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เอกสารสอบราคาซื้อเลขท่ี ส9/2560 

สอบราคาซ้ือเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  ระดับ XGA 
ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI  Lumens พร้อมติดต้ัง จํานวน 13 เคร่ือง 

ตามประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ลงวันท่ี 18  พฤศจิกายน 2559 

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

                  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "สถาบัน" มีความประสงค์จะสอบราคาซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์  ระดับ XGA  ขนาดไม่น้อยกว่า  3,500  ANSI  Lumens พร้อมติดตั้ง   จํานวน  13  เคร่ือง  ซึ่งพัสดุทีจ่ะซื้อน้ี
ต้องเป็นของแท ้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทนัที และมีคุณลกัษณะเฉพาะตรง
ตามกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี ้โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนดดังต่อไปน้ี 
 

๑.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
                          ๑.๑  รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ 
                          ๑.๒  แบบใบเสนอราคา 
                          ๑.๓  แบบสัญญาซือ้ขาย 
                          ๑.๔  แบบหนังสือค้ําประกัน 
                                 (๑) หลกัประกันสญัญา 
                          ๑.๕  บทนิยาม 
                                 (๑)  ผู้เสนอราคาทีมี่ผลประโยชน์ร่วมกัน 
                                 (๒)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                          ๑.๖  แบบบัญชีเอกสาร 
                                 (๑)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
                                 (๒)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 

 
                    ๒.   คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
                          ๒.๑ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพสัดุทีส่อบราคาซื้อดังกล่าว 

     2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ทีถู่กระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนช่ือ
แล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผูท้ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                          2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา 
หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕                     
                          2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสทิธ์ิหรือความคุม้กัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มคีําสั่งใหส้ละสทิธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
                          2.5  บุคคลหรือนิติบคุคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ
แสดงบัญชีรายรับจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 
                          2.6  บุคคลหรือนิติบคุคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างด้วย
ระบบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสข์อง
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์  ศูนย์ข้อมลูจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 
                          2.7 คู่สญัญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละคร้ังซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน 
สามหม่ืนบาท คูส่ัญญาอาจจ่ายเงินเป็นเงินสดก็ได ้
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                    3.  หลักฐานการเสนอราคา 
                          ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอ
ราคาเป็น ๒ ส่วน คือ 
                          ๓.๑  ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 
                                 (๑)  ในกรณผีู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                       (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากดั ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จดัการ ผู้มีอํานาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                        (ข)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณหส์นธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสําเนา
ถูกตอ้ง 
                                  (๒)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลใหย้ืน่สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สาํเนาข้อตกลงทีแ่สดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  (ถา้มี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เป็น
หุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                  (๓)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าให้ยื่นสําเนาสัญญาของการ
เข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีทีผู่้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติ
ไทย ก็ให้ย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็น นิติบุคคลใหย่ื้นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) 
                                  (๔)  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สําเนาหนังสือบริคณหส์นธิ บัญชีรายชื่อ
กรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอํานาจควบคุม  บัญชีผูถ้อืหุ้นรายใหญ่  สําเนาบัญชีรายชื่อผูถ้ือหุ้น (แบบ บอจ.๕) 
                                     (๕)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) 
 

๓.๒ ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 
                                   (๑)  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะตามข้อ ๔.๔ 
                                   (๒)  หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอํานาจให้
บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 

      (๓)  บัญชีเอกสารส่วนที ่๒ ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) 
 

                      ๔.  การเสนอราคา 
                           ๔.๑  ผู้เสนอราคาต้องย่ืนเสนอราคาตามแบบทีก่ําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาน้ี โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ  
ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถกูต้องครบถ้วน   ลงลายมอืช่ือของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน  จํานวนเงินที่เสนอต้องระบุ
ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร  โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข  หากมีการขดู  ลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือ
ช่ือผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากบัไว้ด้วยทุกแห่ง 
                           ๔.๒  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา
รวม และหรือราคาต่อหน่วยและหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถกูต้อง  ทั้งน้ีราคารวมท่ีเสนอจะต้อง
ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสอื  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคญั โดยคดิราคารวมทั้งสิ้นซ่ึงรวมค่า
ภาษีมูลคา่เพิ่ม  ภาษีอากรอื่น  ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน และคา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ ทั้งปวง จนกระทัง่ส่งมอบพัสดุให ้ณ  สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
                                ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกําหนดยนืราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา โดย
ภายในกําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนไดเ้สนอไว้ และจะถอนเสนอราคามิได้ 
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                         ๔.๓  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน 45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
ซ้ือขาย 
                         ๔.๔  ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะของรายการ
ซ้ือเคร่ืองมัลติมเีดียโปรเจคเตอร์  ระดับ XGA  ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI  Lumens พร้อมติดต้ัง  จํานวน 13 เคร่ือง 
ไปพร้อมใบเสนอราคาเพ่ือประกอบการพิจารณา หลกัฐานดังกล่าวนี้สถาบันจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
                                 สําหรับแคตตาล็อกทีแ่นบให้พิจารณา หากเป็นสาํเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูมี้
อํานาจ ทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล   หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา   มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับ แคตตาล็อก        
ผู้เสนอราคาจะต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ตรวจสอบภายใน ๑ วัน 
                          ๔.๕  ก่อนย่ืนซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะฉพาะฯลฯ         
ให้ถีถ่้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนทีจ่ะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 

           ๔.๖  ผู้เสนอราคาจะต้องย่ืนซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถงึประธาน 
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens 
พร้อมติดต้ัง  จํานวน 13 เคร่ือง  โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า "ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ส....../2560"  ย่ืนต่อ
เจ้าหน้าที่ในวันท่ี  18  พฤศจิกายน  2559  ถึงวันท่ี  28  พฤศจิกายน  2559 ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ ถึงเวลา 16.00น. 
ณ กลุ่มงานพัสดุ กองคลังและพัสดุ ชั้น 5 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์  
 

                        เม่ือพ้นกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 
 

                          คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัตขิองผู้เสนอราคาแตล่ะรายว่าเป็น 
ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่ และประกาศ
รายช่ือผู้เสนอราคาที่มีสทิธิได้รับการคัดเลือกกอ่นการเปิดซองใบเสนอราคา 
 
                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่ามี 
ผู้เสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เช่ือว่ามีการ
กระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอยา่งเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายน้ันออกจากการเป็นผู้
เสนอราคา และประกาศรายช่ือผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคดัเลือก  และสถาบันจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็น
ผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ  จะวินิจฉัยได้ว่า ผู้เสนอราคารายน้ันเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของ
ทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเร่ิมให้มีการกระทําดังกล่าว 

 
                          ผู้เสนอราคาทีถู่กตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ 
ประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวาง 
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวตอ่ปลัดกระทรวงภายใน  ๓  วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก 
คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด 
                           

                  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการ 
คัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8  อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ในวันท่ี  1 ธันวาคม 2559 
ต้ังแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  
 

การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา  
เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แกท่างราชการอย่างยิ่งและในกรณีที ่
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ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซอง  ใบเสนอราคาทีไ่ด้ดําเนินการไป
แล้ว จะเป็นประโยชน์แกท่างราชการอย่างยิ่งให้ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลกิการเปิดซองใบเสนอราคาดังกลา่วได้ 
 
               ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
                    ๕.๑  ในการสอบราคาคร้ังน้ี สถาบันจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม  
                    ๕.๒  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถ่กูต้องตามขอ้ ๒ หรือยื่นหลกัฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่
ครบถ้วนตามขอ้ ๓   หรือยื่นซองสอบราคาไมถู่กตอ้งตามข้อ ๔  แล้วคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคา
ของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารสอบราคา 
ในส่วนที่มใิช่สาระสําคัญ ทั้งน้ีเฉพาะในกรณีทีพ่ิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสถาบันเท่าน้ัน 
                    ๕.๓  สถาบันสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผนัในกรณีดังต่อไปนี้ 
                           (๑)  ไม่ปรากฏช่ือผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับเอกสาร
สอบราคาของสถาบัน 
                           (๒)  ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือช่ือผู้เสนอราคาอย่างหน่ึงอยา่งใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
                           (๓)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคา  ที่เป็นสาระสําคัญ หรือมี
ผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
                           (๔)  ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แก้ไขเปลี่ยนแปลง  โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชือ่พร้อม
ประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ 
                    ๕.๔  ในการตดัสินการสอบราคา หรือในการทําสญัญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือสถาบันมีสทิธิ 
ใหผู้้เสนอราคาช้ีแจงข้อเท็จจริง  สภาพ  ฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ สถาบันมีสิทธิที่จะไม่รับ
ราคา หรือไม่ทําสัญญาหากหลกัฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
                    ๕.๕  สถาบันทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุด  หรือราคาหน่ึงราคาใดหรือราคาที่เสนอทัง้หมดก็ได้  และ
อาจพิจารณาเลอืกซ้ือในจํานวน  หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคา โดยไม่
พิจารณาจัดซ้ือเลยก็ไดสุ้ดแต่จะพิจารณา ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสนิของสถาบันเป็น
เด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งสถาบันจะพิจารณายกเลกิการสอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคา
เป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เช่ือได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่
สุจริตเช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใชช่ื้อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทนเป็นต้น 
                    ๕.๖  ในกรณทีี่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ตามที่ได้ประกาศรายช่ือไว้ ตามข้อ ๔.๖ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบ
ราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ สถาบันมีอํานาจที่จะ
ตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายช่ือตามข้อ ๔.๖  และสถาบันจะพิจารณาลงโทษ
ผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
                           ในกรณนีี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดําเนินการไปแล้ว
จะเป็นประโยชน์แกท่างราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลกิการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
 
              ๖.  การทําสัญญาซื้อขาย 
                   ๖.๑  ในกรณีทีผู่้ชนะการสอบราคา สามารถส่งมอบสิ่งของไดค้รบถ้วนภายใน ๕ วัน  ทําการของทางราชการ
นับแต่วันที่ทําขอ้ตกลงซื้อ สถาบันจะพิจารณาจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทําสญัญาตามแบบสัญญาดงัระบุในข้อ  
๑.๓ ก็ได้ 
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                   ๖.๒   ในกรณผีู้ชนะการ สอบราคา ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ
หรือสถาบันเหน็ว่าไม่สมควรจัดทําขอ้ตกลงเป็นหนังสือตามขอ้ ๖.๑ ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทําสญัญาซือ้ขาย 
ตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ   ๑.๓ กับสถาบันภายใน  ๑๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกัน
สัญญา เป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาสิ่งของที ่สอบราคาได้ให้สถาบันยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกัน
อย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี ้
                           (๑)  เงินสด 
                           (๒)  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายใหแ้กส่ถาบัน โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือก่อนหน้าน้ันไม่เกิน ๓ วัน  
ทําการ 
                           (๓)  หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสอืค้ําประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) 
                           (๔)  หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆทราบแล้ว โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามแบบหนังสอืค้ําประกัน ดังระบุ
ในข้อ ๑.๔ (๑) 
                           (๕)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                 หลกัประกันน้ีจะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันทีผู่้ชนะการสอบราคา(ผู้ขาย) พ้นจาก 
ข้อผูกพันตามสญัญาซ้ือขายแลว้ 
 
                     ๗. อัตราค่าปรับ 
                         ค่าปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒ ต่อวัน 
 
                    ๘.  การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
                         ผู้ชนะการสอบราคา ซ่ึงได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 
แล้วแต่กรณ ีจะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซ้ือขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถัดจาก
วันที่ผู้ซ้ือรับมอบ โดยผูข้ายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขใหใ้ชก้ารได้ดีดังเดิมภายใน 1 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุด
บกพร่อง 
 
                    ๙.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
                          ๙.๑ เงินค่าพสัดสุําหรับการซ้ือคร้ังน้ี ได้มาจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจําปี ๒๕60 
                          การลงนามในสญัญาจะกระทําได้ต่อเม่ือสถาบันได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากสํานักงบประมาณแล้วเท่าน้ัน 
                          ๙.๒ เม่ือสถาบันได้คดัเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผูข้าย และได้ตกลงซ้ือสิ่งของตามสอบราคาซ้ือ แล้ว
ถ้าผูข้ายจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของน้ันต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดิน
อยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเ้สนอราคาซ่ึงเป็นผู้ขายจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี  
                                (๑)  แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซ้ือขายดังกล่าว เข้ามาจากต่างประเทศต่อสถาบันเจ้าท่า
ภายใน ๗ วัน นับต้ังแต่วันที่ผูข้ายส่ังหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                                (๒)  จัดการใหส้ิ่งของที่ซ้ือขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียว กับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสถาบันเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของน้ันโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย  
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ซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาตเช่นน้ันก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้
บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                  (๓)   ในกรณทีี่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูข้ายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี  
                            ๙.๓ ผู้เสนอราคาซ่ึงสถาบันได้คัดเลอืกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ
กําหนดดังระบุไว้ในข้อ ๖ สถาบันอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี)รวมท้ังจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ 
                            ๙.๔ สถาบันสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือข้อกําหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็น
ของสํานักงานอัยการสูงสดุ (ถ้ามี) 
  
 
                                                               สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
                                                               18 พฤศจกิายน 2559 

 
  
 


