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ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่  กลุ่มงานพัสด ุ กองคลังและพัสด ุ ชั้น 5  อาคาร 
นราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ระหว่างระหว่างวันที่ 31  ตุลาคม  2559  ถึงวันท่ี  4 
พฤศจิกายน 2559  ดูรายละเอียดไดท้ี่เว็บไซต ์ท่ี  www.nida.ac.th หรือhttp://www.gprocurement.go.th  
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  02-727-3726 ในวันเวลาราชการ   
 
                  ประกาศ ณ วันที่      28     ตลุาคม พ.ศ. 2559 
                                                                                                           
              
 

                                                                    (รองศาสตราจารย์ ดร.ประดษิฐ์  วรรณรตัน์)  
                อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารสอบราคาซ้ือเลขที ่ส4/2560 
         สอบราคาซื้อตู้ลําโพงสําหรับงานหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมค่าติดต้ัง จํานวน 14 ตู้ 

ตามประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ลงวันที่ 28 ตุลาคม  2559 

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

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งต่อไปน้ีเรียกว่า "สถาบัน" มีความประสงค์จะสอบราคา 
ซื้อตูล้ําโพงสําหรับงานหอประชมุเฉลิมพระเกียรตฯิ พร้อมค่าติดตั้ง จํานวน  14 ตู้  ซึ่งพัสดุที่จะซื้อน้ีต้องเป็น    
ของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลกัษณะ
เฉพาะตรงตามกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับน้ี โดยมขี้อแนะนําและข้อกําหนดดังตอ่ไปนี้ 
 

๑.    เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
                          ๑.๑  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
                          ๑.๒  แบบใบเสนอราคา 
                          ๑.๓  แบบสัญญาซื้อขาย 
                          ๑.๔  แบบหนังสือคํ้าประกัน 
                                 (๑) หลักประกันสัญญา 
                          ๑.๕  บทนิยาม 
                                 (๑)  ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                                 (๒)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                          ๑.๖  แบบบัญชีเอกสาร 
                                 (๑)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
                                 (๒)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 

 
                    ๒.   คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
                          ๒.๑ เป็นนิติบุคคลผูม้ีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซือ้ดังกล่าว 

       2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชรีายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและ
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผูท้ิ้งงานตามระเบียบของ 
ทางราชการ 
                          2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ
สอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕                
                          2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาล 
ไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิแ์ละความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
                          2.5  บุคคลหรือนิตบุิคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ตอ้งไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไมแ่สดงบัญชี
รายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับจ่ายไม่ถูกต้องครบถว้นในสาระสําคัญ 
                          2.6  บุคคลหรือนิตบุิคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งไดด้ําเนินการจัดซื้อ  
จัดจ้างด้วยระบบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์(e-Government Procurement : e-GP)  ต้องลงทะเบยีนในระบบ
อิเล็กทรอนิกสข์องกรมบัญชกีลางที่เว็บไซต ์ ศูนย์ข้อมลูจดัซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
                          2.7 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครัง้ซึ่งมี
มูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเงินเป็นเงินสดก็ได ้
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                    3.  หลักฐานการเสนอราคา 
                          ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้
นอกซองใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ 
 
                          ๓.๑  สว่นท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 
                                 (๑)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                       (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิตบุิคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผูจั้ดการ ผู้มีอํานาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                        (ข)  บริษัทจํากัดหรือบรษัิทมหาชนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการ 
จดทะเบียนนิตบุิคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้น
รายใหญ ่พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                  (๒)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มใิช่นิติบุคคลให้ย่ืน
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้น้ัน สาํเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  (ถ้ามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                  (๓)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าใหย่ื้นสําเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เขา้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดาที่มิใช่สญัชาติไทย ก็ให้ย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็น นิติบุคคลให้ย่ืนเอกสาร
ตามที่ระบุไว้ใน (๑) 
                                   (๔)  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ 
บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จดัการ  ผูม้ีอํานาจควบคุม  บัญชีผูถื้อหุ้นรายใหญ ่ สําเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น           
(แบบ บอจ.๕) 
                                   (๕)  บัญชีเอกสารส่วนที ่๑ ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบใน
ข้อ ๑.๖ (๑) 

๓.๒   สว่นที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 
                                   (๑)  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามข้อ ๔.๔ 
                                   (๒)  หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคา
มอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 

        (๓)  บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพรอ้มกับซองใบเสนอราคาตามแบบใน
ข้อ ๑.๖ (๒) 

 
                 ๔.    การเสนอราคา 
                        ๔.๑  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาน้ี โดยไม่มี
เง่ือนไขใด ๆ ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน   ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชดัเจน  
จํานวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร  โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข  หากมีการขูด  ลบ  
ตกเตมิ แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทบัตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
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                        ๔.๒  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวม และหรือราคาต่อหน่วยและหรือตอ่รายการ ตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  ทั้งน้ี
ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและตวัหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็น
สําคัญ โดยคดิราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม  ภาษีอากรอื่น  ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให ้ณ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
                                ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไมน้่อยกว่า 45 วัน นับแต่วันเปิดซองใบ
เสนอราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้ และจะถอนเสนอราคา
มิได ้
                         ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน 45 วัน นับถัดจากวัน       
ลงนามในสญัญาซื้อขาย 
                         ๔.๔  ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาลอ็ก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลกัษณะ 
เฉพาะของรายการซื้อตูล้ําโพงสําหรับงานหอประชมุเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมค่าตดิตั้ง จํานวน 14 ตู ้ ไปพร้อม
ใบเสนอราคาเพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวน้ีสถาบันจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
                                 สาํหรับแคตตาลอ็กที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนา
ถูกต้อง โดยผู้มอํีานาจ ทํานิตกิรรมแทนนิตบุิคคล หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา มีความประสงค์จะขอดู
ต้นฉบับแคตตาล็อกผู้เสนอราคาจะต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ตรวจสอบภายใน  
๑ วัน 
                          ๔.๕  ก่อนย่ืนซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียด คุณลักษณะ
เฉพาะ ฯลฯ ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงย่ืนซองสอบราคาตามเงื่อนไขใน
เอกสารสอบราคา 

                     ๔.๖  ผู้เสนอราคาจะต้องย่ืนซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง 
ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซ้ือตู้ลําโพงสําหรับงานหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมค่าติดตั้ง 
จํานวน 14 ตู้   โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า "ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่  ส4/2560"  ยื่นต่อ
เจ้าหน้าที่วันท่ี 11 พฤศจิกายน  2559  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ ถึงเวลา  16.00 น. ณ กลุ่มงานพัสดุ กองคลัง
และพัสดุ ชั้น 5 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์  
 
                        เม่ือพ้นกําหนดเวลาย่ืนซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 
 
                          คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่
ละรายว่าเป็นผูเ้สนอราคาที่มผีลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบ
ราคาหรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รบัการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
 

หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซอง       
ใบเสนอราคาว่า มีผู้เสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ (๒)
และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ 
จะตัดรายชื่อผูเ้สนอราคารายน้ันออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับ
การคัดเลือก และสถาบันจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ          
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จะวินิจฉัยได้วา่ ผู้เสนอราคารายน้ันเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมอืเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและ
มิได้เป็นผู้ริเริม่ให้มีการกระทําดังกล่าว 

 

                          ผู้เสนอราคาที่ถูกตดัรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคา ที่มี
ผลประโยชน์รว่มกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวตอ่ปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่
วันท่ีได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณข์องปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด 
                           

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวขา้งต้น ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ในวันที ่ 16 
พฤศจิกายน  ๒๕๕9  ต้ังแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  
                           

การย่ืนอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอ
ราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างย่ิง
และในกรณีทีป่ลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดว้ยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซอง  
ใบเสนอราคาทีไ่ด้ดําเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างย่ิงให้ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิก
การเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
 

            ๕.    หลักเกณฑ์และสิทธใินการพิจารณาราคา 
                    ๕.๑  ในการสอบราคาคร้ังน้ี สถาบันจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม 
                    ๕.๒  หากผูเ้สนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามขอ้ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการเสนอราคา
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓   หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔  แล้วคณะกรรมการเปิดซอง
สอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผดิหลงเพียงเล็กน้อย หรือ
ผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารสอบราคา ในส่วนทีม่ิใช่สาระสําคัญ ทั้งน้ีเฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะ
เป็นประโยชน์ต่อสถาบันเท่าน้ัน 
                    ๕.๓   สถาบันสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไมม่ีการผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปน้ี 
                           (๑)  ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายน้ัน ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคาของสถาบัน 
                           (๒)  ไม่กรอกชื่อนิตบุิคคล หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน่ึงอย่างใดหรือทั้งหมดใน
ใบเสนอราคา 
                           (๓)  เสนอรายละเอยีดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคา  ที่เป็น
สาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรยีบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 
                           (๔)  ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แก้ไขเปลี่ยนแปลง  โดยผู้เสนอราคามิได้       
ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้าม)ี กํากับไว้ 
                      ๕.๔  ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
หรือสถาบันมสีิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพ  ฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับผู้เสนอ
ราคาได้ สถาบันมีสิทธิที่จะไมร่ับราคา หรือไม่ทําสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
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                      ๕.๕  สถาบันทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ําสุด  หรือราคาหน่ึงราคาใดหรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได ้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน  หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการสอบราคา โดยไมพิ่จารณาจัดซือ้เลยก็ได้สดุแต่จะพิจารณา ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็น
สําคัญ และใหถื้อว่าการตัดสนิของสถาบันเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรยีกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได ้รวมทั้ง
สถาบันจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับ
การคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตท่ีุเชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สจุริตเช่น การเสนอเอกสารอัน
เป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทนเป็นต้น 
                       ๕.๖  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลอืกตามท่ีได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๖ เป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอ
ราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ สถาบันมีอํานาจที่จะตดัรายชื่อผู้เสนอราคาทีม่ีสิทธิไดร้ับการคัดเลือกดังกล่าวออก
จากประกาศรายชื่อตามข้อ ๔.๖  และสถาบันจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 

                          ในกรณีน้ีหากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได ้
ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แกท่างราชการอย่างย่ิง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ 
ราคาดังกล่าวได ้
 
                  ๖.  การทําสัญญาซ้ือขาย 
                      ๖.๑  ในกรณีที่ผูช้นะการสอบราคา สามารถส่งมอบสิง่ของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วัน  ทําการ
ของทางราชการนับแต่วันทีท่าํข้อตกลงซื้อ สถาบันจะพิจารณาจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทําสัญญาตาม
แบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได ้
                      ๖.๒   ในกรณีผู้ชนะการ สอบราคา ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการ
ของทางราชการ หรือสถาบันเห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ ๖.๑   ผู้ชนะการสอบ
ราคา จะต้องทาํสัญญาซื้อขาย ตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับสถาบันภายใน  ๑๐ วัน นับถัดจากวันที่
ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสญัญา เป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่ สอบราคาได้ให้
สถาบันยึดถือไว้ในขณะทําสญัญา โดยใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี 
                               (๑)  เงินสด 
                               (๒)  เช็คท่ีธนาคารส่ังจ่ายให้แก่สถาบัน โดยเปน็เช็คลงวันที่ทีท่ําสัญญาหรือก่อนหน้า
น้ันไม่เกิน ๓ วัน ทําการ 
                               (๓)  หนังสือคํ้าประกนัของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุ
ในข้อ ๑.๔ (๑) 
                               (๔) หนังสือคํ้าประกันของบรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัท
เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลกัทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบ
ธุรกิจคํ้าประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งไดแ้จ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆทราบ
แล้ว โดยอนุโลมให้ใชต้ามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) 
                                (๕)   พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                 หลักประกันน้ีจะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบ้ีย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา
(ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 



-6- 
 
                 ๗. อัตราค่าปรับ 
                     ค่าปรับตามแบบสญัญาซือ้ขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตรารอ้ยละ ๐.๒ ต่อวัน 
 
                 ๘.  การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
                      ผู้ชนะการสอบราคา ซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรอืทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุใน
ข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณ ีจะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึน้ภายในระยะเวลา        
ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจากวนัที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายตอ้งรีบจัดการซอ่มแซมแก้ไขให้ใช้การไดด้ีดังเดิม
ภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพรอ่ง 
 
                  ๙.  ข้อสงวนสิทธใินการเสนอราคาและอื่น ๆ 
                       ๙.๑ เงินค่าพัสดุสําหรับการซื้อคร้ังน้ี ได้มาจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจําปี ๒๕60 
                             การลงนามในสญัญาจะกระทําได้ต่อเมื่อสถาบันได้รับอนุมตัิเงินค่าพัสดุจากสํานัก        
งบประมาณ แล้วเท่าน้ัน 
                       ๙.๒ เมื่อสถาบันได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามสอบ
ราคาซื้อ แล้วถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของน้ันต้องนําเข้ามาโดยทาง
เรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนไดต้ามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนด ผู้เสนอราคาซ่ึงเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี  
                             (๑)  แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าว เข้ามาจากต่างประเทศต่อสถาบันเจ้า
ท่าภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันท่ีผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของท่ีรฐัมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออืน่ได ้
                             (๒)   จัดการใหส้ิ่งของท่ีซื้อขายดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรอืเรือที่มีสิทธิเช่นเดียว 
กับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสถาบันเจ้าท่าให้บรรทุกสิง่ของน้ันโดย
เรืออื่นที่มิใช่เรอืไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นน้ันก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                             (๓)   ในกรณีที่ไมป่ฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี  
                      ๙.๓  ผู้เสนอราคาซึ่งสถาบันได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ ๖ สถาบันอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใชค้วามเสียหายอ่ืน (ถ้ามี)รวมทั้งจะ
พิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                      ๙.๔ สถาบันสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรอืข้อกําหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
  
 
                                                   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
                                                          28 ตุลาคม 2559 

 


