
    (ราง) 

      
    ประกาศ สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มศกัยภาพโครงสรา้งพื้นฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
เพื่อประสทิธภิาพของ  e-University  ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนกิส ์

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

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์     มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่ม 
ศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประสิทธิภาพของ  e-University  ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
 
  งบประมาณของการประกวดราคาครั้ งนี้ เป็นเงินทั้ งสิ้น 5,683,904.52 บาท             
(ห้าล้านหกแสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยสี่บาทห้าสิบสองสตางค์) 
 
 

 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
1.  ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายที่จดทะเบียนในประเทศไทยซึ่งประกอบ 

ธุรกิจเกี่ยวกับการขาย  และ/หรือการให้เช่าซื้อระบบเครือข่ายสารสนเทศ  หรือระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
หรือระบบการสื่อสารคอมพิวเตอร์โดยตรงมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจนถึงวันที่ย่ืนซองประกวด
ราคา 
                 2.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็น ผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ 
ของทางราชการ 
                  3.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่
เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บรกิารตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม  
                  4.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                  5.  ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจําหน่ายระบบเครือข่ายสารสนเทศ หรอืระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม  หรือระบบการสื่อสารคอมพิวเตอร์ในประเทศไทยที่ถูกต้องตามกฎหมายคือมีหนังสือยืนยันการ
แต่งต้ังจากบริษัทผู้ผลิตหรือสาขาในประเทศไทย 
                    6.   ผู้เสนอราคาต้องมีความรู้ประสบการณ์และผลงานในการติดต้ังดูแล  และ/หรือให้เช่า
ระบบเครือข่ายสารสนเทศ  หรือระบบสื่อสารโทรคมนาคม  หรือระบบการสื่อสารคอมพิวเตอร์  และที่ได้
ดําเนินการแล้วเสร็จวงเงินไม่น้อยกว่า  3  ล้านบาท  (สามล้านบาทถ้วน)  ต่อหนึ่งสัญญา/ข้อตกลง นับถึงวัน
ย่ืนซองประกวดราคา  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานราชการ  หน่วยงาน 
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ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็น
ราชการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน ในระยะเวลาไม่ เกิน 5 ปี 
                               -  กรณีที่เป็นผลงานในหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรระหว่าง
ประเทศ  หรือองค์กรอิสระหรือหน่วยงานพิเศษ  ผู้ขายต้องแสดงสําเนาหนังสือรับรองผลงาน  หรือสําเนา 
สัญญาที่มีรายละเอียดมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่เสนอขาย 
                               -  กรณีที่เป็นผลงานในภาคเอกชน ผู้ขายต้องแสดงสําเนาหนังสือรับรองผลงานซึ่งลง
นามโดยผู้มีอํานาจผูกพันและประทับตราสําคัญของบริษัทพร้อมสําเนาคู่สัญญา หรือ  หนังสือรับรองผลงาน
ฉบับจริงซึ่งลงนามโดยผู้มีอํานาจผูกพัน  และประทับตราสําคัญของบริษัทพร้อมสําเนาใบเสร็จ          
รับเงิน/สําเนาใบกํากับภาษี ที่มีรายละเอียดมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่เสนอขาย 
                    7.  ส่วนประกอบของระบบ/อุปกรณ์ที่นําเสนอจะต้องไม่เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทผู้ผลิตที่อยู่
ในระหว่างการถูกพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลายตามคําสั่งของศาลที่ได้สั่งการตามกฎหมายของประเทศที่บริษัท
ของผู้ผลิตนั้นต้ังอยู่ 
                     8.  ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นในการซื้อของสถาบัน 
 

 
  กําหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่ ………..       

………………………………  ระหว่างเวลา ……………………………… ณ กลุ่มงานพัสดุ  กองคลังและพัสดุ ช้ัน 5
อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ ....................................................... 
 

       กําหนดเสนอราคาในวันที่  ...............................................   ต้ังแต่เวลา   ................น.   
เป็นต้นไป  ณ บริษัท  ไอ ซี เอ็น ซิสเต็ม  จํากัด  เลขที่ 151 อาคารทีม ม.12  ถนนนวลจันทร์  คลองกุ่ม   
บึงกุ่ม  กรุงเทพฯ 10230 
 

 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคา        ชุด
ละ..................-   บาท  (..................)   ได้ที่กลุ่มงานพัสดุ กองคลังและพัสดุ ช้ัน 5 อาคารนราธิปพงศ์
ประพันธ์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เลขที่ 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ  
กรุงเทพมหานคร    ระหว่างวันที่  ................................  ถึง วันที่  ...................................ต้ังแต่เวลา           
........................ถึงเวลา......................น. หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์  http://www.gprocurement.go.th 
หรือ  http://www.nida.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  02-3758692   ในวันและเวลา
ราชการ 
 
                                   ประกาศ  ณ  วันที่   ............................................... 
 
                                                         ศาสตราจารย์ 
                                                                                   (สมบัติ  ธํารงธัญวงศ์) 
                                                                     อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
 



 
(ร่าง) 

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอเิลก็ทรอนกิส์ เลขที่ .........../2555 
โครงการเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพืน้ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประสทิธภิาพของ e-University 

ตามประกาศ สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์
ลงวันที่ ................................................... 
...................................................... 

 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "สถาบัน" มีความประสงค์จะประกวด 

ราคาซื้อโครงการเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประสิทธิภาพของ e-University 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์ตามรายการ ดังนี้ 

โครงการเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ     เพื่อประสิทธิภาพของ 
e-University  จํานวน  ๑ โครงการ 
 

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท ้ ของใหม่  ไม่เคยใช้งานมาก่อน  ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ใน 
สภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสฉ์บับนี้ โดยมีข้อแนะนํา และข้อกําหนด ดังต่อไปนี้ 
 
๑. เอกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคา 
                 ๑.๑ รายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะ                                 จาํนวน     31   แผ่น                          
                 ๑.๒ แบบใบยืน่ข้อเสนอการประกวดราคาด้วยวิธีการทาง          จํานวน        2  แผน่ 
                       อิเล็กทรอนิกส์                                                                    
                    ๑.๓ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและจ้างด้วยวิธีการทาง            จํานวน       3  แผน่ 
                       อิเล็กทรอนิกส์            
                 ๑.๔ แบบสญัญาซื้อขาย                                   
                 ๑.๕ แบบหนังสือค้ําประกัน 
                       (๑) หลักประกันซอง 
                       (๒) หลักประกันสัญญา 
                 ๑.๖ บทนิยาม 
                       (๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                       (๒) การขดัขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                 ๑.๗ แบบบัญชเีอกสาร 
                       (๑) บัญชเีอกสารส่วนที่ ๑ 
                       (๒) บัญชเีอกสารส่วนที่ ๒ 
 
๒. คณุสมบตัขิองผูเ้สนอราคา 
                 ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายที่จดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งประกอบธุรกิจ
เกี่ยวกับการขายและ/หรือการให้เช่าซื้อระบบเครือข่ายสารสนเทศ หรือระบบสื่อสารโทรคมนาคม หรอืระบบ
การสื่อสารคอมพิวเตอร์โดยตรงมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจนถึงวันที่ย่ืนซองประกวดราคา 
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                 ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้ง 
เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็น ผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง 
ราชการ 
                 ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็น
ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประกวด
ราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม 
                 ๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธ์ิและความคุ้มครองเช่นว่านั้น 
                 ๒.๕  ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจําหน่ายระบบเครือข่ายสารสนเทศ หรือระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม  หรือระบบการสื่อสารคอมพิวเตอร์ในประเทศไทยที่ถูกต้องตามกฎหมายคือมีหนังสือยืนยันการ 
แต่งต้ังจากบริษัทผู้ผลิตหรือสาขาในประเทศ 
                  ๒.๖  ผู้เสนอราคาต้องมีความรู้ประสบการณ์และผลงานในการติดต้ังดูแล และ/หรือให้เช่า
ระบบเครือข่ายสารสนเทศ หรือระบบสื่อสารโทรคมนาคม หรือระบบการสื่อสารคอมพิวเตอร์และที่ได้
ดําเนินการแล้วเสร็จในวงเงินไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท (สามล้านบาทถ้วน) ต่อหนึ่งสัญญา/ข้อตกลง นับถึงวัน
ย่ืนซองประกวดราคา และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน ในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี 

     -  กรณีที่เป็นผลงานในหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรระหว่างประเทศ  
หรือองค์กรอิสระหรือหน่วยงานพิเศษ   ผูข้ายต้องแสดงสําเนาหนังสือรับรองผลงาน   หรือสําเนาคู่สญัญาทีม่ี
รายละเอียดมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่เสนอขาย 
                          -  กรณีที่เป็นผลงานในภาคเอกชน ผู้ขายต้องแสดงสําเนาหนังสือรับรองผลงานซึ่งลงนาม
โดยผู้มีอํานาจผูกพันและประทับตราสําคัญของบริษัทพร้อมสําเนาคู่สญัญา หรือ  หนังสือรับรองผลงานฉบับ
จริงซึ่งลงนามโดยผู้มีอํานาจผูกพันและประทับตราสําคัญของบริษัทพร้อมสําเนาใบเสรจ็รับเงิน/สําเนาใบกํากับ
ภาษี ที่มีรายละเอียดมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่เสนอขาย 
                    ๒.๗  ส่วนประกอบของระบบ/อุปกรณ์ที่นําเสนอจะต้องไม่เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทผู้ผลิตที่
อยู่ในระหว่างการถูกพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลายตามคําสั่งของศาลที่ได้สั่งการตามกฎหมายของประเทศที่ 
บริษัทของผู้ผลิตนั้นต้ังอยู่ 
                    ๒.๘  ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นในการซื้อของสถาบัน 
 
๓. หลกัฐานการเสนอราคา 
                   ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
                   ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                          (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                 (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
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                               (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน            
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย 
ใหญ่พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                         (๒)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มใิช่นิติบุคคล   ให้ย่ืนสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น  สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  (ถ้าม)ี  สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 
                         (๓)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ย่ืนสําเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีที่ผู้เข้ารว่มค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาที่มิใชส่ัญชาติไทย ก็ให้ย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝา่ยใดเป็นนิติบุคคลให้ย่ืนเอกสารตามที่
ระบุไว้ใน (๑) 
                         (๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  สําเนาเลขประจําตัว 
ผู้เสียภาษี พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                         (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดทีไ่ด้ย่ืนตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) 
 
                 ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                         (๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๓ 
                         (๒) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณทีี่ผู้เสนอราคามอบ
อํานาจให้บุคคลอ่ืนทําการแทน 
                         (๓) หลักประกันซองตามข้อ ๕ 
                         (๔) สําเนาสัญญาหรือสําเนาหนังสือรับรองผลงาน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                         (๕) ใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
                         (๖) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์
                         (๗) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดทีไ่ด้ย่ืนตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) 
                           หมายเหต ุ  ตน้ฉบบัสว่นที่ 1 จํานวน 1 ชดุ  ตน้ฉบบัส่วนที่ 2 จํานวน 1 ชุด  สําเนา
ส่วนที่ 2  จํานวน 3 ชุด ย่ืนมาพร้อมกนัในวันยืน่ซองเสนอราคา 
 
๔. การเสนอราคา 
                   ๔.๑  ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อ
ของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน 
                   ๔.๒  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 120 วันนบัแต่วันยืนยันราคา
สุดท้ายโดยภายในกําหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะ 
ต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
                   4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน  5  เดือน  นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซื้อขาย (ต้ังแต่วันที่ 1  พฤษภาคม - 30  กันยายน 2555)  



                   ๔.4  ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก  และหรือแบบรปูรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของ โครงการเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประสิทธิภาพของ  e- University         
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ไปพร้อม เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ สถาบันจะยึด
ไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
 
                        สําหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา  หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนาถูกต้อง 
โดยผู้มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล  หากคณะกรรมการประกวดราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับ
แคตตาล็อกผู้เสนอราคาจะต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการประกวดราคา ตรวจสอบภายใน  ๓ วัน 
                 ๔.5 ก่อนยื่นซองเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เสนอราคาควรตรวจดู
ร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสาร ประกวดราคา ทั้งหมดเสียก่อนที่
จะตกลงยื่ นข้ อ เสนอ  ตามเงื่ อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้ อ ด้วย วิ ธีการทางอิ เล็ กทรอนิกส์ 
                 ๔.6 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จ่าหน้า
ซองถึง ประธานคณะกรรมการประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อประสิทธิภาพของ e-University  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า "เอกสารประกวด
ราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ................"  ย่ืนต่อคณะกรรมการประกวดราคาในวันที่  .......  
................................  ต้ังแต่เวลา ................... ถึงเวลา ..................ณ กลุ่มงานพัสดุ  กองคลังและพัสดุ  ช้ัน  5 
อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์  
                      เมื่อพ้นกําหนดเวลายื่นซองเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะไม่ 
รับซองเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยเด็ดขาด 
                      คณะกรรมการ ประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละราย
ว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่าง        
ผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑.๖(1) ณ วันประกาศ ประกวดราคาซื้อด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตาม ข้อ ๓.๒ และแจ้งผู้เสนอราคาแต่ละราย
ทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดที่มีหลักฐานว่าผู้เสนอราคา
รับทราบแล้ว 
 
                      หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาทาง
อิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ เสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตาม
ข้อ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการฯ  จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา  และสถาบันจะ 
พิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน 
 
                      ผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น    เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ 
ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทํา
การอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค



อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ ได้รับแจ้งจาก
คณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุให้ถือเป็นที่สุด 
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                      หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่ากระบวนการเสนอราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจดําเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว้คณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับ 
บุคคลอ่ืน และเมื่อแก้ไขข้อขดัข้องแล้ว จะให้ดําเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายใน 
เวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคา
ภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้
โดยง่าย หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอ
ราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอ
ราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ 
 
                      คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ ระหว่างการประกวด 
ราคาฯ  เพื่อให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
               ๔ .7  ผู้ เ สนอราคาที่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บการคั ด เลื อก ให้ เ ข้ า เ สนอราคาจะต้ อ งป ฏิ บั ติ ดั งนี้ 
                      (๑) ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการ
จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ย่ืนมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค 
                      (๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเริ่มต้น 
5,683,904.52  บาท  (ห้าล้านหกแสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยสี่บาทห้าสิบสองสตางค์) 
                      (๓) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอ่ืน ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ 

(๔) ผู้มสีิทธิเสนอหรือผู้แทนจะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน 
เวลา และสถานที่ที่กําหนด 
                      (๕) ผู้มสีิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนทีม่าลงทะเบียนแล้วต้อง LOGIN เข้าสู่ระบบ 

 (6) ผูม้ีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที ่LOGIN แล้วจะต้องดําเนินการเสนอราคา โดยราคาท่ี 
เสนอในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจ์ะต้องต่ํากว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ 

 (7) ห้ามผูม้ีสทิธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคา ฯ เสร็จสิน้ 
แล้ว จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอ
หลังสุด 
                      (8) ผู้มสีิทธิเสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  120  วัน  นับแต่วันยืนยัน
ราคาสุดท้าย โดยภายในกําหนดยืนราคา  ผูเ้สนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้  และจะถอนการเสนอ
ราคามิได้ 
                      (9) ผู้มสีิทธิเสนอราคาที่ได้รับให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
ให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์   และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็ก           
ทรอนิกส ์ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา 



                      (10) ผู้เสนอราคาจะต้องมาเสนอราคาในวันที่...........................ต้ังแต่เวลา ................... เป็น
ต้นไป ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้งวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก 005) ให้ทราบต่อไป 
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                ๔.8 การยึดหลักประกันซองของผู้มีสิทธิเสนอราคา  สถาบันฯ สามารถกระทําได้ดังนี้ 
                      (1) ผู้มสีิทธิเสนอราคาไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน 
เวลา และสถานที่ที่กําหนด 
                      (2) ผู้มสีิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแล้ว ไม ่LOG IN เข้าสู่ระบบ 
                      (3) ผู้มสีิทธิเสนอราคา LOG IN  แล้ว แต่ไม่มีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิดเงื่อนไขที่
กําหนดโดยการเสนอราคาสูงกว่า หรือเท่ากับราคาเริ่มต้นการประมูล 
                      (4) ผู้มสีิทธิเสนอราคาไม่ลงลายมือชื่อในแบบ บก.008 แบบยืนยันราคาสุดท้ายในการ
เสนอราคา 
 
๕. หลกัประกนัซอง       
                 ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองเอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน  284,196.- บาท (สองแสนแปดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน) โดย
หลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ําประกัน ต้ังแต่วันยื่นซองครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา 
โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
                 ๕.๑ เงินสด   
                 ๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สถาบัน    โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ย่ืนซองเอกสารประกวดซื้อด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์หรอืก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทําการ 
                 ๕.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑) 
                 ๕.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรอืบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตใหป้ระกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้
แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมใหใ้ช้ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑) 
                 ๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                 หลักประกันซองตามข้อนี้ สถาบันจะคืนใหผู้้เสนอราคาหรือผู้ค้ําประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัด
จากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ําสุดจะคืนให้
ต่อเมื่อได้ทําสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผูเ้สนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 
                 การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่ากรณีใดๆจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
 
๖. หลกัเกณฑ์และสทิธิในการพิจารณาราคา 
                    ๖.๑ ในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้  สถาบนัจะพิจารณาตัดสินด้วย
ราคารวม 
                    ๖.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยืน่ซองเอกสาร ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่
ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่
เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการ



ทางอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนทีม่ใิช่สาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสถาบัน
เท่านั้น 
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                    ๖.๓ สถาบันสงวนสิทธ์ิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปนี้ 
                          (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูร้ับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในหลกัฐานการรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบัน 
                          (๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เปน็สาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเ้กิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
                    ๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทําสญัญา
คณะกรรมการประกวดราคาหรือสถาบันมสีิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริง
อ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ สถาบันมีสิทธิที่จะไม่รบัราคา หรือไม่ทําสัญญาหากหลักฐานดังกลา่วไม่มี
ความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
                    ๖.๕ สถาบันทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ําสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสโ์ดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ   และใหถ้ือว่าการตัดสินของสถาบันเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งสถาบันจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็ก 
ทรอนิกส์และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมี
เหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบุคคล
ธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคา เป็นต้น 
                  ๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ว่าผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอ
ราคารายอื่ นหรือ เป็นผู้ มี ผลประโยชน์ ร่ วม กันระหว่ างผู้ เ สนอราคากับผู้ ให้บริ การตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทํา
การอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ สถาบันมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอ
ราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าว  และสถาบันจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
 
7. การทําสัญญาซื้อขาย 
                 ๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(ผู้ค้า)สามารถส่งมอบ
สิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ นับแต่วันที่ทําข้อตกลงซื้อ สถาบันอาจจะพิจารณา
จั ด ทํ า ข้ อ ต ก ล ง เ ป็ น ห นั ง สื อ แ ท น ก า ร ทํ า สั ญญ า ต า ม แ บ บ สั ญญ า ดั ง ร ะ บุ ใ น ข้ อ  ๑ . ๔  ก็ ไ ด้ 
                 ๗.๒ ในกรณีผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของ
ได้ครบถ้วนภายใน  ๕ วันทําการของทางราชการ หรือสถาบันเห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือตาม
ข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทําสัญญาซื้อขาย ตามแบบสัญญาดัง
ระบุในข้อ ๑.๔ หรือในกรณีที่หน่วยงานระดับสถาบันที่รวมกันประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ให้ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทําสัญญากับสถาบันเจ้าของ งบประมาณแต่ละ



สถาบันโดยตรงกับสถาบันภายใน ๑๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญา เป็น
จํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้สถาบันยึด 
ถือไว้ในขณะทําสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 
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                        (1)  เงินสด 
                        (๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สถาบัน โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่ 
เกิน 3 วันทําการ 
                        (๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน
ข้อ ๑.๕ (๒) 
                        (๔) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรพัย์ ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใชต้ามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน
ข้อ ๑.๕ (๒) 
                         (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 
                 หลักประกันนีจ้ะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย  ภายใน  ๑๕  วัน  นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อ
ผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
 
๘. อัตราคา่ปรบั 
                 ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐ ให้คดิในอัตราร้อยละ ๐.๒ ต่อวัน 
 
๙. การรบัประกันความชาํรดุบกพร่อง 
                 ผู้ชนะการ ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทํา
สัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ แล้วแต่กรณ ีจะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อ
ขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาตามที่กําหนดไว้ไนเงื่อนไขบริการและบํารุงรักษาข้อ  5.1  นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อ
รับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซม   แก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมตามข้อ  5.3  นบัถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
ความชํารุดบกพร่อง 
 
๑๐. ข้อสงวนสทิธใินการเสนอราคาและอืน่ ๆ 
                 ๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสําหรับการ ซื้อ ครั้งนี้ ได้มาจาก เงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕5 
                         การลงนามในสญัญาจะกระทําได้ต่อเมื่อสถาบันได้รับอนุมัติเงินจาก เงินงบประมาณ
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕5 แล้วเท่านั้น 
                 ๑๐.๒ เมื่อสถาบันได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย  และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการ 
ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วถ้าผูข้ายจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศ และของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้
ตามท่ีรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
                         (๑) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าว เข้ามาจากต่างประเทศต่อสํานักงาน



คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน ๗ วัน นับต้ังแต่วันที่ผู้ขายสัง่หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้น
แต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออื่นได้ 
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                         (๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกลา่วบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรือ
อ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น 
                         (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

      ๑๐.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งได้ย่ืนเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อสถาบันฯ 
 แล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาแล้วต้องเข้า
ร่วม เสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กําหนดใน ข้อ ๔.๗ (๓) (๔) และ (๕) มิฉะนั้น
สถาบันจะริบหลักประกันซองทันท ีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจ
พิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                ๑๐.๔ ผู้เสนอราคาซึ่งสถาบันได้คัดเลือกแลว้ไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ สถาบันจะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ําประกันซอง
ทันท ีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ 
                 ๑๐.๕ สถาบันมีสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกําหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

 
                                      สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
                                     ....................................................... 
 
 
 


