
      
ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประจ าห้องเรียน อาคารนวมินทราธิราช 
(โต๊ะประชุม, โต๊ะบรรยาย, เก้าอี้บรรยาย และโต๊ะเรียน พร้อมเก้าอ้ี) พร้อมติดตั้ง                              

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
-------------------------------- 

 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์    มีความประสงค์จะประกวดราคาซ้ือครุภัณฑ์ 
การศึกษาประจ าห้องเรียน อาคารนวมินทราธิราช (โต๊ะประชุม, โต๊ะบรรยาย, เก้าอ้ีบรรยาย และโต๊ะเรียน 
พร้อมเก้าอ้ี) พร้อมติดตั้ง  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 9 รายการ ดังนี้ 
 

1. โต๊ะห้องพักอาจารย์      จ านวน   5  ตัว 

2.  เก้าอ้ีห้องพักอาจารย์      จ านวน 30  ตัว 
 3.  โต๊ะประชุม ขนาด 13 ที่นั่ง     จ านวน   4  ชุด 

4.  โต๊ะประชุม ขนาด 17 ที่นั่ง     จ านวน   2  ชุด 
 5.  เก้าอ้ีบรรยาย  (2)      จ านวน 12  ตัว 

6.  เก้าอ้ีบรรยาย  (1)      จ านวน   6  ตัว 

7.  เก้าอ้ีเรียน       จ านวน  80 ตัว 

8.  โต๊ะบรรยาย       จ านวน   4  ตัว 
9.  ชุดโต๊ะนักศึกษา พร้อมเก้าอ้ีนักศึกษา(โต๊ะ 1ตัว,เก้าอ้ี 2ตัว) จ านวน 389ชุด  

 

  งบประมาณของการประกวดราคาครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น 5,861,500.- บาท  (ห้าล้าน
แปดแสนหกหม่ืนหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 

 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง 

อิเล็กทรอนิกส์ 
                 2.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทาง
ราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็น ผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงาน
ตามระเบียบของทางราชการ 
                  3.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน
และ/หรือต้องไม่ เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ เสนอราคากับผู้ ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอัน
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                   4.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่
ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

5.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล   และมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานท่ี 
ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในวงเงินไม่น้อยกว่า 2,500,000.- บาท    (สองล้าน
ห้าแสนบาทถ้วน)  โดยเป็นผลงานสัญญาเดียว และเป็นผลงานที่ดีย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่งาน
ติดตั้งแล้วเสร็จ จนถึงวันที่ยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นผลงานที่เป็น 
คู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

 
 
 



-2- 
 
หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฏหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
เอกชนที่สถาบันฯเชื่อถือ  โดยจะต้องแนบส าเนาหนังสือรับรองผลงานหรือส าเนาสัญญามาพร้อมกันในวัน
ยื่นเอกสารประกวดราคา 
                    6.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของ
สถาบัน 
                      7.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องปฎิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบ 
ปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่
บุคคล หรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 (ข้อ 15) *(หนังสือส านักงาน ป.ป.ช.
ที่ ปช0028/ว0009 ลว.26มี.ค.55) ดังนี้ 
                        7.1 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดง 
  บัญชีรายรับรายจ่าย  หรือแสดงบัญชีรายรับจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนใน 
  สาระส าคัญ 
                          7.2 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการ 
      จัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Government   
                                Procurement : e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรม 
                               บัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
                          7.3 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับเงินแต่ 
                               ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเงินเป็นเงินสดก็ได้        
 

 ก าหนดชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมโดยพร้อมกัน  ในวันที่  15  กุมภาพันธ์  2556 
ลงทะเบียนระหว่างเวลา 10.00 น.– 10.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 14  อาคารสยามบรมราชกุมารี 

 

  ก าหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  27 
กุมภาพันธ์  2556  ระหว่างเวลา 10.00 น. – 11.00 น.  ณ กลุ่มงานพัสดุ  กองคลังและพัสดุ ชั้น 5 
อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกให้เข้าเสนอราคา  ในวันที่  6  มีนาคม  2556 

 

       ก าหนดเสนอราคา  ในวันที่  11  มีนาคม  2556   ตั้งแต ่  10.45 น.  เป็นต้นไป         
ณ บริษัท  ไอ ซี เอ็น ซิสเต็ม  จ ากัด  เลขที่ 151 อาคารทีม ม.12  ถนนนวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม      
เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ 10230  โทร.0-2944-6860-3 
 

 ผู้สนใจติดต่อขอ ซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในราคา        
ชุดละ 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)  ได้ที่กลุ่มงานพัสดุ กองคลังและพัสดุ ชั้น 5 อาคารนราธิปพงศ์
ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เลขที่ 118  ถนนเสรีไทย  แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ  
กรุงเทพมหานคร  ระหว่างวันที่ 8  กุมภาพันธ์  2556  ถึงวันที่ 14  กุมภาพันธ์  2556    ตั้งแต่เวลา 
9.00 น. ถึงเวลา  16.00. น.   ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ http://www.gprocurement.go.th  หรือ 
http://www.nida.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  02-3758692   ในวันและเวลา
ราชการ 
 

                             ประกาศ ณ  วันที่    4      กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2556 
 

 

                                               ศาสตราจารย ์
                                                                                   (สมบัติ  ธ ารงธัญวงศ์) 
                                                                      อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
 
 

http://www.gprocurement.go.th/
http://www.nida.ac.th/


 
(ส าเนา) 

 
 

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เรื่อง  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประจ าห้องเรียน อาคารนวมินทราธิราช 
(โต๊ะประชุม, โต๊ะบรรยาย, เก้าอี้บรรยาย และโต๊ะเรียน พร้อมเก้าอ้ี) พร้อมติดตั้ง                              

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
-------------------------------- 

 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์    มีความประสงค์จะประกวดราคาซ้ือครุภัณฑ์ 
การศึกษาประจ าห้องเรียน อาคารนวมินทราธิราช (โต๊ะประชุม, โต๊ะบรรยาย, เก้าอ้ีบรรยาย และโต๊ะเรียน 
พร้อมเก้าอ้ี) พร้อมติดตั้ง  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 9 รายการ ดังนี้ 
 

2. โต๊ะห้องพักอาจารย์      จ านวน   5  ตัว 

2.  เก้าอ้ีห้องพักอาจารย์      จ านวน 30  ตัว 
 3.  โต๊ะประชุม ขนาด 13 ที่นั่ง     จ านวน   4  ชุด 

4.  โต๊ะประชุม ขนาด 17 ที่นั่ง     จ านวน   2  ชุด 
 5.  เก้าอ้ีบรรยาย  (2)      จ านวน 12  ตัว 

6.  เก้าอ้ีบรรยาย  (1)      จ านวน   6  ตัว 

7.  เก้าอ้ีเรียน       จ านวน  80 ตัว 

8.  โต๊ะบรรยาย       จ านวน   4  ตัว 
9.  ชุดโต๊ะนักศึกษา พร้อมเก้าอ้ีนักศึกษา(โต๊ะ 1ตัว,เก้าอ้ี 2ตัว) จ านวน 389ชุด  

 

  งบประมาณของการประกวดราคาครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น 5,861,500.- บาท  (ห้าล้าน
แปดแสนหกหม่ืนหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 

 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง 

อิเล็กทรอนิกส์ 
                 2.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทาง
ราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็น ผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงาน
ตามระเบียบของทางราชการ 
                  3.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน
และ/หรือต้องไม่ เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ เสนอราคากับผู้ ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอัน
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                   4.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่
ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

5.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล   และมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ 
ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในวงเงินไม่น้อยกว่า 2,500,000.- บาท    (สองล้าน
ห้าแสนบาทถ้วน)  โดยเป็นผลงานสัญญาเดียว และเป็นผลงานที่ดีย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่งาน
ติดตั้งแล้วเสร็จ จนถึงวันที่ยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นผลงานที่เป็น 
คู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
 
 


