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เอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวธิีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขท่ี eb3/2560 

การซ้ือชุดคอมพิวเตอร ์สําหรับประมวลผลระดับสูง จํานวน 75 ชุด  
ตามประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ลงวันที่  3  พฤศจิกายน  2559       
 

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

    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์    ซึ่งต่อไปน้ีเรียกว่า “สถาบัน” มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ 
ชุดคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผลระดับสูง จํานวน 75 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
              ซึ่งพัสดุท่ีจะซื้อน้ีต้องเป็นของแท้  ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพท่ีจะใช้
งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ฉบับน้ี โดยมีข้อแนะนํา และข้อกําหนด ดังต่อไปน้ี 
 
               ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์  
                    ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ       จํานวน  4  แผ่น  
                    ๑.๒ แบบใบเสนอราคา  ที่กําหนดไว้ในระบบการจัดซื้อ  
                          จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์                                จํานวน   2 แผ่น                           
                       ๑.๓ แบบสญัญาซื้อขาย                                   
                    ๑.4 แบบหนังสือคํ้าประกนั 
                          (๑) หลกัประกันการเสนอราคา 
                          (2) หลกัประกันสญัญา 
                    ๑.5 บทนิยาม 
                          (๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                          (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                    ๑.6 แบบบัญชีเอกสารท่ีกาํหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์
                           (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
                           (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
 
                ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

     2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
     2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียน

ชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการส่ังให้นิติบุคคลหรอืบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
     2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกบัผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5 
     2.4  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้น

แต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน   

                     2.5  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะท่ีห้ามเข้าเสนอราคาและห้าม
ทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด 

 



 
-2- 

 

       2.6   เป็นผู้ผ่านการคดัเลือกผูม้ีคุณสมบัติเบ้ืองต้นในการซื้อของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
       2.7  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ

รายจ่าย  หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 
       2.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งไดด้ําเนินการจัดซื้อจดัจ้าง

ด้วยระบบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Government Procurement : e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกสข์องกรมบัญชกีลางที่เว็บไซตศู์นย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

       2.9 คู่สญัญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแตก่ารจ่ายเงินแตล่ะครั้งซึ่งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมืน่บาท คู่สญัญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้     

      
                 ๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
                      ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจดัจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์แยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
                      ๓.๑ ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 
                            (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                 (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด  ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                 (ข) บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด  ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด 
ทะเบียนนิติบุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้น
รายใหญ ่(บอจ.5) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                             (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลทีม่ใิช่นิติบุคคลใหย่ื้นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้น้ัน  สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  (ถ้ามี)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 
                             (๓)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสําเนาสัญญาของ
การเข้าร่วมค้า  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาทีม่ิใช่
สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝา่ยใดเป็นนิติบุคคลให้ย่ืนเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) 
                             (๔) เอกสารเพิ่มเตมิอ่ืนๆ 
                                  (4.1) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์หรือสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี)  
                             (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจดัจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกสต์ามแบบในข้อ ๑.6 (๑) โดยไมต่้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
 

                       ๓.๒ สว่นที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 
                             (๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.4 
                             (๒) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคา มอบอํานาจให้
บุคคลอ่ืนลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตวัตนของผู้เสนอราคาในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แทน 
                             (๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕ 
                             (๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจดัจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์ตามแบบในข้อ ๑.6 (๒) โดยไม่ต้องแนบในรปูแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
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                    ๔. การเสนอราคา 

         ๔.๑  ผูเ้สนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคา    ทางระบบจดัซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็ก         
ทรอนิกสต์ามที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี  โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอก
ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่ออเิล็กทรอนิกส ์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคา  โดยไมต่้องแนบ 
ใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

          4.2  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา
รวมและหรือราคาต่อหน่วย  และหรือต่อรายการ  ตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง โดยคิดราคารวม
ทั้งสิ้นซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืน  ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบ
พัสดุ ให้ ณ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  เลขที่ 118  ถนนเสรีไทย  แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร  

                 ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน นับแต่วันเสนอราคา โดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาทีต่นได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได ้
                         4.3  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน 60 วัน  นับถัดจากวันลงนาม      
ในสัญญาซื้อขาย 
                         ๔.4 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของชุดคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผลระดับสูง จํานวน 75 ชุด  ไปพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวน้ี สถาบันจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
 

                           สําหรบัแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา  หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนาถูกต้องโดย 
ผู้มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล  หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  มีความ
ประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก  ผู้เสนอราคาจะต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสต์รวจสอบภายใน 3 วัน     
                          ๔.5  ก่อนการเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดรู่างสัญญา รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ
ฯลฯ ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสยีก่อนที่จะตกลงย่ืนข้อเสนอตามเง่ือนไขใน
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                           ๔.6 ผู้เสนอราคาจะต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส ์ในวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2558 ต้ังแต่เวลา 08.30 น.  ถึง 16.30 น.  
 

 

                          เมื่อพ้นกําหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการย่ืนข้อเสนอใดๆโดย
เด็ดขาด 
 

           คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ ๑.5(1) ณ วัน
ประกาศประกวดราคาหรือไม่ 

 

           หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือ            
ในขณะท่ีมีการพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้เสนอราคารายใดกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม ตามข้อ ๑.5 (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม  คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายน้ันออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และสถาบันจะพิจารณาลงโทษ 
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ผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  เว้นแต่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคา
รายน้ันเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทํา
ดังกล่าว 

            4.7  ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังน้ี 
                   (1)  ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์

                                   (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว  

              (3)  ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน  
เวลา ที่กําหนด 
                                   (4)  ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา  
                            (5)  ผู้เสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสข์องกรมบัญชกีลางที่แสดงไว้ในเว็บไซตw์ww.gprocurement.go.th               
 
                      ๕. หลักประกันการเสนอราคา       
 

                           ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใดดังตอ่ไปน้ี  จํานวน 131,250.-บาท (หน่ึงแสน
สามหม่ืนหน่ึงพันสองร้อยหา้สิบบาทถ้วน)   
                          ๕.๑ หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดัง
ระบุในข้อ 1.4(1)   
                          ๕.๒ เชค็ที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   โดยเป็นเชค็ลงวันที่ที่ย่ืน
การเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้าน้ันไม่เกิน ๓ วันทําการของทาง
ราชการ 
                          ๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย 

      
                          กรณีที่ผู้เสนอราคานําเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางหลักประกันการ
เสนอราคา ผู้เสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้อง ในวันที่ 22 
พฤศจิกายน 2559  ต้ังแต่เวลา  08.30 น.  ถึง 16.00 น. 
 

    ตามแบบตวัอย่างหนังสือคํ้าประกันอิเลก็ทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ (หลกัประกันการ 
เสนอราคา) กําหนดให้ระบุชือ่ผู้เสนอราคา เป็นผู้วางหลักประกันการเสนอราคา ดังน้ัน  กรณทีี่ผู้เสนอราคาที่เสนอ
ราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ประสงค์จะใช้หนังสือคํ้าประกันอเิล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็น
หลักประกันการเสนอราคาใหด้ําเนินการดังน้ี 

    (1) กรณีทีกิ่จการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่  ให้ระบุชื่อผู้เสนอราคา ซึง่ต้องวางหลัก 
ประกันการเสนอราคา ในนามกิจการร่วมค้า เท่าน้ัน 

    (2) กรณีทีกิ่จการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ใหร้ะบุชือ่ผู้เสนอราคา ซึ่งต้อง 
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วางหลักประกันการเสนอราคา  ในนามนิตบุิคคลรายใดรายหนึ่งตามที่สญัญาร่วมค้ากําหนดให้เป็นผู้เข้าเสนอราคา 
กับทางราชการ 

      ท้ังน้ี “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม”่  หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จด 
ทะเบียนนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมหีน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์) 
                          หลักประกันการเสนอราคาตามข้อน้ี  สถาบันจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้คํ้าประกันภายใน 15 
วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบ้ืองต้นเรียบร้อยแล้ว  เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลอืกไว้ 
3  ลําดับแรก  จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทําสัญญาหรือข้อตกลง  หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 
                           การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่ากรณีใดๆจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย 
 

                       ๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
                            ๖.๑  ในการพิจารณาผลการยื่นขอ้เสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังน้ี  สถาบันจะ
พิจารณาตัดสนิโดยใช้หลักเกณฑ์  ราคาต่ําสุด  และจะพิจารณาจาก ราคารวม                            
                           ๖.๒  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ไม่ถูกต้อง  หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓  หรือย่ืนข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ  ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายน้ัน เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียง
เล็กน้อย  หรือผิดแผกไปจากเง่ือนไขของเอกสารประกวดราคาด้วยวิธียื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วน
ที่มิใช่สาระสําคัญ ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสถาบันเท่าน้ัน 
 

                            ๖.๓ สถาบันสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคา  โดยไม่มีการผ่อนผัน 
ในกรณีดังต่อไปน้ี 
                                   (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายน้ันในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิกส์
ทางระบบการจัดซื้อจดัจ้างดว้ยอิเล็กทรอนิกส์  หรือบัญชรีายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิกส์ทางระบบ
การจัดซื้อจดัจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบัน 
                                    (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
อย่างหน่ึงอย่างใด  หรือทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส ์
                                    (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสท์ี่เป็นสาระสําคัญ  หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน     

                            ๖.๔  ในการตัดสินการประกวดราคา  หรือในการทําสัญญา  คณะกรรมพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสถาบันมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพ  ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดท่ี
เก่ียวข้องกับผู้เสนอราคาได้  สถาบันมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคา หรือไม่ทําสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม  
หรอืไม่ถูกต้อง 
 

                             ๖.๕  สถาบันทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ําสุด  หรือราคาหน่ึงราคาใด  หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมด ก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน  หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด  หรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นสําคัญ และให้ ถือว่าการตัดสินของ สถาบันเป็นเด็ดขาด ผู้ เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหาย
ใด ๆ มิได้ รวมทั้งสถาบันจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่
ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการย่ืนเสนอราคากระทําการโดยไม่
สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น 
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                            ๖.๖  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า  ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการ
อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.5 สถาบันมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับ
คัดเลือกรายดังกล่าวออก  และสถาบันจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายน้ันเป็นผู้ทิ้งงาน 
           ในกรณีหากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า  การยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได้
ดําเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างย่ิง  ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอ
ราคาดังกล่าวได้       
 
                         7. การทําสัญญาซื้อขาย 
                               ๗.๑ ในกรณีท่ีผูช้นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ นับแต่วันที่ทําข้อตกลงซื้อ สถาบันจะพิจารณาจดัทําข้อตกลงเป็นหนังสือ  แทน
การทําสัญญาตามแบบสญัญาดังระบุ ในข้อ ๑.3  ก็ได ้
                               ๗.๒ ในกรณีท่ีผูช้นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ หรือสถาบันเห็นว่าไม่สมควรจดัทาํข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามขอ้ ๗.๑ ผู้ชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจ์ะต้องทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร ์ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญา เป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 
ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไดใ้ห้สถาบันยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหน่ึง
อย่างใด  ดังตอ่ไปน้ี 
                             (1)  เงินสด 
                             (๒) เช็คที่ธนาคารส่ังจ่ายให้แก่สถาบัน โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาํสัญญาหรือก่อนหน้าน้ันไม่เกิน 
3 วันทําการของทางราชการ 
                             (๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุใน
ข้อ ๑.4 (๒) 
                             (๔) หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษทัเงินทุนหรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รบัอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย 
แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกันของธนาคารที่ กวพ. 
กําหนด 
                              (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 

                              หลกัประกันน้ีจะคืนให้ โดยไม่มดีอกเบ้ีย  ภายใน ๑๕ วัน  นับถัดจากวันที่ผูช้นะการการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
 
                         ๘. อัตราค่าปรับ 
 

                              ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒ ต่อวัน 
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                         ๙. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
 

                              ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งไดท้ําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญาซื้อขาย  
ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.3 แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของท่ีซื้อขายทีเ่กิดข้ึนภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 4 ปี  นับถัดจากวันท่ีผู้ซื้อรับมอบ  โดยผูข้ายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใชก้ารได้ดดีังเดมิ
ภายใน 1 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพรอ่ง 
 
                        ๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
 

                                ๑๐.๑  เงินค่าพัสดสุําหรับการซื้อครั้งน้ี ได้มาจากเงินงบประมาณแผ่นดิน  ประจําปี ๒๕60 
                                การลงนามในสัญญาจะกระทาํได้    ต่อเมื่อสถาบันได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากงบประมาณ
ประจําปี  2560  จากสํานักงบประมาณแล้วเท่าน้ัน 
                                ๑๐.๒  เมื่อสถาบันได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย  และไดต้กลงซื้อสิ่งของตาม
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผูข้ายจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของน้ันต้อง
นําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนไดต้ามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขาย  จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย
นาวี ดังน้ี 
                                         (๑) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันทีผู่้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ 
                                         (๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรอืไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดยีวกับ 
เรือไทย  จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะไดร้ับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า  ให้บรรทุกสิ่งของน้ันโดยเรืออ่ืนที่
มิใช่เรือไทย   ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นน้ันก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น 
                                     (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัตติาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

                ๑๐.๓  ผู้เสนอราคาซึ่งสถาบันได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทําสญัญา หรือข้อตกลงภายในเวลาท่ี 
ทางราชการกําหนด  ดังระบุไว้ในข้อ 7  สถาบันจะริบหลักประกันการย่ืนข้อเสนอหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือ 
คํ้าประกันการยื่นข้อเสนอทันที  และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็น 
ผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                               ๑๐.4  สถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือข้อกําหนดในแบบสัญญาให้เป็นไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

 
                                                 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
                                                 3  พฤศจิกายน  2559 

 


