          ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบยีบได้กําหนดไวโ้ดยเคร่งครัด 
                 ๑๓.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
                          มหาวิทยาลัย สามารถนําผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผูย้ืน่ข้อเสนอท่ีได้รบัการคัดเลือกให้
เป็นผูร้ับจ้างเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
                          ท้ังนี้ หากผูย้ื่นข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีกําหนดจะถูกระงับการย่ืนขอ้เสนอหรือทํา
สัญญากับมหาวิทยาลัย ไว้ช่ัวคราว 
  

โรงพยาบาลศิรริาช ปิยมหาราชการุณย์
 ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ 

 


