
-ร�าง- 

ขอบเขตงาน (TOR) 

เรื่อง  การจัดซ้ือเครื่องทําความเย็นแบบหอยโข�งระบายความร%อนด%วยน้ํา 
(Water Cooled Centrifugal Chiller)  จํานวน 1 เครื่อง พร%อมติดตั้ง   

ด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส<  (ครั้งท่ี 2) 
---------------------------------- 

 
  ในป�งบประมาณ พ.ศ.2556 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� ได�รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ#าย  เงินรายได�  งบลงทุน  ค#าครุภัณฑ� เพ่ือจัดซ้ือเครื่องทําความเย็นแบบหอยโข#งระบายความร�อนด�วยน้ํา 
(Water Cooled Centrifugal Chiller)  จํานวน  1  เครื่อง  พร�อมติดต้ัง  เพ่ือทดแทนเครื่องเดิม ท่ีติดต้ัง  ณ 
อาคารบุญชนะ อัตถากร 
  คุณสมบัติผู�ประสงค�จะเสนอราคา 

1. ผู�ประสงค�จะเสนอราคาต�องเปLนผู�มีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาซ้ือด�วยวิธีการทาง 
อิเล็กทรอนิกส� 

                 2.  ผู�ประสงค�จะเสนอราคาต�องไม#เปLนผู�ท่ีถูกระบุชื่อไว�ในบัญชีรายชื่อผู�ท้ิงงานของทาง
ราชการและได�แจ�งเวียนชื่อแล�ว หรือไม#เปLนผู�ท่ีได�รับผลของการสั่งให�นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปLนผู�ท้ิงงานตาม
ระเบียบของทางราชการ 

  3. ผู�ประสงค�จะเสนอราคาต�องไม#เปLนผู�มีผลประโยชน�ร#วมกันกับผู�เสนอราคารายอ่ืนและ/หรือ
ต�องไม#เปLนผู�มีผลประโยชน�ร#วมกันระหว#างผู�เสนอราคากับผู�ให�บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส� ณ วันประกาศ
ประกวดราคาซ้ือด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�  หรือไม#เปLนผู�กระทําการอันเปLนการขัดขวางการแข#งขันราคา
อย#างเปLนธรรม 

  4. ผู�ประสงค�จะเสนอราคาต�องไม#เปLนผู�ได�รับเอกสิทธิ์หรือความคุ�มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม#ยอม
ข้ึนศาลไทย เว�นแต#รัฐบาลของผู�เสนอราคาได�มีคําสั่งให�สละสิทธิ์และความคุ�มกันเช#นว#านั้น 

  5.  ผู�ประสงค�จะเสนอราคาต�องเปLนเจ�าของผลิตภัณฑ�หรือผู�แทนจําหน#ายท่ีได�รับแต#งต้ังอย#าง
เปLนทางการจากเจ�าของผลิตภัณฑ�อยู#ในปUจจุบัน  โดยจะต�องแสดงหลักฐานในวันท่ียื่นเอกสารประกวดราคา 

6.  ผู�ประสงค�จะเสนอราคาต�องเปLนนิติบุคคล  และมีผลงานการขายและติดต้ังเครื่องทํา 
ความเย็นแบบหอยโข#งระบายความร�อนด�วยน้ํา   (Water Cooled Centrifugal  Chiller)  ในวงเงินไม#น�อย
กว#า 2,500,000.- บาท (สองล�านห�าแสนบาทถ�วน) โดยเปLนผลงานสัญญาเดียว และเปLนผลงานท่ีดีย�อนหลัง
ไม#เกิน 5 ป� นับจากวันท่ีงานติดต้ังแล�วเสร็จ จนถึงวันท่ียื่นเอกสารประกวดราคาซ้ือด�วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส� ซ่ึงเปLนผลงานท่ีเปLนคู#สัญญาโดยตรงกับส#วนราชการ หน#วยงานตามกฏหมายว#าด�วยระเบียบ
บริหารราชการส#วนท�องถ่ิน หน#วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฏหมายบัญญัติให�มีฐานะเปLนราชการบริหารส#วนท�องถ่ิน 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน#วยงานเอกชนท่ีสถาบันฯเชื่อถือ  โดยจะต�องแนบสําเนาหนังสือรับรองผลงานหรือสําเนา
สัญญามาพร�อมกันในวันยื่นเอกสารประกวดราคา 
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                    7.  ผู�ประสงค�จะเสนอราคาต�องผ#านการคัดเลือกผู�มีคุณสมบัติเบ้ืองต�นในการซ้ือของสถาบัน 
                     8.  ผู�ประสงค�จะเสนอราคาต�องปฎิบัติตามประกาศคณะกรรมการป\องกันและปราบ ปราม
การทุจริตแห#งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ#ายของโครงการท่ีบุคคล หรือ
นิติบุคคลเปLนคู#สัญญากับหน#วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 (ข�อ 15) *(หนังสือสํานักงาน ป.ป.ช.ท่ี ปช0028/ว
0009 ลว.26มี.ค.55) ดังนี้ 
                           8.1   บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข�าเปLนคู#สัญญา ต�องไม#อยู#ในฐานะเปLนผู�ไม#แสดงบัญชี 
         รายรับรายจ#าย หรือแสดงบัญชีรายรับจ#ายไม#ถูกต�องครบถ�วนในสาระสําคัญ 
                          8.2    บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข�าเปLนคู#สัญญากับหน#วยงานของรัฐซ่ึงได�ดําเนินการ 
         จัดซ้ือจัดจ�างด�วยระบบด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส�(e-Government Procurement                                 
                                   : e-GP)  ต�องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส�ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต�ศูนย� 
                                   ข�อมูลจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐ 
                          8.3    คู#สัญญาต�องรับจ#ายเงินผ#านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว�นแต#การรับเงินแต#ละ 
                                   ครั้งซ่ึงมีมูลค#าไม#เกินสามหม่ืนบาท คู#สัญญาอาจรับจ#ายเงินเปLนเงินสดก็ได� 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

หมวด ก.รายละเอียดท่ัวไป 

1. งานจัดซ้ือเครื่องทําความเย็นแบบหอยโข#งระบายความร�อนด�วยน้ําขนาดไม#น�อยกว#า ๔๐๐ ตันความ
เย็น จํานวน ๑ เครื่องพร�อมติดต้ัง เพ่ือทดแทนเครื่องเดิมท่ีอาคารบุญชนะ อัตถากร  สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร�  

2. เครื่องทําความเย็นและอุปกรณ�ท่ีจะนํามาติดต้ัง ต�องเปLนของใหม#มีคุณสมบัติตามหมวด ข.โดยผู�ขาย
จะต�องขออนุมัติจากสถาบันก#อนนําไปติดต้ัง 

3. ผู�ขายจะต�องรื้อถอนเครื่องทําความเย็นเครื่องเดิมออกแล�วติดต้ังเครื่องทําความเย็นเครื่องใหม#ทดแทน 
โดยผู�ขายจะต�องรับซ้ือเครื่องทําความเย็นเครื่องเดิมและอุปกรณ� และจะต�องขนย�ายออกจากสถาบัน
ท้ังหมดก#อนท่ีจะติดต้ังเครื่องทําความเย็นเครื่องใหม# 

4. ในระหว#างการรื้อถอนและติดต้ังเครื่องทําความเย็นหากมีความเสียหายต#อทรัพย�สินของสถาบันผู�ขาย
จะต�องรับผิดชอบเองท้ังสิ้น 

5. ท#อน้ําและอุปกรณ�รวมท้ังระบบไฟฟ\าท่ีจะเชื่อมต#อกับระบบของเดิมเปLนความรับผิดชอบของผู�ขาย 

6. การเชื่อมต#อเครื่องทําความเย็นเครื่องใหม#และอุปกรณ� กําหนดขอบเขตของงาน ดังนี้  

๖.๑ การเชื่อมต#อเครื่องทําน้ําเย็นและระบบท#อน้ําให�สิ้นสุดท่ีวาล�วน้ําในห�องท่ีติดต้ังเครื่อง 
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๖.๒ การเชื่อมต#อระบบไฟฟ\าให�สิ้นสุดท่ีหลังเบรคเกอร�ประจําตู�ควบคุมระบบไฟฟ\าของเครื่องทําน้ํา
เย็นโดยผู�ขายจะต�องเปลี่ยนชุดเริ่มเดินเครื่องชุดใหม# ส#วนสายไฟฟ\าท่ีเชื่อมต#อระหว#างชุดเริ่มเดินเครื่อง
กับตัวเครื่องให�ใช�ของเดิม 

7. การติดต้ังเครื่องทําความเย็นเครื่องใหม#และอุปกรณ� จะต�องไม#เปLนอุปสรรคต#อการใช�งานเครื่องทํา
ความเย็นท่ีเหลืออยู#ของสถาบัน 

8. ผู�ขายจะต�องเปLนเจ�าของผลิตภัณฑ�หรือผู�แทนจําหน#ายท่ีไดัรับแต#งต้ังอย#างเปLนทางการจากเจ�าของ
ผลิตภัณฑ�อยู#ในปUจจุบันโดยจะต�องแสดงเอกสารหลักฐานในวันท่ียื่นซอง 

9. เครื่องทําความเย็นเปLนผลิตภัณฑ�จากประเทศในยุโรปหรืออเมริกา 

10. กําหนดยืนราคาไม#น�อยกว#า ๙๐ วัน กําหนดส#งมอบงานภายใน ๑๘๐ วัน และรับประกันความชํารุด
บกพร#องไม#น�อยกว#า ๑ ป� นับจากวันท่ีสถาบันได�ตรวจรับมอบงานงวดสุดท�าย ในระหว#างระยะเวลา
การรับประกันผู�ขายจะต�องจัดช#างท่ีชํานาญงานเข�าตรวจสอบสภาพการทํางานของเครื่องทุกเดือน
อย#างน�อยเดือนละ ๑ ครั้ง 

หมวด ข. คุณลักษณะของเครื่องทําความเย็น 

 ๑. คุณสมบัติท่ัวไป 

 ๑.๑  เครื่องทําความเย็นแบบหอยโข#ง เปLนรุ#นท่ีระบายความร�อนด�วยน้ํา (Water Cooled 
Centrifugal Chiller) มีชุดอุปกรณ�ทําความเย็น (Cooler), ชุดอุปกรณ�ระบายความร�อน (Condenser) และ
อุปกรณ�อัดสารทําความเย็น (Compressor) อยู#ในแท#นเครื่องเดียวกัน โดยสามารถแยกประกอบชิ้นส#วนแต#ละ
ชุดได�โดยไม#ต�องใช�วิธีตัด หรือเชื่อม การทํางานในระบบใช�สารทําความเย็น  HFC-๑๓๔a เปLนสารเก็บและ
คลายความร�อนในระบบทําความเย็น (Refrigerant System) เท#านั้น คอมเพรสเซอร�ขับเคลื่อนด�วยมอเตอร�
ไฟฟ\า ซ่ึงใช�กับกระแสไฟฟ\าท่ีมีแรงดัน ๓๘๐ Volt ๓ Phase ๕๐ Hz เครื่องทําความเย็นและชุดอุปกรณ�
ประกอบต#างๆ ต�องประกอบเข� าด� วย กันจนเรียบร�อยสํา เร็ จรูปจากโรงงานผู� ผลิตตามมาตรฐาน 
ANSI/ASHRAE/ARI ล#าสุด 

 ๑.๒ เครื่องทําความเย็นต�องผ#านการทดสอบการทํางานของระบบควบคุมและการติดต้ังสายไฟ
อย#างถูกต�องและปลอดภัย  

 ๑.๓ เครื่องทําความเย็นจะต�องสามารถทํางานภายใต�ภาระความเย็น (Partial Load Capacity) 
ในช#วง ๒๕ % จนถึง ๑๐๐ % ได�โดยไม#เกิดความผิดปกติ (Surge) ของเครื่องทําความเย็น  โดยท่ีผู�ขายจะต�อง 
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แนบข�อมูลทางด�านเทคนิคท่ีประกอบด�วย ความสามารถในการทําความเย็นท่ีสภาวะต#างๆ ต้ังแต# ๒๕ % ถึง 
๑๐๐% เปLนลําดับทีละ ๑๐% ท่ีอุณหภูมิน้ําเข�าคอนเดนเซอร�แบบ Step Down Condenser Water 
Temperature โดยลดลงตาม Unload ทีละ ๐.๕ °F โดยไม#เกิดการ Surge กับตัวเครื่อง โดยให�ส#ง Certified 
Test Report มาให�สถาบันก#อนส#งมอบเครื่องทําความเย็นและเม่ือติดต้ังเสร็จแล�วต�องทดสอบเดินเครื่องให�ได�
ตาม Certified Test Report ด�วย 

 ๑.๔  เครื่องทําความเย็น เม่ือเดินเครื่องตาม load และเง่ือนไขตามท่ีระบุไว�ในข�อ ๑.๓ จะต�องมี
เสียงดังไม#เกิน ๘๒ dBA ท่ี Ctave Band ๖๓ – ๘,๐๐๐ Hz ท่ีระยะห#างจากเครื่อง ๑ เมตร โดยจะต�องส#ง
ข�อมูลของเสียงมาพร�อมกับการเสนอราคาด�วย 

 ๑.๕  มีค#าประสิทธิภาพพลังงานน�อยกว#าหรือเท#ากับ 0.70 กิโลวัตต�ต#อตันความเย็น  

 ๒. เครื่องทําความเย็นและอุปกรณ� (Chiller Equipment) 

  ๒.๑  คอมเพรสเซอร� (Compressor)  

  ๒.๑.๑ เปLนแบบ Hermetic Centrifugal Type ใช�สารทําความเย็น HFC-๑๓๔a ขับเคลื่อน
โดยตรงด�วยมอเตอร�ไฟฟ\า (Direct Drive) หรือมีชุดเฟ�องทดรอบเปLนแบบ Helical Gear มอเตอร�ของ
คอมเพรสเซอร�เปLนแบบ Hermetic Sea หรือตามมาตรฐานผลิตภัณฑ� 

๒.๑.๒  มีชุดควบคุมปริมาณไอสารความเย็นท่ีสามารถปรับได�ตามภาระความเย็นของเครื่อง
อย#างมีประสิทธิภาพเปLนแบบ Modulating Variable Inlet Guide Vanes หรือตามมาตรฐานผลิตภัณฑ� 

๒.๑.๓ ชุด Impeller จะต�องผ#านการปรับความสมดุลแบบสถิต (Statically balancing) 
และแบบพลวัต (Dynamically Balancing) การทดสอบการหมุนใช�วิธี Over Speed test โดยไม#เกิดการ
สั่นสะเทือนเกินมาตรฐานของโรงงานผู�ผลิต 

๒.๑.๔ ชุด Impeller จะต�องได�รับการออกแบบและสร�างข้ึนด�วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย และ
เปLนท่ียอมรับว#าสามารถใช�งานได�อย#างมีประสิทธิภาพและสามารถป\องกันชุด Compressor ไม#ให�เกิดอาการ
ผิดปกติ(Surge) ในสภาวะการทํางานท่ีมีภาระความเย็นตํ่า (Part Load) 

๒.๒  มอเตอร�คอมเพรสเซอร� 

   ๒.๒.๑  มอเตอร�ไฟฟ\าขับเคลื่อนเครื่องทําความเย็นเปLนแบบ Hermetic Seal,Low Slip 
Squirrel Cage Induction Type การระบายความร�อนของขดลวดมอเตอร�เปLนแบบอาศัยสารทําความเย็นวิ่ง
ผ#าน Hermetic or Semihermetic Compressor)หรือตามมาตรฐานผู�ผลิต ซ่ึงสามารถใช�กับระบบจ#าย
กระแสไฟฟ\า ๓๘๐ โวลท� ๓ เฟส ๕๐ เฮิรตซ� 
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๒.๒.๒  ขนาดกําลังแรงม�าของมอเตอร�จะต�องมีกําลังขับเพียงพอกับความต�องการกําลัง
แรงม�าสูงสุดของชุด Compressor ในขณะท่ีเครื่องจักรกําลังทํางานท่ี Full Load  

๒.๒.๓ มีอุปกรณ�หรือระบบป\องกันความเสียหายจากสาเหตุต#างๆ เช#น อุณหภูมิภายในของ
ขดลวดสูงเกินพิกัด 

๒.๓  ระบบหล#อลื่นสําหรับคอมเพรสเซอร� (Lubrication System) 

   ๒.๓.๑ มีระบบการหล#อลื่นด�วยแรงดัน เพ่ือหล#อลื่นและระบายความร�อนให�กับชิ้นส#วนต#างๆ
ของเครื่องจักร เช#น เฟ�องส#งกําลัง,แกนเพลาและแบริ่ง ฯลฯ 

   ๒.๓.๒ ชิ้นส#วนของระบบหล#อลื่นประกอบด�วย ปU�มน้ํามัน สําหรับหล#อลื่นมอเตอร�,ไส�กรอง
น้ํามันหล#อลื่น (Oil Filter) แบบถอดไส�เปลี่ยนได�โดยไม#ต�องถ#าย Refrigerant ออกจากชุดอุปกรณ�ของเครื่องทํา
ความเย็น,ชุดระบายความร�อนน้ํามันหล#อลื่น (refrigerant-Cooled Oil Cooler),Oil Sump Heater,Oil 
Temperature Sensor,oil Pressure Sensor และอ่ืนๆ 

  ๒.๔ Cooler and Condenser 

   ๒.๔.๑ เปLนแบบ Shell and Tube ประกอบด�วย ท#อทองแดงไร�ตะเข็บชนิดประสิทธิภาพการ
ถ#ายเทความร�อนสูง,ตัวถังเหล็กกล�า,แผ#นเหล็กกล�ายึดท#อ (Steel tube sheet),ฝาครอบท#อน้ําเข�า-ออก
เหล็กกล�า (Steel Water Boxes Cover),หัวต#อท#อน้ําเข�า-ออก (Water Nozz Leg),Vent,Drains,Water 
Temperature Sensor,Bulbwell,Pressure Relief Valve,Isolating Valve ฯลฯ 

   ๒.๔.๒ Shell ต�องทนต#อความดันใช�งาน (Working Pressure) ได�ไม#น�อยกว#า ๑๕๐ ปอนด�ต#อ
ตารางนิ้ว 

   ๒.๔.๓ ขนาดและจํานวนท#อ (Tube) ภายในชุด Heat Exchanger จะต�องเพียงพอ และ
เหมาะสมในการถ#ายเทปริมาณความร�อนให�กับสารทําความเย็นหรือน้ําตามมาตรฐานโรงงานผู�ผลิต ท#อน้ําเข�า 
และออกจาก Evaporator และ Condenser จะต�องอยู#ด�านเดียวกันหมดทางด�านใดด�านหนึ่งของเครื่อง และ
ต�องใช�ฝาครอบท#อน้ํา เปLนแบบ Marine Type เพ่ือสามารถถอดเป�ดส#วนหัว-ท�าย ของ Heat Exchanger ได� 
เพ่ือความสะดวกในการล�าง และบํารุงรักษาอุปกรณ�ชิ้นส#วนภายในโดยไม#ต�องถอดท#อออก 

   ๒.๔.๔ ต�องมี Valve พิเศษ สําหรับการกักเก็บน้ํายาในตัวเครื่องหรืออุปกรณ�อ่ืนๆ ตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ� สําหรับการกักเก็บน้ํายาเพ่ือลดระยะเวลาและลดการสูญเสียน้ํายาในการซ#อมบํารุง 

                     ๒.๔.๕ ชุด Evaporator ท#อ Suction ชิน้ส#วนและอุปกรณ�อ่ืนๆ ท่ีจําเปLนจะต�องป\องกัน
ความชื้นจับตัวควบคุมท่ีผิว จะต�องหุ�มด�วยฉนวนกันความร�อนชนิด Close Cell Insulation ขนาดความหนาไม#
น�อยกว#า ๑” โดยตลอด 
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       ๒.๔.๖ ต�องมี Gate Pressure วัดแรงดัน และอุณหภูมิ ด�านน้ําเข�าและน้ําออก อ#าน
อุณหภูมิได�ท้ังองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต� และต�องติดต้ังวาล�วเดรนน้ํา 

          ๒.๕ ระบบควบคุมความเย็น (Refrigerant Control)  

    เปLนแบบ Float Type Metering Valve หรือแบบ Thermal Extension Valve หรือแบบ 
Electronic Expansion Valve หรือแบบ Multiple Orifice หรือแบบ Variable Orifice Control 

          ๒.๖ Purge Unit 

   เครื่องทําความเย็น จะต�องมี Purge Unit ไว�เพ่ือกําจัดอากาศหรือ Non-Condensable Gas 
ออกจากระบบน้ํายา จะต�องประกอบด�วย Air or Water Cooled, Motor Driven Dry Compression 
Condensing Unit,Oil Separator และอ่ืนๆ ตามมาตรฐานของผู�ผลิตหรืออาจจะเปLนชนิด Self-Condensing 
Thermal Type ท่ีมีระบบท#อและเครื่องมือวัดและเครื่องมือควบคุมพร�อมเสร็จอุปกรณ�ไล#อากาศนี้จะต�องถูก
ออกแบบมากับเครื่องทําความเย็นและมีลักษณะการทํางานแบบอัตโนมัติ  

          ๒.๗ แผงชุดเริ่มเดินเครื่อง (Starter panel)  

   ๒.๗.๑ แผงชุดเริ่มเดินเครื่องเปLนแบบติดต้ังอิสระแยกจากเครื่องทําความเย็น (Free Standing 
Unit) ตัวแผงและอุปกรณ�ท่ีติดต้ังจะต�องมีความปลอดภัยตามมาตรฐาน NEC,NEMA หรือมาตรฐานอ่ืนท่ี
เทียบเท#า 

   ๒.๗.๒ มีอุปกรณ�ของชุดเริ่มต�นเดินเครื่องคอมเพรชเซอร� (Compressor Starter) ต�อง
สามารถใช�กับระบบจ#ายกระแสไฟฟ\า ๓๘๐โวลต� ๓ เฟส ๕๐ เฮิรตซ�  ชุด Starter ของเครื่องทําความเย็นให�ใช�
แบบ Solid State with Harmonic Protection หรือตามมาตรฐานผลิตภัณฑ�  

   ๒.๗.๓ มีอุปกรณ�เริ่มเดินเครื่อง (Starter) และอุปกรณ�ป\องกัน Over Load สําหรับ
เครื่องจักรอุปกรณ�ท่ีติดต้ังกับเครื่องทําความเย็น เช#น Oil Pump 

         ๒.๘ อุปกรณ�เพ่ือความปลอดภัย 

   ๒.๘.๑ มีอุปกรณ�หรือระบบท่ีสามารถป\องกันและตรวจวัดค#าทางไฟฟ\า ประกอบด�วยอุปกรณ�
อย#างน�อยดังต#อไปนี้ 

• Phase loss protection  

• Phase reversal 

• Phase imbalance 

• Motor over current  
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• ๓-phase under/over voltage 

• Microprocessor based overload trip protection 

• High motor temperature 

• Bearing oil high temperature 

• High condenser refrigerant temperature 

• Low evaporator refrigerant temperature 

• Low oil pressure 

• Low oil temperature 

• Loss of cooler and condenser water flow 

• อ่ืนๆ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ� 

         ๒.๙ แผงควบคุมเครื่องทําความเย็น 

   ๒.๙.๑ เปLนแผงควบคุมแบบ Microprocessor ท่ีประกอบด�วยอุปกรณ�ชุดแผงควบคุม
จอแสดงผลและแป\นกด การเดินสายท้ังหมดให�ใช�ตามมาตรฐานผู�ผลิตเครื่องทําความเย็น 

   ๒.๙.๒ อุปกรณ�จะต�องประกอบและติดต้ังครบถ�วนสําเร็จจากโรงงานผู�ผลิตประกอบด�วย
อุปกรณ�อย#างน�อยดังต#อไปนี้ 

• Safety Control 

• System Shutdown Control 

• System Cycling Control 

• Motor Current Limiting Control 

• Leaving Chilled Water Temperature Control 

• Monitoring ต�องแสดงได�อย#างน�อย ๑ ภาษา คือภาษาอังกฤษ สามารถแสดงค#าต#างๆ 
อย#างน�อยดังต#อไปนี้ 
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    - Date and Time of Day 

    - Chiller Operating Hour 

    - Entering/Leaving Chiller Water Temperature 

    - Entering/Leaving Condenser Water Temperature 

    - Oil Pump Temperature 

    - Differential Oil Pressure 

    - Motor Current in % Full load AMP 

                 ๒.๑๐ อ่ืนๆ  

     ๒.๑๐.๑ เครื่องทําความเย็นจะต�องติดต้ังอุปกรณ�ป\องกันการสั่นสะเทือนเปLนแบบ Spring 
Vibration Isolater มีค#าการยุบตัว (Static Deflection) ไม#น�อยกว#า ๑ นิ้ว 

    ๒.๑๐.๒ การขนส#งหรือเคลื่อนย�ายจะต�องมีชุดอุปกรณ�ป\องกันตัวเครื่องไม#ให�เกิดความเสียหาย
แตกหักเสื่อมชํารุด,เกิดสนิมกัดกร#อน และอ่ืนๆ ท่ีได�อธิบายในคู#มือแนะนําจากผู�ผลิต 

    ๒.๑๐.๓ เครื่องทําความเย็นจะต�องบรรจุน้ํามันหล#อลื่น และสารความเย็นหรือสารไนโตรเจน 
เพ่ือรักษาความดันภายในระบบไว�ก#อนการติดต้ังและในระหว#างขนส#ง 

       ๒.๑๐.๔ คู#มือการเริ่มต�นเดินเครื่อง,คู#มือการใช�งานและการบํารุงรักษาและเอกสารผลการ
ทดสอบอุปกรณ� (Test Report) ต�องมีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมท้ังจะต�องจัดอบรมให�กับผู�ดูแลระบบ
ของสถาบัน ก#อนการส#งมอบงาน 

      ๒.๑๐.๕ ตัวเครื่องทําความเย็นต�องมีแผ#นป\ายแสดงสมรรถนะของเครื่อง เช#น ยี่ห�อ รุ#น
(Model) หมายเลขเครื่อง และชนิดของสารทําความเย็น เปLนต�น 

 
ระยะเวลาการส#งมอบ 
 

 ระยะเวลาการส#งมอบเครื่องทําความเย็นแบบหอยโข#งระบายความร�อนด�วยน้ํา ( Water  
Cooled Centrifugal Chiller)  จํานวน 1 เครื่อง  พร�อมติดต้ัง  ภายใน 180 วัน  นับถัดจากวันท่ีลงนาม          
ในสัญญา โดยแบ�งจ�ายเงิน 1 งวด 

 

วงเงินงบประมาณในการจัดหา 

งบประมาณในการจัดหาเปLนเงินท้ังสิ้น   5,300,000.-บาท    (ห%าล%านสามแสนบาทถ%วน) 
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สถานท่ีติดต#อสอบถามข�อมูลเพ่ิมเติม 

      ขอทราบข�อมูลเพ่ิมเติมหรือเสนอแนะวิจารณ�    หรือแสดงความคิดเห็นเปLนลายลักษณ�อักษร
โดยเป�ดเผยตัว ทางไปรษณีย�  ได�ท่ี กลุ#มงานพัสดุ กองคลังและพัสดุ ชั้น 5  อาคารนราธิปพงศ�ประพันธ� สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� เลขท่ี 118    ถนนเสรีไทย   แขวงคลองจั่น  เขตบางกะป�  กรุงเทพฯ  10240   
หรือ  ทาง  e-mail  ท่ี sunee.c @ nida.ac.th    หรือสอบถามทางโทรศัพท�หมายเลข   02-3758692    
โทรสาร  02-3749825  ในวันและเวลาราชการ 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(ร#าง) 

      

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร< 
เรื่อง  ประกวดราคาซ้ือเครื่องทําความเย็นแบบหอยโข�งระบายความร%อนด%วยน้ํา 

(Water Cooled Centrifugal Chiller)  จํานวน 1 เครื่อง พร%อมติดตั้ง   

ด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส<  (ครั้งท่ี 2) 

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

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�   มีความประสงค�จะประกวดราคาซ้ือเครื่องทําความ 

เย็นแบบหอยโข#งระบายความร�อนด�วยน้ํา   (Water Cooled Centrifugal  Chiller)  จํานวน 1 เครื่องพร�อม
ติดต้ัง ด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�  (ครั้งท่ี 2) 

  งบประมาณของการประกวดราคาครั้งนี้ เปLนเงินท้ังสิ้น 5,300,000.-บาท (ห%าล%านสาม
แสนบาทถ%วน) 

 ผู�ประสงค�จะเสนอราคาต�องมีคุณสมบัติ ดังต#อไปนี้ 

1. ผู�ประสงค�จะเสนอราคาต�องเปLนผู�มีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาซ้ือด�วยวิธีการทาง 
อิเล็กทรอนิกส� 

                 2.  ผู�ประสงค�จะเสนอราคาต�องไม#เปLนผู�ท่ีถูกระบุชื่อไว�ในบัญชีรายชื่อผู�ท้ิงงานของทาง
ราชการและได�แจ�งเวียนชื่อแล�ว หรือไม#เปLน ผู�ท่ีได�รับผลของการสั่งให�นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปLนผู�ท้ิงงานตาม
ระเบียบของทางราชการ 

                  3.  ผู�ประสงค�จะเสนอราคาต�องไม#เปLนผู�มีผลประโยชน�ร#วมกันกับผู�เสนอราคารายอ่ืนและ/
หรือต�องไม#เปLนผู�มีผลประโยชน�ร#วมกันระหว#างผู�เสนอราคากับผู�ให�บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส� ณ วัน
ประกาศประกวดราคาซ้ือด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�  หรือไม#เปLนผู�กระทําการอันเปLนการขัดขวางการแข#งขัน
ราคาอย#างเปLนธรรม 

                   4.  ผู�ประสงค�จะเสนอราคาต�องไม#เปLนผู�ได�รับเอกสิทธิ์หรือความคุ�มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม#ยอม
ข้ึนศาล ไทย  เ ว� นแต# รั ฐบาลของผู� เ สนอราคา ได� มี คํ าสั่ ง ให� สละสิทธิ์ และความ คุ� ม กัน เช# นว# านั้ น 
                  5.  ผู�ประสงค�จะเสนอราคาต�องเปLนเจ�าของผลิตภัณฑ�หรือผู�แทนจําหน#ายท่ีได�รับแต#งต้ังอย#าง
เปLนทางการจากเจ�าของผลิตภัณฑ�อยู#ในปUจจุบัน  โดยจะต�องแสดงหลักฐานในวันท่ียื่นเอกสารประกวดราคา 
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6.  ผู�ประสงค�จะเสนอราคาต�องเปLนนิติบุคคล  และมีผลงานการขายและติดต้ังเครื่องทํา 

ความเย็นแบบหอยโข#งระบายความร�อนด�วยน้ํา   (Water Cooled Centrifugal  Chiller)  ในวงเงินไม#น�อย
กว#า 2,500,000.- บาท (สองล�านห�าแสนบาทถ�วน) โดยเปLนผลงานสัญญาเดียว และเปLนผลงานท่ีดีย�อนหลัง
ไม#เกิน 5 ป� นับจากวันท่ีงานติดต้ังแล�วเสร็จ จนถึงวันท่ียื่นเอกสารประกวดราคาซ้ือด�วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส� ซ่ึงเปLนผลงานท่ีเปLนคู#สัญญาโดยตรงกับส#วนราชการ หน#วยงานตามกฏหมายว#าด�วยระเบียบ
บริหารราชการส#วนท�องถ่ิน หน#วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฏหมายบัญญัติให�มีฐานะเปLนราชการบริหารส#วนท�องถ่ิน 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน#วยงานเอกชนท่ีสถาบันฯเชื่อถือ  โดยจะต�องแนบสําเนาหนังสือรับรองผลงานหรือสําเนา
สัญญามาพร�อมกันในวันยื่นเอกสารประกวดราคา 

                    7.  ผู�ประสงค�จะเสนอราคาต�องผ#านการคัดเลือกผู�มีคุณสมบัติเบ้ืองต�นในการซ้ือของสถาบัน 

                     8.  ผู�ประสงค�จะเสนอราคาต�องปฎิบัติตามประกาศคณะกรรมการป\องกันและปราบ ปราม
การทุจริตแห#งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ#ายของโครงการท่ีบุคคล หรือ
นิติบุคคลเปLนคู#สัญญากับหน#วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 (ข�อ 15) *(หนังสือสํานักงาน ป.ป.ช.ท่ี ปช0028/ว
0009 ลว.26มี.ค.55) ดังนี้ 

                        8.1   บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข�าเปLนคู#สัญญา ต�องไม#อยู#ในฐานะเปLนผู�ไม#แสดงบัญชี 

       รายรับรายจ#าย หรือแสดงบัญชีรายรับจ#ายไม#ถูกต�องครบถ�วนในสาระสําคัญ 

                        8.2   บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข�าเปLนคู#สัญญากับหน#วยงานของรัฐซ่ึงได�ดําเนินการ 

       จัดซ้ือจัดจ�างด�วยระบบด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส�  (e-Government   

                                 Procurement : e-GP)  ต�องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส�ของกรม 

                                 บัญชีกลางท่ีเว็บไซต�ศูนย�ข�อมูลจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐ 

                        8.3    คู#สัญญาต�องรับจ#ายเงินผ#านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว�นแต#การรับเงิน 

                                 แต#ละครั้งซ่ึงมีมูลค#าไม#เกินสามหม่ืนบาท คู#สัญญาอาจรับจ#ายเงินเปLนเงินสด        

                                 ก็ได� 

  กําหนดดูสถานท่ีและช้ีแจงรายละเอียดเพ่ิมเติม โดยพร�อมกัน  ในวันท่ี ... ..... . . . . . . .   
ลงทะเบียนระหว#างเวลา  10.00 -10.30 น.  ณ บริเวณด�านหน�าท่ีทําการกลุ#มงานโยธาและซ#อมบํารุง  ชั้น
ล#าง  อาคารนิด�าสัมพันธ�       
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  กําหนดย่ืนเอกสารประกวดราคาซ้ือด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส< ..................   ระหว�าง
เวลา  10.00 – 11.00 น. ณ กลุ#มงานพัสดุ  กองคลังและพัสดุ ชั้น 5 อาคารนราธิปพงศ�ประพันธ�  สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�  และประกาศรายช่ือผู%มีสิทธิได%รับการคัดเลือกให%เข%าเสนอราคา  ในวันท่ี
...........................   

       กําหนดเสนอราคา  ในวันท่ี  ................................... ต้ังแต#เวลา ..................... เปLนต�นไป         

ณ บริษัท  ไอ ซี เอ็น ซิสเต็ม  จํากัด  เลขท่ี 151 อาคารทีม ม.12  ถนนนวลจันทร< แขวงคลองกุ�ม   เขต
บึงกุ�ม  กรุงเทพฯ 10230 

 ผู�สนใจติดต#อขอ ซ้ือเอกสารประกวดราคาด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�  ในราคา  ชุดละ 
........ บาท (....................)  ได�ท่ีกลุ#มงานพัสดุ กองคลังและพัสดุ ชั้น 5 อาคารนราธิปพงศ�ประพันธ� สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� เลขท่ี 118  ถนนเสรีไทย  แขวงคลองจั่น  เขตบางกะป�  กรุงเทพมหานคร ระหว#าง
วันท่ี.................................. ถึงวันท่ี.................................. ต้ังแต#เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.   ดู
รายละเอียดได�ท่ีเว็บไซด� http://www.gprocurement.go.th  หรือ http://www.nida.ac.th หรือสอบถาม
ทางโทรศัพท�หมายเลข  02-3758692   ในวันและเวลาราชการ 

 

                             ประกาศ ณ  วันท่ี   .............................................   

 

                                           ศาสตราจารย� 

                                                                              (สมบัติ  ธํารงธัญวงศ�) 

                                                                อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

 

 

 

 

 

 

 



-ร#าง- 

เอกสารประกวดราคาซ้ือด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส< เลขท่ี อ ...../2556 
เครื่องทําความเย็นแบบหอยโข�งระบายความร%อนด%วยน้ํา (Water Cooled Centrifugal Chiller)  

จํานวน  1  เครื่อง    พร%อมติดตั้ง 

ตามประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร< 
ลงวันท่ี..........................................................................  

...................................................... 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�    มีความประสงค�จะประกวดราคาซ้ือเครื่องทําความเย็น 

แบบหอยโข#งระบายความร�อนด�วยน้ํา (Water Cooled Centrifugal Chiller)   จํานวน 1 เครื่อง        พร�อม
ติดต้ัง  ด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�  (ครั้งท่ี 2) 

ซ่ึงพัสดุท่ีจะซ้ือนี้ต�องเปLนของแท�  ของใหม#  ไม#เคยใช�งานมาก#อน  ไม#เปLนของเก#าเก็บ อยู#ใน 

สภาพท่ีจะใช�งานได�ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามกําหนดไว�ในเอกสารประกวดราคาซ้ือด�วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส�ฉบับนี้ โดยมีข�อแนะนํา และข�อกําหนด ดังต#อไปนี้ 

 

๑. เอกสารแนบท%ายเอกสารประกวดราคา 
                 ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอบเขตงาน(TOR)                                  

                 ๑.๒ แบบใบยื่นข�อเสนอการประกวดราคาซ้ือด�วยวิธีการทาง       จํานวน       2   แผ�น 

                       อิเล็กทรอนิกส�                                                                    
                    ๑.๓ หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและจ�างด�วยวิธีการทาง            จํานวน       3  แผ�น 

                       อิเล็กทรอนิกส�            

                 ๑.๔ แบบสัญญาซ้ือขาย                                   
                 ๑.๕ แบบหนังสือคํ้าประกัน 
                       (๑) หลักประกันซอง 
                       (๒) หลักประกันสัญญา 
                 ๑.๖ บทนิยาม 
                       (๑) ผู�ประสงค�จะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน�ร#วมกัน 
                       (๒) การขัดขวางการแข#งขันราคาอย#างเปLนธรรม 
                 ๑.๗ แบบบัญชเีอกสาร 
                       (๑) บัญชีเอกสารส#วนท่ี ๑ 
                       (๒) บัญชีเอกสารส#วนท่ี ๒ 
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๒. คุณสมบัติของผู%ประสงค<จะเสนอราคา 
                 ๒.๑  ผู�ประสงค�จะเสนอราคาต�องเปLนผู�มีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาซ้ือด�วยวิธีการทาง 

อิเล็กทรอนิกส� 

                 ๒.๒  ผู�ประสงค�จะเสนอราคาต�องไม#เปLนผู�ท่ีถูกระบุชื่อไว�ในบัญชีรายชื่อผู�ท้ิงงานของทางราชการ
และได�แจ�งเวียนชื่อแล�ว  หรือไม#เปLนผู�ท่ีได�รับผลของการสั่งให�นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปLนผู�ท้ิงงานตามระเบียบ
ของทางราชการ 

                 ๒.๓  ผู�ประสงค�จะเสนอราคาต�องไม#เปLนผู�มีผลประโยชน�ร#วมกันกับผู�เสนอราคารายอ่ืน และ/หรือ
ต�องไม#เปLนผู�มีผลประโยชน�ร#วมกันระหว#างผู�เสนอราคากับผู�ให�บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส�  ณ  วัน
ประกาศประกวดราคาซ้ือด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� หรือไม#เปLนผู�กระทําการอันเปLนการขัดขวางการแข#งขัน
ราคาอย#างเปLนธรรม ตามข�อ 1.6 

                 ๒.๔  ผู�ประสงค�จะเสนอราคาต�องไม#เปLนผู�ได�รับเอกสิทธิ์หรือความคุ�มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม#ยอมข้ึน
ศาลไทยเว�นแต#รัฐบาลของผู�เสนอราคาได�มีคําสั่งให�สละสิทธิ์และความคุ�มกันเช#นว#านั้น 

                 ๒.๕  ผู�ประสงค�จะเสนอราคาต�องเปLนเจ�าของผลิตภัณฑ�หรือผู�แทนจําหน#ายท่ีได�รับแต#งต้ังอย#าง
เปLนทางการจากเจ�าของผลิตภัณฑ�อยู#ในปUจจุบัน  โดยจะต�องแสดงหลักฐานในวันท่ียื่นเอกสารประกวดราคา 

       ๒.๖  ผู�ประสงค�จะเสนอราคาต�องเปLนนิติบุคคล และมีผลงานการขายและติดต้ังเครื่องทําความ
เย็นแบบหอยโข#งระบายความร�อนด�วยน้ํา   (Water Cooled Centrifugal  Chiller)  ในวงเงินไม#น�อยกว#า 
2,500,000.- บาท (สองล�านห�าแสนบาทถ�วน) โดยเปLนผลงานสัญญาเดียว และเปLนผลงานท่ีดีย�อนหลังไม#เกิน 
5 ป� นับจากวันท่ีงานติดต้ังแล�วเสร็จ จนถึงวันท่ียื่นเอกสารประกวดราคาซ้ือด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� ซ่ึง
เปLนผลงานท่ีเปLนคู#สัญญาโดยตรงกับส#วนราชการ หน#วยงานตามกฏหมายว#าด�วยระเบียบบริหารราชการส#วน
ท�องถ่ิน หน#วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฏหมายบัญญัติให�มีฐานะเปLนราชการบริหารส#วนท�องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหน#วยงาน
เอกชนท่ีสถาบันฯเชื่อถือ  โดยจะต�องแนบสําเนาหนังสือรับรองผลงานหรือสําเนาสัญญามาพร�อมกันในวันยื่น
เอกสารประกวดราคา 

                 ๒.7  ผู�ประสงค�จะเสนอราคาต�องผ#านการคัดเลือกผู�มีคุณสมบัติเบ้ืองต�นในการซ้ือของสถาบัน 

2.8 ผู�ประสงค�จะเสนอราคาต�องปฎิบัติตามประกาศคณะกรรมการป\องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห#งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ#ายของ
โครงการท่ีบุคคล หรือนิติบุคคลเปLนคู#สัญญากับหน#วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 (ข�อ 15) *
(หนังสือสํานักงาน ป.ป.ช.ท่ี ปช0028/ว0009 ลว.26มี.ค.55)  ดังนี้ 
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          2.8.1   บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข�าเปLนคู#สัญญา ต�องไม#อยู#ในฐานะเปLนผู�ไม#แสดงบัญชี 

    รายรับรายจ#าย หรือแสดงบัญชีรายรับจ#ายไม#ถูกต�องครบถ�วนในสาระสําคัญ 

                   2.8.2   บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข�าเปLนคู#สัญญากับหน#วยงานของรัฐซ่ึงได�ดําเนินการ 

    จัดซ้ือจัดจ�างด�วยระบบด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส�  (e-Government  

Procurement : e-GP)  ต�องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส�ของ
กรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต�ศูนย�ข�อมูลจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐ 

                    2.8.3   คู#สัญญาต�องรับจ#ายเงินผ#านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว�นแต#การรับจ#ายเงิน
แต#ละครั้งซ่ึงมีมูลค#าไม#เกินสามหม่ืนบาท คู#สัญญาอาจรับจ#ายเงินเปLนเงินสดก็ได� 

๓. หลักฐานการเสนอราคา 
                   ผู�ประสงค�จะเสนอราคาจะต�องเสนอเอกสารหลักฐานแยกเปLน ๒ ส#วน คือ 
                   ๓.๑ ส#วนท่ี ๑ อย#างน�อยต�องมีเอกสารดังต#อไปนี้ 
                          (๑) ในกรณีผู�ประสงค�จะเสนอราคาเปLนนิติบุคคล 
                                 (ก) ห�างหุ�นส#วนสามัญหรือห�างหุ�นส#วนจํากัด ให�ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชือ่หุ�นส#วนผู�จัดการ ผู�มีอํานาจควบคุม (ถ�ามี) พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง 

                               (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดให�ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน            
นิติบุคคล หนังสือบริคณห�สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู�จัดการ ผู�มีอํานาจควบคุม (ถ�ามี)  บัญชีผู�ถือหุ�นรายใหญ# 

และสําเนาบัญชีรายชื่อผู�ถือหุ�น (แบบอบจ.5)   พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง 

                         (๒)  ในกรณีผู�ประสงค�จะเสนอราคาเปLนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช#นิติบุคคลให�
ยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู�นั้น  สําเนาข�อตกลงท่ีแสดงถึงการเข�าเปLนหุ�นส#วน  (ถ�ามี)  สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู�เปLนหุ�นส#วน พร�อมท้ังรับรองสําเนาถูกต�อง 
                         (๓)  ในกรณีผู�ประสงค�จะเสนอราคาเปLนผู�เสนอราคาร#วมกันในฐานะเปLนผู�ร#วมค�า ให�ยื่น
สําเนาสัญญาของการเข�าร#วมค�า  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู�ร#วมค�า  และในกรณีท่ีผู�เข�าร#วมค�าฝ�ายใด
เปLนบุคคลธรรมดาท่ีมิใช#สัญชาติไทย ก็ให�ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู�ร#วมค�าฝ�ายใดเปLนนิติบุคคลให�ยื่น
เอกสารตามท่ีระบุไว�ใน (๑) 
                         (๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย�  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค#าเพ่ิม  สําเนาเลขประจําตัว 

ผู�เสียภาษี พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง 
                         (๕) บัญชีเอกสารส#วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได�ยื่นตามแบบในข�อ ๑.๗ (๑) 
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                 ๓.๒ ส#วนท่ี ๒ อย#างน�อยต�องมีเอกสารดังต#อไปนี้ 
                         (๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข�อ ๔.4 
                         (๒) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงป�ดอากรแสตมป�ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู�ประสงค�จะเสนอราคา
มอบอํานาจให�บุคคลอ่ืนทําการแทน 
                         (๓) หลักประกันซองตามข�อ ๕ 
                         (๔) สําเนาสัญญาหรือสําเนาหนังสือรับรองผลงาน พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง 
                         (๕) แบบใบยื่นข�อเสนอการประกวดราคาซ้ือด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� 

                         (๖) หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ�างด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�โดยต�องลงนาม
พร�อมประทับตรา (ถ�ามี) 

                         (๗) บัญชีเอกสารส#วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีได�ยื่นตามแบบในข�อ ๑.๗ (๒) 
                           หมายเหตุ   ต%นฉบับส�วนท่ี 1  จํานวน 1 ชุด   ต%นฉบับส�วนท่ี 2  จํานวน 1 ชุด  

สําเนาส�วนท่ี 2  จํานวน 3 ชุด ย่ืนมาพร%อมกันในวันย่ืนซองเสนอราคา 

๔. การเสนอราคา 
                   ๔.๑  ผู�ประสงค�จะเสนอราคาต�องยื่นข�อเสนอตามแบบท่ีกําหนดไว�ในเอกสารประกวดราคาซ้ือ
ด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� และหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ�างด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�โดยไม#
มีเง่ือนไขใด ๆ ท้ังสิ้น  และจะต�องกรอกข�อความให�ถูกต�องครบถ�วน  ลงลายมือชื่อของผู�ประสงค�จะเสนอราคา
ให�ชัดเจน 
                   ๔.๒  ผู�ประสงค�จะเสนอราคาจะต�องเสนอกําหนดยืนราคาไม#น�อยกว#า 90 วันนับแต#วันยืนยัน
ราคาสุดท�ายโดยภายในกําหนดยืนราคา ผู�ประสงค�จะเสนอราคาหรือผู�มีสิทธิเสนอราคาจะต�องรับผิดชอบราคา
ท่ีตนเสนอไว� และจะถอนการเสนอราคามิได� 

                   4.3 ผู�ประสงค�จะเสนอราคาจะต�องกําหนดเวลาส#งมอบพัสดุภายใน 180 วัน  นับถัดจากวันลง
นามในสัญญาซ้ือขาย  

๔.4  ผู�ประสงค�จะเสนอราคาจะต�องส#งแคตตาล็อก  และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณ 

ลักษณะเฉพาะของเครื่องทําความเย็นแบบหอยโข#งระบายความร�อนด�วยน้ํา (Water Cooled Centrifugal  
Chiller) ไปพร�อม เอกสารส#วนท่ี ๑ และเอกสารส#วนท่ี ๒ เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล#าว
นี้ สถาบันจะยึดไว�เปLนเอกสารของทางราชการ 

 

                        สําหรับแคตตาล็อกท่ีแนบให�พิจารณา  หากเปLนสําเนารูปถ#ายจะต�องรับรองสําเนาถูกต�อง
โดยผู�มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล  หากคณะกรรมการประกวดราคามีความประสงค�จะขอดูต�นฉบับแคต
ตาล็อกผู�ประสงค�จะเสนอราคาจะต�องนําต�นฉบับมาให�คณะกรรมการประกวดราคา ตรวจสอบภายใน3วัน  
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                 ๔.5 ก#อนยื่นเอกสารประกวดราคาซ้ือด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� ผู�ประสงค�จะเสนอราคาควร
ตรวจดูร#างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให�ถ่ีถ�วนและเข�าใจเอกสาร ประกวดราคาท้ังหมดเสีย
ก#อนท่ีจะตกลงยื่นข�อเสนอ ตามเ ง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาซ้ือด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� 
                 ๔.6 ผู�ประสงค�จะเสนอราคาจะต�องยื่นเอกสารประกวดราคาซ้ือด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� จ#า
หน�าซองถึง ประธานคณะกรรมการประกวดราคาซ้ือเครื่องทําความเย็นแบบหอยโข#งระบายความร�อนด�วยน้ํา 
(Water Cooled Centrifugal Chiller) จํานวน 1 เครื่อง  พร�อมติดต้ัง ด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� โดยระบุ
ไว�ท่ีหน�าซองว#า "เอกสารประกวดราคาซ้ือด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� เลขท่ี อ ...../2556"  ยื่นต#อ
คณะกรรมการประกวดราคา ในวันท่ี ..................................  ต้ังแต#เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. 
ณ กลุ#มงานพัสดุ  กองคลังและพัสดุ ชั้น 5 อาคารนราธิปพงศ�ประพันธ�  

                      เม่ือพ�นกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซ้ือด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�แล�วจะไม# 

รับเอกสารเพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด 

                      คณะกรรมการประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู�ประสงค�จะเสนอราคา
แต#ละรายว#าเปLนผู�ประสงค�จะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน�ร#วมกันกับผู�ประสงค�จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเปLนผู�มี
ผลประโยชน�ร#วมกันระหว#าง ผู�ประสงค�จะเสนอราคากับผู�ให�บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส� ตามข�อ ๑.๖
(1) ณ วันประกาศ ประกวดราคาซ้ือด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�หรือไม# พร�อมท้ังตรวจสอบข�อเสนอ
ตาม ข�อ ๓.๒ และแจ�งผู�ประสงค�จะเสนอราคาแต#ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย�
ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดท่ีมีหลักฐานว#าผู�ประสงค�จะเสนอราคารับทราบแล�ว 

 

                      หากปรากฏต#อคณะกรรมการประกวดราคาก#อนหรือในขณะท่ีมีการเสนอราคาทาง
อิเล็กทรอนิกส�ว#า มีผู�ประสงค�จะเสนอราคากระทําการอันเปLนการขัดขวางการแข#งขันราคาอย#างเปLนธรรม ตาม
ข�อ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการฯ  จะตัดรายชื่อผู�ประสงค�จะเสนอราคารายนั้นออกจากการเปLนผู�มีสิทธิเสนอ
ราคา  และสถาบันจะพิจารณาลงโทษผู�ประสงค�จะเสนอราคาดังกล#าวเปLนผู�ท้ิงงาน 

 

                      ผู�ประสงค�จะเสนอราคาท่ีไม#ผ#านการคัดเลือกเบ้ืองต�น    เพราะเหตุเปLนผู�ประสงค�จะเสนอ
ราคาท่ีมีผลประโยชน�ร#วมกันกับผู�เสนอราคารายอ่ืน หรือเปLนผู�มีผลประโยชน�ร#วมกันระหว#างผู�ประสงค�จะ เสนอ
ราคากับผู� ให�บริ การตลาดกลางอิ เล็กทรอนิกส�  ณ วันประกาศประกวดราคา ซ้ือด�วยวิ ธี การทาง
อิเล็กทรอนิกส� หรือเปLนผู�ประสงค�จะเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปLนการขัดขวางการแข#งขันราคาอย#างเปLน
ธรรม หรือผู�ประสงค�จะเสนอราคาท่ีไม#ผ#านคุณสมบัติทางด�านเทคนิคอาจอุทธรณ�คําสั่งดังกล#าวต#อหัวหน�า
หน#วยงานท่ีจัดหาพัสดุภายใน ๓ วัน นับแต#วันท่ีได�รับแจ�งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ�
ของหัวหน�าหน#วยงานท่ีจัดหาพัสดุให�ถือเปLนท่ีสุด 
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                      หากปรากฏต#อคณะกรรมการประกวดราคาว#ากระบวนการเสนอราคาซ้ือด�วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส�ประสบข�อขัดข�องจนไม#อาจดําเนินการต#อไปให�แล�วเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนดไว�  คณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให�ผู�แทนผู�มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต#อสื่อสารกับ 

บุคคลอ่ืน และเม่ือแก�ไขข�อขัดข�องแล�ว จะให�ดําเนินกระบวนการเสนอราคาต#อไป จากข้ันตอนท่ีค�างอยู#ภายใน 

เวลาของการเสนอราคาท่ียังเหลือก#อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต#ต�องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคา
ภายในวันเดียวกัน เว�นแต#คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว#ากระบวนการเสนอราคาจะไม#แล�วเสร็จได�
โดยง#าย หรือข�อขัดข�องไม#อาจแก�ไขได� ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอ
ราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานท่ี เพ่ือเริ่มต�นกระบวนการเสนอราคาใหม# โดยจะแจ�งให�ผู�มีสิทธิเสนอราคา
ทุกรายท่ีอยู#ในสถานท่ีนั้นทราบ 

 

                      คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ ระหว#างการประกวด 

ราคาฯ  เพ่ือให�การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน�สูงสุดต#อทางราชการ 

               ๔.7 ผู�ประสงค�จะเสนอราคาท่ีได�รับการคัดเลือกให�เปLนผู�มีสิทธิเสนอราคาจะต�องปฏิบัติดังนี้ 
                    (๑) ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไว�ในหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ�างด�วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส�ท่ีได�ยื่นมาพร�อมกับซองข�อเสนอทางเทคนิค 

                    (๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซ้ือด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�   จะต�องเริ่มต�น 

5,300,000.-บาท (ห%าล%านสามแสนบาทถ%วน) 

                    (๓) ราคาท่ีเสนอจะต�องเปLนราคาท่ีรวมภาษีมูลค#าเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถ�ามี) รวมค#าใช�จ#าย ท้ัง
ปวงไว�ด�วยแล�ว  

(๔) ผู�มีสิทธิเสนอราคาหรือผู�แทนจะต�องมาลงทะเบียนเพ่ือเข�าสู#กระบวนการเสนอราคา  

ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด 

                      (๕) ผู�มีสิทธิเสนอราคาหรือผู�แทนท่ีมาลงทะเบียนแล�วต�อง LOG IN เข�าสู#ระบบ 

 (6) ผู�มีสิทธิเสนอราคาหรือผู�แทนท่ี LOG IN แล�วจะต�องดําเนินการเสนอราคา โดยราคาท่ี 

เสนอในการประกวดราคาซ้ือด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�  จะต�องตํ่ากว#าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ 

และจะต�องเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid)  ไม#น�อยกว#าครั้งละ 10,000.-บาท จากราคาสูงสุดในการ
ประกวดราคาฯ  และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป  ต�องเสนอลดราคาครั้งละไม#น�อยกว#า  10,000.- บาท    
จากราคาครั้งสุดท�ายท่ีเสนอลดแล�ว 
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 (7) ห�ามผู�มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเม่ือการประกวดราคา ฯ เสร็จสิ้นแล�ว 

จะต�องยืนยันราคาต#อผู�ให�บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส� ราคาท่ียืนยันจะต�องตรงกับราคาท่ีเสนอหลังสุด 
                    (8) ผู�มีสิทธิเสนอราคาท่ีได�รับการคัดเลือกให�เปLนผู�ชนะการเสนอราคาต�องรับผิดชอบค#าใช�จ#าย
ในการให�บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส�และค#าใช�จ#ายในการเดินทางของผู�ให�บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส�  ท้ังนี้จะแจ�งให�ทราบในวันเสนอราคา 

                    (9) ผู�มีเสนอราคาจะต�องมาเสนอราคา ในวันท่ี ............................... ต้ังแต#เวลา 10.45 น.เปLน
ต�นไป ท้ังนี้ จะแจ�งนัดหมายตามแบบแจ�งวัน เวลา และสถานท่ีเสนอราคา (บก 005) ให�ทราบต#อไป 

                  (10) ผู�มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเข�าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของผู�
ให�บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส� ท่ีแสดงไว�ในเว็บไซต� www.gprocurement.go.th และผู�มีสิทธิเสนอราคา
ต�องทําการทดลองวิธีการเสนอราคาก#อนถึงกําหนดวันเสนอราคาท่ีเว็บไซต�ของผู�ให�บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส� ต้ังแต#วัน 1 ตุลาคม 2555 เปLนต�นไป 

             

๕. หลักประกันซอง       
                 ผู�ประสงค�จะเสนอราคาต�องวางหลักประกันซองพร�อมกับการยื่นซองข�อเสนอด�านเทคนิค 

จํานวน  265,000.- บาท (สองแสนหกหม่ืนห%าพันบาทถ%วน) โดยหลักประกันซองจะต�องมีระยะเวลาการ
คํ้าประกัน   ต้ังแต#วันยื่นซองข�อเสนอทางเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันให�ใช�
อย#างหนึ่งอย#างใดดังต#อไปนี้ 
                 ๕.๑ เงินสด   
                 ๕.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจ#ายให�แก#สถาบัน    โดยเปLนเช็คลงวันท่ีท่ียื่นซองข�อเสนอด�านเทคนิค 

หรือก#อนหน�านั้นไม#เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 
                 ๕.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข�อ ๑.๕ (๑) 
                 ๕.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย�ท่ีได�รับอนุญาตให�ประกอบ
กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย� และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห#งประเทศไทย  ซ่ึงได�
แจ�งเวียนชื่อให�ส#วนราชการต#างๆ ทราบแล�ว โดยอนุโลมให�ใช�ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข�อ ๑.๕ (๑) 
                 ๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                 หลักประกันซองตามข�อนี้  สถาบันจะคืนให�ผู�ประสงค�จะเสนอราคาหรือผู�คํ้าประกันภายใน     
15 วัน นับถัดจากวันท่ีได�พิจารณาในเบ้ืองต�นเรียบร�อยแล�ว เว�นแต#ผู�เสนอราคารายท่ีคัดเลือกไว�ซ่ึงเสนอราคา
ตํ่าสุด  จะคืนให�ต#อเม่ือได�ทําสัญญาหรือข�อตกลง  หรือเม่ือผู�มีสิทธิเสนอราคาได�พ�นจากข�อผูกพันแล�ว 
                 การคืนหลักประกันซอง ไม#ว#ากรณีใดๆจะคืนให�โดยไม#มีดอกเบ้ีย 
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๖. หลักเกณฑ<และสิทธิในการพิจารณาราคา 
                    ๖.๑ ในการประกวดราคาซ้ือด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�นี้  สถาบันจะพิจารณาตัดสินด�วย
ราคารวม 
                    ๖.๒ หากผู�ประสงค�จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม#ถูกต�องตามข�อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการ
เสนอราคาไม#ถูกต�อง  หรือไม#ครบถ�วนตามข�อ ๓     หรือยื่นซองเอกสารประกวดราคาซ้ือด�วยวิธีการทางอิเล็ก 
ทรอนิกส�ไม#ถูกต�องตามข�อ  ๔   แล�วคณะกรรมการประกวดราคาจะไม#รับพิจารณาข�อเสนอของผู�ประสงค�จะ
เสนอราคารายนั้น    เว�นแต#เปLนข�อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน�อย     หรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของ 

เอกสารประกวดราคาซ้ือด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�ในส#วนท่ีมิใช#สาระสําคัญ ท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณา
เห็นว#าจะเปLนประโยชน�ต#อสถาบันเท#านั้น 

                    ๖.๓ สถาบันสงวนสิทธิไม#พิจารณาราคาของผู�ประสงค�จะเสนอราคา โดยไม#มีการผ#อนผันใน
กรณีดังต#อไปนี้ 
                          (๑) ไม#ปรากฏชื่อผู�ประสงค�จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู�รับเอกสารประกวดราคาซ้ือ
ด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�  หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซ้ือด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�
ของสถาบัน 
                          (๒) เสนอรายละเอียดแตกต#างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคาซ้ือด�วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�ท่ีเปLนสาระสําคัญ หรือมีผลทําให�เกิดความได�เปรียบเสียเปรียบแก#ผู�ประสงค�จะเสนอ
ราคารายอ่ืน 
                    ๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาซ้ือด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�  หรือในการทําสัญญา
คณะกรรมการประกวดราคาหรือสถาบันมีสิทธิให�ผู�ประสงค�จะเสนอราคาชี้แจงข�อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ข�อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข�องกับผู�ประสงค�จะเสนอราคาได� สถาบันมีสิทธิท่ีจะไม#รับราคา หรือไม#ทําสัญญาหาก
หลักฐานดังกล#าวไม#มีความเหมาะสมหรือไม#ถูกต�อง 

                    ๖.๕ สถาบันทรงไว�ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม#รับราคาตํ่าสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาท่ีเสนอ
ท้ังหมดก็ได�  และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาซ้ือด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�โดยไม#พิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได�สุดแต#จะพิจารณา ท้ังนี้
เพ่ือประโยชน�ของทางราชการเปLนสําคัญ   และให�ถือว#าการตัดสินของสถาบันเปLนเด็ดขาด ผู�ประสงค�จะเสนอ
ราคาหรือผู�มีสิทธิเสนอราคา จะเรียกร�องค#าเสียหายใด ๆ มิได� รวมท้ังสถาบันจะพิจารณายกเลิกการประกวด
ราคาซ้ือด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�และลงโทษผู�มีสิทธิเสนอราคาเปLนผู�ท้ิงงาน ไม#ว#าจะเปLนผู�มีสิทธิเสนอราคา
ท่ีได�รับการคัดเลือกหรือไม#ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อได�ว#าการเสนอราคากระทําการโดยไม#สุจริต เช#น การเสนอ
เอกสารอันเปLนเท็จ หรือใช�ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปLนต�น 

                  ๖.๖ ในกรณีท่ีปรากฏข�อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซ้ือด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� 
ว#าผู�ประสงค�จะเสนอราคาท่ีได�รับการคัดเลือกเปLนผู�มีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน�ร#วมกันกับผู�มีสิทธิเสนอ
ราคารายอ่ืน  หรือเปLนผู�มีผลประโยชน�ร#วมกันระหว#างผู�มีสิทธิเสนอราคากับผู�ให�บริการตลาดกลาง 
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อิเล็กทรอนิกส�  ณ  วันประกาศประกวดราคาซ้ือด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�  หรือเปLนผู�มีสิทธิเสนอราคาท่ี
กระทําการอันเปLนการขัดขวางการแข#งขันราคาอย#างเปLนธรรม ตามข�อ ๑.๖ สถาบันมีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผู�มี
สิทธิเสนอราคาท่ีมีสิทธิได�รับการคัดเลือกดังกล#าว  และสถาบันจะพิจารณาลงโทษผู�มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปLน
ผู�ท้ิงงาน 

7. การทําสัญญาซ้ือขาย 

                 ๗.๑ ในกรณีท่ีผู�ชนะการประกวดราคาซ้ือด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�(ผู�ค�า)สามารถส#งมอบ
สิ่งของได�ครบถ�วนภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ นับแต#วันท่ีทําข�อตกลงซ้ือ สถาบันอาจจะพิจารณา
จั ด ทํ า ข� อ ต ก ล ง เ ปL น ห นั ง สื อ   แ ท น ก า ร ทํ า สั ญ ญ า ต า ม แ บ บ สั ญ ญ า ดั ง ร ะ บุ ใ น ข� อ  ๑ . ๔   ก็ ไ ด� 
                 ๗.๒ ในกรณีผู�ชนะการประกวดราคาซ้ือด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�ไม#สามารถส#งมอบสิ่งของได�
ครบถ�วนภายใน ๕  วันทําการของทางราชการ หรือสถาบันเห็นว#าไม#สมควรจัดทําข�อตกลงเปLนหนังสือตาม
ข�อ ๗.๑ ผู�ชนะการประกวดราคาซ้ือด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�จะต�องทําสัญญาซ้ือขาย ตามแบบสัญญาดัง
ระบุในข�อ  ๑.๔   หรือในกรณีท่ีหน#วยงานท่ีรวมกันประกวดราคาซ้ือด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�ให�ผู�ชนะการ 

ประกวดราคาซ้ือด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�ทําสัญญากับเจ�าของงบประมาณโดยตรงภายใน ๑๐ วัน นับถัด
จากวันท่ีได�รับแจ�งและจะต�องวางหลักประกันสัญญา เปLนจํานวนเงินเท#ากับร�อยละ ๕ ของราคาสิ่งของท่ี
ประกวดราคาซ้ือด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�ให�สถาบันยึดถือไว�ในขณะทําสัญญา  โดยใช�หลักประกันอย#าง
หนึ่งอย#างใด  ดังต#อไปนี้ 

                        (1)  เงินสด 

                        (๒) เช็คท่ีธนาคารสั่งจ#ายให�แก#สถาบัน โดยเปLนเช็คลงวันท่ี ท่ีทําสัญญาหรือก#อนหน�านั้นไม# 

เกิน 3 วันทําการของทางราชการ 

                        (๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุใน
ข�อ ๑.๕ (๒) 

                         (๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย� ท่ีได�รับอนุญาตให�
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย�และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน  ตามประกาศของธนาคารแห#งประเทศ
ไทย ซ่ึงได�แจ�งเวียนชื่อให�ส#วนราชการต#าง ๆ ทราบแล�ว โดยอนุโลมให�ใช�ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุใน
ข�อ ๑.๕ (๒) 
                         (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 

 

                 หลักประกันนี้จะคืนให�โดยไม#มีดอกเบ้ีย  ภายใน  ๑๕  วัน  นับถัดจากวันท่ีคู#สัญญาพ�นจากข�อ
ผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแล�ว 
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๘. อัตราค�าปรับ 
                 ค#าปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายข�อ ๑๐ ให�คิดในอัตราร�อยละ ๐.๒ ต#อวัน 

 
๙. การรับประกันความชํารุดบกพร�อง 
                 ผู�ชนะการประกวดราคาซ้ือด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� ซ่ึงได�ทําข�อตกลงเปLนหนังสือ หรือทํา
สัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุในข�อ ๑.๔ แล�วแต#กรณี  จะต�องรับประกันความชํารุดบกพร#องของสิ่งของท่ีซ้ือ
ขายท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม#น�อยกว#า 1 ป�  นับถัดจากวันท่ีผู�ซ้ือรับมอบ  โดยผู�ขายต�องรีบจัดการซ#อมแซม
แก�ไขให�ใช�การได�ดีดังเดิมภายใน 3 วัน นับถัดจากวันท่ีได�รับแจ�งความชํารุดบกพร#อง 
 
๑๐. ข%อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
                 ๑๐.๑ เงินค#าพัสดุสําหรับการซ้ือครั้งนี้ ได�มาจากงบประมาณเงินรายได� ประจําป�งบประมาณ          
พ.ศ. ๒๕๕6 
                         การลงนามในสัญญาจะกระทําได�ต#อเม่ือสถาบันได�รับอนุมัติเงินจาก  สถาบันบัณฑิต     
พัฒนบริหารศาสตร� แล�วเท#านั้น 
                 ๑๐.๒ เม่ือสถาบันได�คัดเลือกผู�มีสิทธิเสนอราคารายใดให�เปLนผู�ขาย  และได�ตกลงซ้ือสิ่งของตาม
การประกวดราคาซ้ือด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�แล�ว    ถ�าผู�ขายจะต�องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล#าวเข�ามาจาก
ต#างประเทศ และของนั้นต�องนําเข�ามาโดยทางเรือในเส�นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู# และสามารถให�บริการรับขนได�
ตามท่ีรัฐมนตรีว#าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด     ผู�มีสิทธิเสนอราคาซ่ึงเปLนผู�ขายจะต�องปฏิบัติตาม
กฎหมายว#าด�วยการส#งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
                         (๑) แจ�งการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล#าว   เข�ามาจากต#างประเทศต#อกรมเจ�าท#า
ภายใน ๗ วัน นับต้ังแต#วันท่ีผู�ขายสั่งหรือซ้ือขายของจากต#างประเทศ เว�นแต#เปLนของท่ีรัฐมนตรีว#าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว�นให�บรรทุกโดยเรืออ่ืนใด 

                         (๒) จัดการให�สิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล#าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช#นเดียวกับเรือ
ไทยจากต#างประเทศมายังประเทศไทย เว�นแต#จะได�รับอนุญาตจากกรมเจ�าท#าให�บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ี
มิใช#เรือไทย ซ่ึงจะต�องได�รับอนุญาตเช#นนั้นก#อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปLนของท่ีรัฐมนตรีว#าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว�นให�บรรทุกของลงเรืออ่ืน 
                         (๓) ในกรณีท่ีไม#ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู�ขายจะต�องรับผิดตามกฎหมายว#าด�วยการ
ส#งเสริมการพาณิชยนาวี 

 

 

 

 



-10- 

      ๑๐.๓ ผู�ประสงค�จะเสนอราคาซ่ึงได�ยื่นเอกสารประกวดราคาด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�ต#อ 

สถาบันฯ แล�ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได�   และเม่ือได�รับการคัดเลือกให�เปLนผู�มีสิทธิเสนอ
ราคาแล�วต�องเข�าร#วม เสนอราคาด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดใน ข�อ ๔.7(4) (5) (6) 

และ (7)   มิฉะนั้นสถาบันจะริบหลักประกันซอง  จํานวนร�อยละ 2.5   ของวงเงินท่ีจัดหาทันที    และอาจ
พิจารณาเรียกร�องให�ชดใช�ความเสียหายอ่ืน (ถ�ามี)  รวมท้ังอาจพิจารณาให�เปLนผู�ท้ิงงานได�  หากมีพฤติกรรม 

เปLนการขัดขวางการแข#งขันราคาอย#างเปLนธรรม 

                ๑๐.๔ ผู�มีสิทธิเสนอราคาซ่ึงสถาบันได�คัดเลือกแล�วไม#ไปทําสัญญา  หรือข�อตกลงภายในเวลาท่ี 

ทางราชการกําหนดดังระบุไว�ในข�อ ๗ สถาบันจะริบหลักประกันซองหรือเรียกร�องจากผู�ออกหนังสือคํ้าประกัน
ซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร�องให�ชดใช�ความเสียหายอ่ืน (ถ�ามี) รวมท้ังจะพิจารณาให�เปLนผู�ท้ิงงานตาม
ระเบียบของทางราชการ 
                 ๑๐.๕ สถาบันมีสิทธิท่ีจะแก�ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือข�อกําหนดในแบบสัญญาให�เปLนไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ�ามี) 

 
                                                 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

                                                      ........./........./............ 

 

 

 

 

 


