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    ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 
เรื่อง  ประกวดราคาซ้ือครุภัณฑ�โครงการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�  

เพ่ือเป"นสถาบันการศึกษาระดับมาตรฐานโลก  ด(วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� 
 

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

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�   มีความประสงค�จะประกวดราคาซ้ือครุภัณฑ�โครงการ 
พัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� เพ่ือเป%นสถาบันการศึกษาระดับมาตรฐานโลก ป*งบประมาณ     
2556  ด.วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� ประกอบด.วย 

1. งานระบบเครือข6ายสนับสนุนบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.1   อุปกรณ�กระจายสัญญาณ POE Switch  แบบท่ี 1    จํานวนไม6น.อยกว6า 15 ชุด 
1.2   อุปกรณ�กระจายสัญญาณ POE Switch  แบบท่ี 2    จํานวนไม6น.อยกว6า 10 ชุด 
1.3   อุปกรณ�กระจายสัญญาณ Access Switch แบบท่ี 1  จํานวนไม6น.อยกว6า  5 ชุด 
1.4   อุปกรณ�กระจายสัญญาณ Access Switch แบบท่ี 1  จํานวนไม6น.อยกว6า  5 ชุด 

2. ระบบคอมพิวเตอร�สนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.1  เครื่องคอมพิวเตอร�แม6ข6ายระบบสารสนเทศ จํานวน  1  ชุด 
2.2  เครื่องคอมพิวเตอร�สําหรับงานประมวลผล จํานวน  2  เครื่อง 
2.3  เครื่องคอมพิวเตอร�พกพาแบบ Notebook จํานวน  5  เครื่อง 
2.4  เครื่องคอมพิวเตอร�พกพา Tablet  แบบท่ี 1 จํานวน  1  เครื่อง 
2.5  เครื่องคอมพิวเตอร�พกพา Tablet  แบบท่ี 2 จํานวน  1  เครื่อง 
2.6  เครื่องพิมพ�ชนิด Laser สี จํานวน  1  เครื่อง 

 

  งบประมาณของการประกวดราคาครั้งนี้  เป%นเงินท้ังสิ้น 4,500,000.- บาท (ส่ีล(านห(า-  
แสนบาทถ(วน) 
 

 ผู.ประสงค�จะเสนอราคาต.องมีคุณสมบัติ ดังต6อไปนี้ 
1. ผู.ประสงค�จะเสนอราคาต.องเป%นผู.มีอาชีพขายพัสดุตามขอบเขตของงานและข.อกําหนด 

ดังกล6าว 
                 2.  ผู.ประสงค�จะเสนอราคาต.องเป%นบริษัทท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยและประกอบธุรกิจการ
ขายอุปกรณ�คอมพิวเตอร�และติดต้ังระบบงานคอมพิวเตอร�มาแล.วไม6ตํ่ากว6า 5 ป* ณ วันท่ียื่นซองประกวดราคา 
และมีทุนจดทะเบียนไม6ตํ่ากว6า 20 ล.านบาท   โดยได.จดทะเบียนผู.ถือหุ.นและชําระค6าหุ.นเต็มจํานวนเรียบร.อย
แล.ว 
                  3.  ผู.ประสงค�จะเสนอราคาต.องไม6เป%นผู.มีผลประโยชน�ร6วมกันกับผู.เสนอราคารายอ่ืน และ/
หรือต.องไม6เป%นผู.มีผลประโยชน�ร6วมกันระหว6างผู.เสนอราคากับผู.ให.บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส�  ณ  วัน
ประกาศประกวดราคาซ้ือด.วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� หรือไม6เป%นผู.กระทําการอันเป%นการขัดขวางการแข6งขัน
ราคาอย6างเป%นธรรม ตามข.อ 1.6 

4.  ผู.ประสงค�จะเสนอราคาต.องไม6เป%นผู.ได.รับเอกสิทธิ์หรือความคุ.มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม6ยอม 
ข้ึนศาลไทยเว.นแต6รัฐบาลของผู.เสนอราคาได.มีคําสั่งให.สละสิทธิ์และความคุ.มครองเช6นว6านั้น  
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                 5.  ผู.ประสงค�จะเสนอราคาต.องมีสัญญาในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร�และระบบเครือข6ายท่ี
มีมูลค6าต6อสัญญาไม6ต่ํากว6า 2 ล.านบาท/สัญญา  ภายในระยะเวลา 5 ป* นับเวลาย.อนหลังจาก ณ วันท่ีประกาศ
ประกวดราคา (แนบสําเนาสัญญา และสําเนาหนังสือรับรองผลงานตามสัญญานั้นมาพร.อมกับเอกสารในวันท่ียื่น
ข.อเสนอ 
                    6.  ผู.ประสงค�จะเสนอราคาต.องไม6เป%นผู.ท่ีถูกระบุชื่อไว.ในบัญชีรายชื่อผู.ท้ิงงานของทางราชการ 
และได.แจ.งเวียนชื่อแล.ว  หรือไม6เป%นผู.ท่ีได.รับผลของการสั่งให.นิติบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนเป%นผู.ท้ิงงานตาม
ระเบียบของทางราชการ 
  7.  ผู.ประสงค�จะเสนอราคาต.องผ6านการคัดเลือกผู.มีคุณสมบัติเบ้ืองต.นในการซ้ือของสถาบัน 
                    8.  ผู.ประสงค�จะเสนอราคาต.องปฎิบัติตามประกาศคณะกรรมการป_องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห6งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ6ายของโครงการท่ีบุคคล หรือนิติ
บุคคลเป%นคู6สัญญากับหน6วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 (ข.อ 15) *(หนังสือสํานักงาน ป.ป.ช.ท่ี ปช0028/ว0009 ลว.
26มี.ค.55)  ดังนี้ 
                        8.1    บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข.าเป%นคู6สัญญา ต.องไม6อยู6ในฐานะเป%นผู.ไม6แสดงบัญชี 
         รายรับรายจ6าย หรือแสดงบัญชีรายรับจ6ายไม6ถูกต.องครบถ.วนในสาระสําคัญ 
                          8.2    บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข.าเป%นคู6สัญญากับหน6วยงานของรัฐซ่ึงได.ดําเนินการ 
         จัดซ้ือจัดจ.างด.วยระบบอิเล็กทรอนิกส� (e-Government Procurement : e-GP)   
                                   ต.องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส�ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต�ศูนย�ข.อมูล 
                                   จัดซ้ือจัดจ.างภาครัฐ 
                          8.3    คู6สัญญาต.องรับจ6ายเงินผ6านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว.นแต6การรับจ6ายเงินแต6 
                                   ละครั้งซ่ึงมีมูลค6าไม6เกินสามหม่ืนบาท คู6สัญญาอาจรับจ6ายเงินเป%นเงินสดก็ได. 
 

  กําหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซ้ือด.วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� ในวันท่ี ……………………….   
ระหว@างเวลา 10.00 – 11.00 น. ณ กลุ6มงานพัสดุ  กองคลังและพัสดุ ชั้น 5 อาคารนราธิปพงศ�ประพันธ�  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�  และประกาศรายชื่อผู.มีสิทธิได.รับการคัดเลือกให.เข.าเสนอราคาในวันท่ี ...... 
............................. 
 

       กําหนดเสนอราคาในวันท่ี  .......................   ตั้งแต@เวลา ...................  น. เป"นต(นไป         
ณ บริษัท  ไอ ซี เอ็น ซิสเต็ม  จํากัด  เลขท่ี 151 อาคารทีม ม.12  ถนนนวลจันทร� แขวงนวลจันทร� เขตบึงกุ6ม  
กรุงเทพฯ 10230  โทรศัพท� 0-2944-6860-3 
 

 ผู.สนใจติดต6อขอซ้ือเอกสารประกวดราคาซ้ือด.วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�    ในราคา        
ชุดละ ............บาท (........................)  ได.ท่ีกลุ6มงานพัสดุ กองคลังและพัสดุ ชั้น 5 อาคารนราธิปพงศ�ประพันธ� 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�  เลขท่ี 118   ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น   เขตบางกะปk  กรุงเทพมหานคร 
ระหว@างวันท่ี  .....................  ถึงวันท่ี ......................... ตั้งแต@เวลา ........ น. ถึงเวลา ...... น. ดูรายละเอียดได.
ท่ีเว็บไซด� http://www.gprocurement.go.th  หรือ http://www.nida.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท�
หมายเลข  02-3758692   ในวันและเวลาราชการ 
 

 
                             ประกาศ ณ  วันท่ี   ....................................... 
                                          ศาสตราจารย� 
                                                                               (สมบัติ  ธํารงธัญวงศ�) 
                                                                อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�  
 



 
-ร@างครั้งท่ี 1- 

เอกสารประกวดราคาซ้ือด(วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� เลขท่ี อ.........../2556 
โครงการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� เพ่ือเป"นสถาบันการศึกษาระดับมาตรฐานโลก 

ปEงบประมาณ 2556 
ตามประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

ลงวันท่ี          กุมภาพันธ�  2556 
...................................................... 

 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�     มีความประสงค�จะประกวดราคาซ้ือครุภัณฑ�โครงการ 
พัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� เพ่ือเป%นสถาบันการศึกษาระดับมาตรฐานโลก ป*งบประมาณ 2556 
ด.วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� ประกอบด.วย 

3. งานระบบเครือข6ายสนับสนุนบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.1   อุปกรณ�กระจายสัญญาณ POE Switch  แบบท่ี 1    จํานวนไม6น.อยกว6า 15 ชุด 
3.2   อุปกรณ�กระจายสัญญาณ POE Switch  แบบท่ี 2    จํานวนไม6น.อยกว6า 10 ชุด 
3.3   อุปกรณ�กระจายสัญญาณ Access Switch แบบท่ี 1  จํานวนไม6น.อยกว6า   5 ชุด 
3.4   อุปกรณ�กระจายสัญญาณ Access Switch แบบท่ี 1  จํานวนไม6น.อยกว6า   5 ชุด 

4.  ระบบคอมพิวเตอร�สนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.1  เครื่องคอมพิวเตอร�แม6ข6ายระบบสารสนเทศ จํานวน  1  ชุด 
2.2  เครื่องคอมพิวเตอร�สําหรับงานประมวลผล จํานวน  2  เครื่อง 
2.3  เครื่องคอมพิวเตอร�พกพาแบบ Notebook จํานวน  5  เครื่อง 
2.4  เครื่องคอมพิวเตอร�พกพา Tablet  แบบท่ี 1 จํานวน  1  เครื่อง 
2.5  เครื่องคอมพิวเตอร�พกพา Tablet  แบบท่ี 2 จํานวน  1  เครื่อง 
2.6  เครื่องพิมพ�ชนิด Laser สี จํานวน  1  เครื่อง 
  

ซ่ึงพัสดุท่ีจะซ้ือนี้ต.องเป%นของแท.  ของใหม6  ไม6เคยใช.งานมาก6อน  ไม6เป%นของเก6าเก็บ อยู6ใน 
สภาพท่ีจะใช.งานได.ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามกําหนดไว.ในเอกสารประกวดราคาซ้ือด.วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส�ฉบับนี้ โดยมีข.อแนะนํา และข.อกําหนด ดังต6อไปนี้ 
 

๑. เอกสารแนบท(ายเอกสารประกวดราคา 
                 ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ                                 จํานวน     20   แผ6น                                          
                 ๑.๒ แบบใบยื่นข.อเสนอการประกวดราคาซ้ือด.วยวิธีการทาง       จํานวน       2   แผ6น 
                       อิเล็กทรอนิกส�                                                                    
                    ๑.๓ หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและจ.างด.วยวิธีการทาง            จํานวน       3  แผ6น 
                       อิเล็กทรอนิกส�            
                 ๑.๔ แบบสัญญาซ้ือขาย                                   
                 ๑.๕ แบบหนังสือคํ้าประกัน 
                       (๑) หลักประกันซอง 
                       (๒) หลักประกันสัญญา 
                 ๑.๖ บทนิยาม 
                       (๑) ผู.ประสงค�จะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน�ร6วมกัน 
                       (๒) การขัดขวางการแข6งขันราคาอย6างเป%นธรรม 
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                 ๑.๗ แบบบัญชเีอกสาร 
                       (๑) บัญชีเอกสารส6วนท่ี ๑ 
                       (๒) บัญชีเอกสารส6วนท่ี ๒ 
 
๒. คุณสมบัติของผู(ประสงค�จะเสนอราคา 
                 ๒.๑  ผู.ประสงค�จะเสนอราคาต.องเป%นผู.มีอาชีพขายพัสดุตามขอบเขตของงานและข.อกําหนด
ดังกล6าว 
                ๒.๒  ผู.ประสงค�จะเสนอราคาต.องเป%นบริษัทท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยและประกอบธุรกิจการ
ขายอุปกรณ�คอมพิวเตอร�และติดต้ังระบบงานคอมพิวเตอร�มาแล.วไม6ตํ่ากว6า 5 ป* ณ วันท่ียื่นซองประกวดราคา 
และมีทุนจดทะเบียนไม6ตํ่ากว6า 20 ล.านบาท   โดยได.จดทะเบียนผู.ถือหุ.นและชําระค6าหุ.นเต็มจํานวนเรียบร.อย
แล.ว 
                ๒.๓  ผู.ประสงค�จะเสนอราคาต.องไม6เป%นผู.มีผลประโยชน�ร6วมกันกับผู.เสนอราคารายอ่ืน และ/หรือ
ต.องไม6เป%นผู.มีผลประโยชน�ร6วมกันระหว6างผู.เสนอราคากับผู.ให.บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส�  ณ  วันประกาศ
ประกวดราคาซ้ือด.วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� หรือไม6เป%นผู.กระทําการอันเป%นการขัดขวางการแข6งขันราคา
อย6างเป%นธรรม ตามข.อ 1.6 
               ๒.๔   ผู.ประสงค�จะเสนอราคาต.องไม6เป%นผู.ได.รับเอกสิทธิ์หรือความคุ.มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม6ยอมข้ึน
ศาลไทยเว.นแต6รัฐบาลของผู.เสนอราคาได.มีคําสั่งให.สละสิทธิ์และความคุ.มครองเช6นว6านั้น 
               ๒.๕   ผู.ประสงค�จะเสนอราคาต.องมีสัญญาในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร�และระบบเครือข6ายท่ีมี
มูลค6าต6อสัญญาไม6ตํ่ากว6า 2 ล.านบาท/สัญญา  ภายในระยะเวลา 5 ป* นับเวลาย.อนหลังจาก ณ วันท่ีประกาศ
ประกวดราคา (แนบสําเนาสัญญา และสําเนาหนังสือรับรองผลงานตามสัญญานั้นมาพร.อมกับเอกสารในวันท่ียื่น
ข.อเสนอ 
         ๒.6  ผู.ประสงค�จะเสนอราคาต.องไม6เป%นผู.ท่ีถูกระบุชื่อไว.ในบัญชีรายชื่อผู.ท้ิงงานของทางราชการ 
และได.แจ.งเวียนชื่อแล.ว  หรือไม6เป%นผู.ท่ีได.รับผลของการสั่งให.นิติบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนเป%นผู.ท้ิงงานตาม
ระเบียบของทางราชการ 
                ๒.7  ผู.ประสงค�จะเสนอราคาต.องผ6านการคัดเลือกผู.มีคุณสมบัติเบ้ืองต.นในการซ้ือของสถาบัน 
                2.8  ผู.ประสงค�จะเสนอราคาต.องปฎิบัติตามประกาศคณะกรรมการป_องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห6งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ6ายของโครงการท่ีบุคคล หรือนิติ
บุคคลเป%นคู6สัญญากับหน6วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 (ข.อ 15) *(หนังสือสํานักงาน ป.ป.ช.ท่ี ปช0028/ว0009 ลว.
26มี.ค.55)  ดังนี้ 
                       2.8.1   บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข.าเป%นคู6สัญญา ต.องไม6อยู6ในฐานะเป%นผู.ไม6แสดงบัญชี 
         รายรับรายจ6าย หรือแสดงบัญชีรายรับจ6ายไม6ถูกต.องครบถ.วนในสาระสําคัญ 
                         2.8.2  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข.าเป%นคู6สัญญากับหน6วยงานของรัฐซ่ึงได.ดําเนินการ 
         จัดซ้ือจัดจ.างด.วยระบบอิเล็กทรอนิกส� (e-Government Procurement : e-GP)   
                                   ต.องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส�ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต�ศูนย�ข.อมูล 
                                   จัดซ้ือจัดจ.างภาครัฐ 
                         2.8.3  คู6สัญญาต.องรับจ6ายเงินผ6านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว.นแต6การรับจ6ายเงินแต6 
                                   ละครั้งซ่ึงมีมูลค6าไม6เกินสามหม่ืนบาท คู6สัญญาอาจรับจ6ายเงินเป%นเงินสดก็ได. 
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๓. หลักฐานการเสนอราคา 
                   ผู.ประสงค�จะเสนอราคาจะต.องเสนอเอกสารหลักฐานแยกเป%น ๒ ส6วน คือ 
                   ๓.๑  ส6วนท่ี ๑ อย6างน.อยต.องมีเอกสารดังต6อไปนี้ 
                          (๑) ในกรณีผู.ประสงค�จะเสนอราคาเป%นนิติบุคคล 
                                 (ก) ห.างหุ.นส6วนสามัญหรือห.างหุ.นส6วนจํากัด ให.ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชือ่หุ.นส6วนผู.จัดการ ผู.มีอํานาจควบคุม (ถ.ามี) พร.อมรับรองสําเนาถูกต.อง 
                               (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดให.ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน            
นิติบุคคล หนังสือบริคณห�สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู.จัดการ ผู.มีอํานาจควบคุม (ถ.ามี)  บัญชีผู.ถือหุ.นรายใหญ6 
และสําเนาบัญชีรายชื่อผู.ถือหุ.น (แบบอบจ.5)   พร.อมรับรองสําเนาถูกต.อง 
                          (๒)  ในกรณีผู.ประสงค�จะเสนอราคาเป%นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช6นิติบุคคลให.
ยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู.นั้น  สําเนาข.อตกลงท่ีแสดงถึงการเข.าเป%นหุ.นส6วน  (ถ.ามี)  สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู.เป%นหุ.นส6วน พร.อมท้ังรับรองสําเนาถูกต.อง 
                          (๓)  ในกรณีผู.ประสงค�จะเสนอราคาเป%นผู.เสนอราคาร6วมกันในฐานะเป%นผู.ร6วมค.า ให.ยื่น
สําเนาสัญญาของการเข.าร6วมค.า  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู.ร6วมค.า  และในกรณีท่ีผู.เข.าร6วมค.าฝwายใด
เป%นบุคคลธรรมดาท่ีมิใช6สัญชาติไทย ก็ให.ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู.ร6วมค.าฝwายใดเป%นนิติบุคคลให.ยื่น
เอกสารตามท่ีระบุไว.ใน (๑) 
                          (๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย�  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค6าเพ่ิม  สําเนาเลขประจําตัว 
ผู.เสียภาษี พร.อมรับรองสําเนาถูกต.อง 
                          (๕) บัญชีเอกสารส6วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได.ยื่นตามแบบในข.อ ๑.๗ (๑) 
                    ๓.๒  ส6วนท่ี ๒ อย6างน.อยต.องมีเอกสารดังต6อไปนี้ 
                          (๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข.อ ๔.4 
                          (๒) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปkดอากรแสตมปxตามกฎหมายในกรณีท่ีผู.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) บัญชีเอกสารส6วนท่ี 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�โดยไม6
มีเง่ือนไขใด ๆ ท้ังสิ้น  และจะต.องกรอกข.อความให.ถูกต.องครบถ.วน  ลงลายมือชื่อของผู.ประสงค�จะเสนอราคา
ให.ชัดเจน 
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                   ๔.๒  ผู.ประสงค�จะเสนอราคาจะต.องเสนอกําหนดยืนราคาไม6น.อยกว6า 90 วัน นับแต6วันยืนยัน
ราคาสุดท.ายโดยภายในกําหนดยืนราคา ผู.ประสงค�จะเสนอราคาหรือผู.มีสิทธิเสนอราคาหรือผู.มีสิทธิเสนอราคา
จะต.องรับผิดชอบราคาท่ีตนเสนอไว. และจะถอนการเสนอราคามิได. 
                   4.3  ผู.ประสงค�จะเสนอราคาจะต.องกําหนดเวลาส6งมอบพัสดุภายใน  90 วัน  นับถัดจากวันลง
นามในสัญญาซ้ือขาย  
                   ๔.4  ผู.ประสงค�จะเสนอราคาจะต.องส6งแคตตาล็อก  และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ 
โครงการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� เพ่ือเป%นสถาบันการศึกษาระดับมาตรฐานโลก              ไป
พร.อม เอกสารส6วนท่ี ๑ และเอกสารส6วนท่ี ๒ เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล6าวนี้ สถาบันจะยึดไว.
เป%นเอกสารของทางราชการ 
 

                          สําหรับแคตตาล็อกท่ีแนบให.พิจารณา  หากเป%นสําเนารูปถ6ายจะต.องรับรองสําเนาถูกต.อง
โดยผู.มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล  หากคณะกรรมการประกวดราคามีความประสงค�จะขอดูต.นฉบับแคต
ตาล็อกผู.ประสงค�จะเสนอราคาจะต.องนําต.นฉบับมาให.คณะกรรมการประกวดราคา   ตรวจสอบ 
ภายใน 3 วัน 
                 ๔.5  ก6อนยื่นเอกสารประกวดราคาซ้ือด.วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� ผู.ประสงค�จะเสนอราคาควร
ตรวจดูร6างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให.ถ่ีถ.วนและเข.าใจเอกสาร ประกวดราคาท้ังหมดเสีย
ก6อนท่ีจะตกลงยื่นข.อเสนอ ตามเ ง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาซ้ือด.วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� 
                 ๔.6  ผู.ประสงค�จะเสนอราคาจะต.องยื่นเอกสารประกวดราคาซ้ือด.วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� 
จ6าหน.าซองถึง ประธานคณะกรรมการประกวดราคาซ้ือโครงการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� เพ่ือ
เป%นสถาบันการศึกษาระดับมาตรฐานโลก  ด.วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� โดยระบุไว.ท่ีหน.าซองว6า "เอกสาร
ประกวดราคาซ้ือด.วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� เลขท่ี อ..../2556"  ยื่นต6อคณะกรรมการประกวดราคา ในวันท่ี 
.......................  ตั้งแต@เวลา 10.00 น.  ถึงเวลา 11.00 น.   ณ  กลุ6มงานพัสดุ    กองคลังและพัสดุ  ชั้น 5   
อาคารนราธิปพงศ�ประพันธ�  
 

                      เม่ือพ.นกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซ้ือด.วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�แล.วจะไม6 
รับเอกสารเพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด 
                      คณะกรรมการประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู.ประสงค�จะเสนอราคา
แต6ละรายว6าเป%นผู.ประสงค�จะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน�ร6วมกันกับผู.ประสงค�จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป%นผู.มี
ผลประโยชน�ร6วมกันระหว6าง ผู.ประสงค�จะเสนอราคากับผู.ให.บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส� ตามข.อ ๑.๖
(1) ณ วันประกาศ ประกวดราคาซ้ือด.วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�หรือไม6 พร.อมท้ังตรวจสอบข.อเสนอ
ตาม ข.อ ๓.๒ และแจ.งผู.ประสงค�จะเสนอราคาแต6ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย�
ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดท่ีมีหลักฐานว6าผู.ประสงค�จะเสนอราคารับทราบแล.ว 
 

                      หากปรากฏต6อคณะกรรมการประกวดราคาก6อนหรือในขณะท่ีมีการเสนอราคาทาง
อิเล็กทรอนิกส�ว6า มีผู.ประสงค�จะเสนอราคากระทําการอันเป%นการขัดขวางการแข6งขันราคาอย6างเป%นธรรม ตาม
ข.อ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการฯ  จะตัดรายชื่อผู.ประสงค�จะเสนอราคารายนั้นออกจากการเป%นผู.มีสิทธิเสนอ
ราคา  และสถาบันจะพิจารณาลงโทษผู.ประสงค�จะเสนอราคาดังกล6าวเป%นผู.ท้ิงงาน 
 

                      ผู.ประสงค�จะเสนอราคาท่ีไม6ผ6านการคัดเลือกเบ้ืองต.น    เพราะเหตุเป%นผู.ประสงค�จะเสนอ
ราคาท่ีมีผลประโยชน�ร6วมกันกับผู.เสนอราคารายอ่ืน   หรือเป%นผู.มีผลประโยชน�ร6วมกันระหว6างผู.ประสงค�จะ  
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เสนอราคากับผู. ให.บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส� ณ วันประกาศประกวดราคาซ้ือด.วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส� หรือเป%นผู.ประสงค�จะเสนอราคาท่ีกระทําการอันเป%นการขัดขวางการแข6งขันราคาอย6างเป%น
ธรรม หรือผู.ประสงค�จะเสนอราคาท่ีไม6ผ6านคุณสมบัติทางด.านเทคนิคอาจอุทธรณ�คําสั่งดังกล6าวต6อหัวหน.า
หน6วยงานท่ีจัดหาพัสดุภายใน ๓ วัน นับแต6วันท่ีได.รับแจ.งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ�
ของหัวหน.าหน6วยงานท่ีจัดหาพัสดุให.ถือเป%นท่ีสุด 
 

                      หากปรากฏต6อคณะกรรมการประกวดราคาว6ากระบวนการเสนอราคาซ้ือด.วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส�ประสบข.อขัดข.องจนไม6อาจดําเนินการต6อไปให.แล.วเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนดไว.  คณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา    โดยมิให.ผู.แทนผู.มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต6อสื่อสารกับ 
บุคคลอ่ืน และเม่ือแก.ไขข.อขัดข.องแล.ว จะให.ดําเนินกระบวนการเสนอราคาต6อไป จากข้ันตอนท่ีค.างอยู6ภายใน 
เวลาของการเสนอราคาท่ียังเหลือก6อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต6ต.องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคา
ภายในวันเดียวกัน เว.นแต6คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว6ากระบวนการเสนอราคาจะไม6แล.วเสร็จได.
โดยง6าย หรือข.อขัดข.องไม6อาจแก.ไขได. ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอ
ราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานท่ี เพ่ือเริ่มต.นกระบวนการเสนอราคาใหม6 โดยจะแจ.งให.ผู.มีสิทธิเสนอราคา
ทุกรายท่ีอยู6ในสถานท่ีนั้นทราบ 
 

                      คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ ระหว6างการประกวด 
ราคาฯ  เพ่ือให.การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน�สูงสุดต6อทางราชการ 
               ๔.7  ผู.ประสงค�จะเสนอราคาท่ีได.รับการคัดเลือกให.เป%นผู.มีสิทธิเสนอราคาจะต.องปฏิบัติดังนี้ 
                      (๑)  ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไว.ในหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ.างด.วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส�ท่ีได.ยื่นมาพร.อมกับซองข.อเสนอทางเทคนิค 
                      (๒)  ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซ้ือด.วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�  จะต.องเริ่มต.น 
4,500,000.-  บาท  (ส่ีล(านห(าแสนบาทถ(วน) 
                      (๓)  ราคาท่ีเสนอจะต.องเป%นราคาท่ีรวมภาษีมูลค6าเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถ.ามี) รวมค6าใช.จ6าย
ท้ังปวงไว.ด.วยแล.ว  

 (๔)  ผู.มีสิทธิเสนอราคาหรือผู.แทนจะต.องมาลงทะเบียนเพ่ือเข.าสู6กระบวนการเสนอราคา  
ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด 
                       (๕)  ผู.มีสทิธิเสนอราคาหรือผู.แทนท่ีมาลงทะเบียนแล.วต.อง LOG IN เข.าสู6ระบบ 

  (6)  ผู.มีสิทธิเสนอราคาหรือผู.แทนท่ี LOG IN  แล.วจะต.องดําเนินการเสนอราคา  โดยราคา  
ท่ีเสนอในการประกวดราคาซ้ือด.วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�   จะต.องตํ่ากว6าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ  
และจะต.องเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid)  ไม6น.อยกว6าครั้งละ 9,000.-บาท จากราคาสูงสุดในการ
ประกวดราคาฯ  และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป  ต.องเสนอลดราคาครั้งละไม6น.อยกว6า  8,000.- บาท    
จากราคาครั้งสุดท.ายท่ีเสนอลดแล.ว 

  (7)  ห.ามผู.มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเม่ือการประกวดราคา ฯ เสร็จสิ้นแล.ว 
จะต.องยืนยันราคาต6อผู.ให.บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส� ราคาท่ียืนยันจะต.องตรงกับราคาท่ีเสนอหลังสุด 
                       (8)  ผู.มีสทิธิเสนอราคาท่ีได.รับการคัดเลือกให.เป%นผู.ชนะการเสนอราคาต.องรับผิดชอบ
ค6าใช.จ6ายในการให.บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส�และค6าใช.จ6ายในการเดินทางของผู.ให.บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส�  ท้ังนี้จะแจ.งให.ทราบในวันเสนอราคา 
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                      (9)   ผู.มีเสนอราคาจะต.องมาเสนอราคาในวันท่ี ......................... ตั้งแต@เวลา ............น. 
เป%นต.นไป  ท้ังนี้  จะแจ.งนัดหมายตามแบบแจ.งวัน เวลา และสถานท่ีเสนอราคา (บก 005) ให.ทราบต6อไป 
                     (10)  ผู.มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเข.าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของ
ผู.ให.บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส� ท่ีแสดงไว.ในเว็บไซต� www.gprocurement.go.th และผู.มีสิทธิเสนอราคา
ต.องทําการทดลองวิธีการเสนอราคาก6อนถึงกําหนดวันเสนอราคาท่ีเว็บไซต�ของผู.ให.บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส� ต้ังแต6วัน 1 ตุลาคม 2555 เป%นต.นไป 
              
๕. หลักประกันซอง       
                    ผู.ประสงค�จะเสนอราคาต.องวางหลักประกันซองพร.อมกับการยื่นซองข.อเสนอด.านเทคนิค 
จํานวน  225,000.- บาท (สองแสนสองหม่ืนห(าพันบาทถ(วน)    โดยหลักประกันซองจะต.องมีระยะเวลา        
การคํ้าประกัน ต้ังแต6วันยื่นซองข.อเสนอทางเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคาโดยหลักประกันให.
ใช.อย6างหนึ่งอย6างใดดังต6อไปนี้ 
                    ๕.๑  เงินสด   
                    ๕.๒  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ6ายให.แก6สถาบัน    โดยเป%นเช็คลงวันท่ีท่ียื่นซองข.อเสนอด.านเทคนิค 
หรือก6อนหน.านั้นไม6เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 
                    ๕.๓  หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุใน
ข.อ ๑.๕ (๑) 
                    ๕.๔  หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย�ท่ีได.รับอนุญาตให.
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย� และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห6งประเทศ
ไทย  ซ่ึงได.แจ.งเวียนชื่อให.ส6วนราชการต6างๆ ทราบแล.ว โดยอนุโลมให.ใช.ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข.อ 
๑.๕ (๑) 
                    ๕.๕  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                           หลักประกันซองตามข.อนี้  สถาบันจะคืนให.ผู.ประสงค�จะเสนอราคาหรือผู.คํ้าประกัน
ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ีได.พิจารณาในเบ้ืองต.นเรียบร.อยแล.ว เว.นแต6ผู.เสนอราคารายท่ีคัดเลือกไว.ซ่ึงเสนอ
ราคาตํ่าสุด  จะคืนให.ต6อเม่ือได.ทําสัญญาหรือข.อตกลง  หรือเม่ือผู.มีสิทธิเสนอราคาได.พ.นจากข.อผูกพันแล.ว 
                           การคืนหลักประกันซอง ไม6ว6ากรณีใดๆจะคืนให.โดยไม6มีดอกเบ้ีย 

 
๖. หลักเกณฑ�และสิทธิในการพิจารณาราคา 
                    ๖.๑  ในการประกวดราคาซ้ือด.วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�นี้  สถาบันจะพิจารณาตัดสินด.วย
ราคารวม 
                    ๖.๒  หากผู.ประสงค�จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม6ถูกต.องตามข.อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการ
เสนอราคาไม6ถูกต.อง  หรือไม6ครบถ.วนตามข.อ ๓    หรือยื่นซองเอกสารประกวดราคาซ้ือด.วยวิธีการทางอิเล็ก 
ทรอนิกส�ไม6ถูกต.องตามข.อ  ๔   แล.วคณะกรรมการประกวดราคาจะไม6รับพิจารณาข.อเสนอของผู.ประสงค�จะ
เสนอราคารายนั้น    เว.นแต6เป%นข.อผิดพลาด  หรือผิดหลงเพียงเล็กน.อย     หรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของ 
เอกสารประกวดราคาซ้ือด.วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�ในส6วนท่ีมิใช6สาระสําคัญ ท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณา
เห็นว6าจะเป%นประโยชน�ต6อสถาบันเท6านั้น 
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                    ๖.๓ สถาบันสงวนสิทธิไม6พิจารณาราคาของผู.ประสงค�จะเสนอราคา โดยไม6มีการผ6อนผันใน
กรณีดังต6อไปนี้ 
                          (๑) ไม6ปรากฏชื่อผู.ประสงค�จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู.รับเอกสารประกวดราคาซ้ือ
ด.วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�  หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซ้ือด.วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�
ของสถาบัน 
                          (๒) เสนอรายละเอียดแตกต6างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคาซ้ือด.วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�ท่ีเป%นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให.เกิดความได.เปรียบเสียเปรียบแก6ผู.ประสงค�จะเสนอ
ราคารายอ่ืน 
                    ๖.๔  ในการตัดสินการประกวดราคาซ้ือด.วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�  หรือในการทําสัญญา
คณะกรรมการประกวดราคาหรือสถาบันมีสิทธิให.ผู.ประสงค�จะเสนอราคาชี้แจงข.อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ข.อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข.องกับผู.ประสงค�จะเสนอราคาได. สถาบันมีสิทธิท่ีจะไม6รับราคา หรือไม6ทําสัญญาหาก
หลักฐานดังกล6าวไม6มีความเหมาะสมหรือไม6ถูกต.อง 
                    ๖.๕  สถาบันทรงไว.ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม6รับราคาตํ่าสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาท่ีเสนอ
ท้ังหมดก็ได.  และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาซ้ือด.วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�โดยไม6พิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได.สุดแต6จะพิจารณา ท้ังนี้
เพ่ือประโยชน�ของทางราชการเป%นสําคัญ   และให.ถือว6าการตัดสินของสถาบันเป%นเด็ดขาด ผู.ประสงค�จะเสนอ
ราคาหรือผู.มีสิทธิเสนอราคา จะเรียกร.องค6าเสียหายใด ๆ มิได. รวมท้ังสถาบันจะพิจารณายกเลิกการประกวด
ราคาซ้ือด.วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�และลงโทษผู.มีสิทธิเสนอราคาเป%นผู.ท้ิงงาน ไม6ว6าจะเป%นผู.มีสิทธิเสนอราคา
ท่ีได.รับการคัดเลือกหรือไม6ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อได.ว6าการเสนอราคากระทําการโดยไม6สุจริต เช6น การเสนอ
เอกสารอันเป%นเท็จ หรือใช.ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป%นต.น 
                  ๖.๖  ในกรณีท่ีปรากฏข.อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซ้ือด.วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส� ว6าผู.ประสงค�จะเสนอราคาท่ีได.รับการคัดเลือกเป%นผู.มีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน�ร6วมกันกับผู.
มีสิทธิเสนอราคารายอ่ืน  หรือเป%นผู.มีผลประโยชน�ร6วมกันระหว6างผู.มีสิทธิเสนอราคากับผู.ให.บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส�  ณ  วันประกาศประกวดราคาซ้ือด.วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�  หรือเป%นผู.มีสิทธิเสนอราคาท่ี
กระทําการอันเป%นการขัดขวางการแข6งขันราคาอย6างเป%นธรรม ตามข.อ ๑.๖ สถาบันมีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผู.มี
สิทธิเสนอราคาท่ีมีสิทธิได.รับการคัดเลือกดังกล6าว  และสถาบันจะพิจารณาลงโทษผู.มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป%น
ผู.ท้ิงงาน 
 
7. การทําสัญญาซ้ือขาย 
                 ๗.๑ ในกรณีท่ีผู.ชนะการประกวดราคาซ้ือด.วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�(ผู.ค.า)สามารถส6งมอบ
สิ่งของได.ครบถ.วนภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ นับแต6วันท่ีทําข.อตกลงซ้ือ สถาบันอาจจะพิจารณาจัดทํา
ข. อ ต ก ล ง เ ป% 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�ไม6สามารถส6งมอบสิ่งของได.
ครบถ.วนภายใน ๕  วันทําการของทางราชการ หรือสถาบันเห็นว6าไม6สมควรจัดทําข.อตกลงเป%นหนังสือตาม
ข.อ ๗.๑ ผู.ชนะการประกวดราคาซ้ือด.วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�จะต.องทําสัญญาซ้ือขาย ตามแบบสัญญาดัง
ระบุในข.อ  ๑.๔   หรือในกรณีท่ีหน6วยงานท่ีรวมกันประกวดราคาซ้ือด.วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�ให.ผู.ชนะการ 
ประกวดราคาซ้ือด.วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�ทําสัญญากับเจ.าของงบประมาณโดยตรงภายใน ๑๐ วัน  นับถัด 
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จากวันท่ีได.รับแจ.งและจะต.องวางหลักประกันสัญญา เป%นจํานวนเงินเท6ากับร.อยละ ๕ ของราคาสิ่งของท่ี
ประกวดราคาซ้ือด.วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�ให.สถาบันยึดถือไว.ในขณะทําสัญญา  โดยใช.หลักประกันอย6าง
หนึ่งอย6างใด  ดังต6อไปนี้ 
                        (1)  เงินสด 
                        (๒) เช็คท่ีธนาคารสั่งจ6ายให.แก6สถาบัน โดยเป%นเช็คลงวันท่ี ท่ีทําสัญญาหรือก6อนหน.านั้นไม6 
เกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
                        (๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุใน
ข.อ ๑.๕ (๒) 
                        (๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย� ท่ีได.รับอนุญาตให.
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย�และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน  ตามประกาศของธนาคารแห6งประเทศ
ไทย ซ่ึงได.แจ.งเวียนชื่อให.ส6วนราชการต6าง ๆ ทราบแล.ว โดยอนุโลมให.ใช.ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุใน
ข.อ ๑.๕ (๒) 
                         (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 

                 หลักประกันนี้จะคืนให.โดยไม6มีดอกเบ้ีย  ภายใน  ๑๕  วัน  นับถัดจากวันท่ีคู6สัญญาพ.นจากข.อ
ผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแล.ว 
 
๘. อัตราค@าปรับ 
                 ค6าปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายข.อ ๑๐ ให.คิดในอัตราร.อยละ ๐.๒ ต6อวัน 
 
๙. การรับประกันความชํารุดบกพร@อง 
                 ผู.ชนะการประกวดราคาซ้ือด.วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�  ซ่ึงได.ทําข.อตกลงเป%นหนังสือ  หรือ    
ทําสัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุในข.อ ๑.๔  แล.วแต6กรณี  จะต.องรับประกันความชํารุดบกพร6องของสิ่งของ ท่ี
ซ้ือขายท่ีเกิดข้ึน   ภายในระยะเวลาตามท่ีกําหนดไว.ในเง่ือนไขคุณลักษณะเฉพาะทางด.านเทคนิค   การรับ 
ประกันผลงานและบริการหลังการขาย ข.อ 8 (1) (2) (3) (4) (5) และ (6) 
 
 ๑๐. ข(อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
                 ๑๐.๑ เงินค6าพัสดุสําหรับการซ้ือครั้งนี้ ได.มาจาก เงินงบประมาณประจําป* พ.ศ. ๒๕๕6 
                         การลงนามในสัญญาจะกระทําได.ต6อเม่ือสถาบันได.รับอนุมัติเงินจาก เงินงบประมาณ
ประจําป* พ.ศ. ๒๕๕6  แล.วเท6านั้น 
                 ๑๐.๒ เม่ือสถาบันได.คัดเลือกผู.มีสิทธิเสนอราคารายใดให.เป%นผู.ขาย  และได.ตกลงซ้ือสิ่งของตาม
การประกวดราคาซ้ือด.วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�แล.ว    ถ.าผู.ขายจะต.องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล6าวเข.ามาจาก
ต6างประเทศ และของนั้นต.องนําเข.ามาโดยทางเรือในเส.นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู6 และสามารถให.บริการรับขนได.
ตามท่ีรัฐมนตรีว6าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด     ผู.มีสิทธิเสนอราคาซ่ึงเป%นผู.ขายจะต.องปฏิบัติตาม
กฎหมายว6าด.วยการส6งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
                         (๑) แจ.งการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล6าว   เข.ามาจากต6างประเทศต6อกรมเจ.าท6า
ภายใน ๗ วัน นับต้ังแต6วันท่ีผู.ขายสั่งหรือซ้ือขายของจากต6างประเทศ เว.นแต6เป%นของท่ีรัฐมนตรีว6าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว.นให.บรรทุกโดยเรืออ่ืนใด 
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                         (๒) จัดการให.สิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล6าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช6นเดียวกับเรือ
ไทยจากต6างประเทศมายังประเทศไทย เว.นแต6จะได.รับอนุญาตจากกรมเจ.าท6าให.บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ี
มิใช6เรือไทย ซ่ึงจะต.องได.รับอนุญาตเช6นนั้นก6อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป%นของท่ีรัฐมนตรีว6าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว.นให.บรรทุกของลงเรืออ่ืน 
                         (๓) ในกรณีท่ีไม6ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู.ขายจะต.องรับผิดตามกฎหมายว6าด.วยการ
ส6งเสริมการพาณิชยนาวี 

      ๑๐.๓ ผู.ประสงค�จะเสนอราคาซ่ึงได.ยื่นเอกสารประกวดราคาด.วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�ต6อ 
สถาบันฯ แล.ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได.   และเม่ือได.รับการคัดเลือกให.เป%นผู.มีสิทธิเสนอ
ราคาแล.วต.องเข.าร6วม 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.เป%นผู.ท้ิงงานได.  หากมีพฤติกรรม 
เป%นการขัดขวางการแข6งขันราคาอย6างเป%นธรรม 
                ๑๐.๔ ผู.มีสิทธิเสนอราคาซ่ึงสถาบันได.คัดเลือกแล.วไม6ไปทําสัญญา  หรือข.อตกลงภายในเวลาท่ี 
ทางราชการกําหนดดังระบุไว.ในข.อ ๗ สถาบันจะริบหลักประกันซองหรือเรียกร.องจากผู.ออกหนังสือคํ้าประกัน
ซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร.องให.ชดใช.ความเสียหายอ่ืน (ถ.ามี) รวมท้ังจะพิจารณาให.เป%นผู.ท้ิงงานตาม
ระเบียบของทางราชการ 
                 ๑๐.๕ สถาบันมีสิทธิท่ีจะแก.ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือข.อกําหนดในแบบสัญญาให.เป%นไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ.ามี) 

 
                                      สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 
                                        ...............กุมภาพันธ�  2556 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


