
-ร�าง- 

 

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 
เร่ือง  ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช&พลังงานในหน(วยงาน 

ภาครัฐ – สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร�  ด&วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� (e-bidding) 
-------------------------------- 

 

        สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�     มีความประสงค�จะประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การใช*พลังงานในหน�วยงานภาครัฐ – สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�  ด*วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�                        
(e-bidding) 

 

      ราคากลางของงานดังกล(าว เป8นเงินทั้งส้ิน  20,829,010.- บาท (ย่ีสิบล&านแปดแสนสองหม่ืน       
เก&าพันสิบบาทถ&วน) 

 

ผู*มีสิทธิเสนอราคาจะต*องมีคุณสมบัติ ดังต�อไปน้ี 
                 1. มีความสามารถตามกฎหมาย 
        2. ไม�เป@นบุคคลล*มละลาย 
  3. ไม�อยู�ระหว�างเลิกกิจการ 
  4. ไม�เป@นบุคคลซึ่งอยู�ระหว�างถูกระงับการยื่นข*อเสนอหรือทําสัญญากับหน�วยงานของรัฐไว*ช่ัวคราว
ตามที่ประกาศเผยแพร�ในระบบเครือข�ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
  5. ไม�เป@นบุคคลซ่ึงถูกระบุช่ือไว*ในบัญชีรายช่ือผู*ทิ้งงานและได*แจ*งเวียนช่ือให*เป@นผู*ทิ้งงานของ
หน�วยงานของรัฐในระบบเครือข�ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู*ทิ้งงานเป@นหุ*นส�วนผู*จัดการ  
กรรมการผู*จัดการผู*บริหาร  ผู*มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด*วย 

     6. มีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะต*องห*ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ*างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

     7. เป@นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู*มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล�าว 
     8. ไม�เป@นผู*มีผลประโยชน�ร�วมกันกับผู*เสนอราคารายอ่ืนที่เข*ายื่นข*อเสนอให*แก�สถาบันบัณฑิตพัฒน 

บริหารศาสตร� ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�  หรือไม�เป@นผู*กระทําการอันเป@นการขัดขวางการแข�งขัน
ราคาอย�างเป@นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�คร้ังน้ี 

     9.  ไม�เป@นผู*ได*รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ*มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม�ยอมข้ึนศาลไทย เว*นแต�รัฐบาลของ           
ผู*เสนอราคาได*มีคําส่ังให*สละเอกสิทธ์ิความคุ*มกันเช�นว�าน้ัน 

     10.ผู*เสนอราคาต*องไม�เป@นผู*ที่ถูกประเมินสิทธิผู*เสนอราคาในสถานะที่ห*ามเข*าเสนอราคาหรือ            
ห*ามทําสัญญาตามที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

           ผู*เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร�วมค*า” ต*องมีคุณสมบัติดังน้ี 
           (1) กรณีที่กิจการร�วมค*าได*จดทะเบียนเป@นนิติบุคคลใหม� กิจการร�วมค*า จะต*องมีคุณสมบัติ 

ครบถ*วนตามเง่ือนไขที่กําหนดไว*ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให*เสนอราคาในนาม “กิจการร�วมค*า” 
ส�วนคุณสมบัติด*านผลงานก�อสร*าง กิจการร�วมค*าดังกล�าวสามารถนําผลงานก�อสร*างของผู*เข*าร�วมค*ามาใช*แสดงเป@น
ผลงานก�อสร*างของกิจการร�วมค*าที่เข*าประกวดราคาได* 
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                      (2) กรณีที่กิจการร�วมค*าไม�ได*จดทะเบียนเป@นนิติบุคคลใหม� นิติบุคคลแต�ละนิติบุคคลที่เข*าร�วม                
ค*าทุกรายจะต*องมีคุณสมบัติครบถ*วนตามเง่ือนไขที่กําหนดไว*ในเอกสารประกวดราคา เว*นแต� ในกรณีที่กิจการร�วมค*า
ได*มีข*อตกลงระหว�างผู*เข*าร�วมค*าเป@นลายลักษณ�อักษรกําหนดให*ผู*เข*าร�วมค*ารายใดรายหน่ึงเป@นผู*รับผิดชอบ                  
หลักในการเข*าเสนอราคากับหน�วยงานของรัฐ  และแสดงหลักฐานดังกล�าวมาพร*อมกับการย่ืนข*อเสนอประกวดราคา
ทางระบบจัดซื้อจัดจ*างภาครัฐด*วยอิเล็กทรอนิกส�  กิจการร�วมค*าน้ันสามารถใช*ผลงานก�อสร*างของผู*ร�วมค*าหลัก             
รายเดียวเป@นผลงานก�อสร*างของกิจการร�วมค*าที่ยื่นเสนอราคาได* 
                            ทั้งน้ี “กิจการร�วมค*าที่จดทะเบียนเป@นนิติบุคคลใหม�” หมายความว�า  กิจการร�วมค*าที่                      
จดทะเบียนนิติบุคคลต�อกรมพัฒนาธุรกิจการค*า กระทรวงพาณิชย�  

11. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข*าเป@นคู�สัญญาต*องไม�อยู�ในฐานะเป@นผู*ไม�แสดงบัญชีรายรับรายจ�าย  หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ�ายไม�ถูกต*องครบถ*วนในสาระสําคัญ 

12.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข*าเป@นคู�สัญญากับหน�วยงานภาครัฐ ซ่ึงได*ดําเนินการจัดซื้อจัดจ*าง ด*วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส�  (e-Government Procurement : e-GP) ต*องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส�ของกรม 
บัญชีกลางที่เว็บไซต�ศูนย�ข*อมูลจัดซื้อจัดจ*างภาครัฐ 

13.  คู�สัญญาต*องรับและจ�ายเงินผ�านบัญชีธนาคาร เว*นแต�การจ�ายเงินแต�ละคร้ังซึ่งมีมูลค�าไม�เกิน                    
สามหม่ืนบาท คู�สัญญาอาจจ�ายเป@นเงินสดก็ได*    

      
กําหนดยื่นข*อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ*างภาครัฐด*วยอิเล็กทรอนิกส�  ในวันที่ .............. 

................................ ต้ังแต(เวลา  8.30 น. ถึง 16.30 น. 
                    

ผู*สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�โดยดาวน�โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ*าง
ภาครัฐด*วยอิเล็กทรอนิกส�ก�อนการเสนอราคาในวันที่ ...................................  ถึงวันที่ ...............................        
ดูรายละเอียดได*ที่เว็บไซด� http://www.nida.ac.th หรือ http://www.gprocurement.go.th   หรือสอบถามทาง
โทรศัพท�หมายเลข 02-7273459  ในวันและเวลาราชการ หรือผ�านทางอีเมล� kreethaphon.m@nida.ac.th 
 

                 
                                                       ประกาศ ณ  วันที่............................................. 
 
                                         
                                                                 (รองศาสตราจารย� ดร.ระวีวรรณ  เอ้ือพันธ�วิริยะกุล) 
                                                                      รองอธิการบดีฝeายวิชาการ  รักษาการแทน 
                                อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 
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เอกสารประกวดราคาซื้อด&วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� (e-bidding) 
เลขที่ ................../2561 

การซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช&พลังงานในหน(วยงานภาครัฐ – สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 
ตามประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

ลงวันที่  ................................................ 
 

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

           สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�  ซึ่งต�อไปน้ีเรียกว�า “สถาบัน” มีความประสงค�จะประกวดราคา 
ซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช*พลังงานในหน�วยงานภาครัฐ – สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� ด*วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส� (e-bidding)  

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อน้ีต*องเป@นของแท* ของใหม� ไม�เคยใช*งานมาก�อน ไม�เป@นของเก�าเก็บ อยู�ในสภาพที่จะ 
ใช*งานได*ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไว*ในเอกสารประกวดราคาซื้อด*วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส�ฉบับน้ี โดยมีข*อแนะนําและข*อกําหนด ดังต�อไปน้ี 
               ๑. เอกสารแนบท&ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�   
                    ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ       จํานวน  32  แผ�น  
                    ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไว*ในระบบการจัดซื้อจัดจ*างภาครัฐด*วยอิเล็กทรอนิกส�                   
                       ๑.๓ แบบสัญญาซื้อขายทั่วไป                            จํานวน    4  แผ�น         
                    ๑.4 แบบหนังสือค้ําประกัน 
                          (๑) หลักประกันการเสนอราคา 
                          (2) หลักประกันสัญญา 
                    1.5 บทนิยาม 
                          (๑) ผู*เสนอราคาที่มีผลประโยชน�ร�วมกัน 
                          (๒) การขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเป@นธรรม 
                    ๑.6 แบบบัญชีเอกสาร 
                           (๑) บัญชีเอกสารส�วนที่ ๑ 
                           (๒) บัญชีเอกสารส�วนที่ ๒ 
                      
                ๒. คุณสมบัติของผู&เสนอราคา 
                2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
        2.2 ไม�เป@นบุคคลล*มละลาย 
  2.3 ไม�อยู�ระหว�างเลิกกิจการ 
  2.4 ไม�เป@นบุคคลซ่ึงอยู�ระหว�างถูกระงับการยื่นข*อเสนอหรือทําสัญญากับหน�วยงานของรัฐไว*ช่ัวคราว
ตามที่ประกาศเผยแพร�ในระบบเครือข�ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
  2.5 ไม�เป@นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว*ในบัญชีรายช่ือผู*ทิ้งงานและได*แจ*งเวียนให*เป@นผู*ทิ้งงานของรัฐใน
ระบบเครือข�ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลที่ผู*ทิ้งงานเป@นหุ*นส�วนผู*จัดการ  กรรมการผู*จัดการ
ผู*บริหาร  ผู*มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด*วย 

     2.6 มีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะต*องห*ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ*างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
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     2.7 ผู*เสนอราคาต*องเป@นผู*มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ดังกล�าว 
     2.8 ผู*เสนอราคาต*องไม�เป@นผู*มีผลประโยชน�ร�วมกันกับผู*เสนอราคารายอ่ืนที่เข*ายื่นข*อเสนอให*แก�

สถาบัน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�  หรือไม�เป@นผู*กระทําการอันเป@นการขัดขวางการแข�งขันราคา
อย�างเป@นธรรมตามข*อ 1.5 

     2.9  ผู*เสนอราคาต*องไม�เป@นผู*ได*รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ*มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม�ยอมข้ึนศาลไทย เว*น
แต�รัฐบาลของผู*เสนอราคาได*มีคําส่ังให*สละสิทธ์ิความคุ*มกันเช�นว�าน้ัน 

     2.10 ไม�เป@นผู*ที่ไม�ผ�านเกณฑ�การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบที่ รัฐมนตรีว�าการ
กระทรวงการคลังกําหนด 

     2.11 ผู*เสนอราคาต*องไม�อยู�ในฐานะเป@นผู*ไม�แสดงบัญชีรายรับรายจ�าย หรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ�ายไม�ถูกต*องครบถ*วนในสาระสําคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กําหนด 

     2.12 ผู*เสนอราคาต*องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ*างภาครัฐด*วยอิเล็กทรอนิกส� (e-Government 
Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 

     2.13 ผู*เสนอราคาซึ่งได*รับคัดเลือกเป@นคู�สัญญาต*องรับและจ�ายเงินผ�านบัญชีธนาคาร เว*นแต�การ
จ�ายเงินแต�ละครั้งซึ่งมีมูลค�าไม�เกินสามหม่ืนบาท คู�สัญญาอาจจ�ายเป@นเงินสดก็ได* ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กําหนด    

      
                ๓. หลักฐานการย่ืนข&อเสนอ 
                      ผู*เสนอราคาจะต*องเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพร*อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ*าง
ภาครัฐด*วยอิเล็กทรอนิกส� แยกเป@น ๒ ส�วน คือ 
                      ๓.๑ ส�วนที่ ๑ อย�างน*อยต*องมีเอกสารดังต�อไปน้ี 
                            (๑) ในกรณีผู*เสนอราคาเป@นนิติบุคคล 
                                 (ก) ห*างหุ*นส�วนสามัญหรือห*างหุ*นส�วนจํากัด   ให*ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุ*นส�วนผู*จัดการ ผู*มีอํานาจควบคุม (ถ*ามี) พร*อมรับรองสําเนาถูกต*อง 
                                 (ข) บริษทัจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด  ให*ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน             
นิติบุคคล  หนังสือบริคณห�สนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผู*จัดการ ผู*มีอํานาจควบคุม (ถ*ามี) และบัญชีผู*ถือหุ*นรายใหญ� 
(บอจ.5) พร*อมรับรองสําเนาถูกต*อง 
                             (๒) ในกรณีผู*เสนอราคาเป@นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช�นิติบุคคลให*ยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู*น้ัน  สําเนาข*อตกลงที่แสดงถึงการเข*าเป@นหุ*นส�วน  (ถ*ามี)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผู*เป@นหุ*นส�วน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผู*เป@นหุ*นสวนที่มิได*ถือสัญชาติไทย พร*อมทั้งรับรองสําเนาถูกต*อง 
                             (๓)  ในกรณีผู*เสนอราคาเป@นผู*เสนอราคาร�วมกันในฐานะเป@นผู*ร�วมค*า ให*ยื่นสําเนาสัญญาของ
การเข*าร�วมค*า  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู*ร�วมค*า  และในกรณีที่ผู*เข*าร�วมค*าฝeายใดเป@นบุคคลธรรมดาที่มิใช�
สัญชาติไทย ก็ให*ย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู*ร�วมค*าฝeายใดเป@นนิติบุคคลให*ย่ืนเอกสารตามที่ระบุไว*ใน (๑) หรือ 
(2) ของผู*ร�วมค*า แล*วแต�กรณี 
                             (๔) เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ 
                                  (4.1) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย�หรือสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค�าเพิ่ม (ถ*ามี)  
                             (๕) บัญชีเอกสารส�วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได*ย่ืนพร*อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ*าง
ภาครัฐด*วยอิเล็กทรอนิกส�ตามแบบในข*อ ๑.6 (๑) โดยไม�ต*องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
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                       ๓.๒ ส(วนที ่๒ อย(างน&อยต&องมีเอกสารดังต(อไปน้ี 
                             (๑) ในกรณีที่ผู*เสนอราคามอบอํานาจให*บุคคลอ่ืนกระทําการแทนให*แนบหนังสือมอบอํานาจ
ซึ่งติดอากรแสตมปpตามกฎหมาย  โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู*มอบอํานาจและผู*รับมอบอํานาจ ทั้งน้ีหากผู*รับมอบ
อํานาจเป@นบุคคลธรรมดาต*องเป@นผู*ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล*วเท�าน้ัน 

                             (๒) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามข*อ 4.4 
(๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามข*อ ๕ 
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ 

                                  (4.1) หนังสือมอบอํานาจ 
                             (5) บัญชีเอกสารส�วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได*ย่ืนพร*อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ*าง
ภาครัฐด*วยอิเล็กทรอนิกส� ตามแบบในข*อ ๑.6 (๒) โดยไม�ต*องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                            

                    ๔. การเสนอราคา 
         ๔.๑  ผู*เสนอราคาต*องยื่นข*อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ*างภาครัฐด*วยอิเล็ก       

ทรอนิกส�ตามแบบที่กําหนดไว*ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�น้ี  โดยไม�มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งส้ิน  และจะต*องกรอก
ข*อความให*ถูกต*องครบถ*วน  พร*อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผู*เสนอราคา โดยไม�ต*องแนบ   
ใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                                (1) ผู*เสนอราคาต*องจัดทําเอกสารสําหรับใช*ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล�เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู*เสนอราคาต*องเป@นผู*รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ*วน
ถูกต*อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก�อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล*วจึงส�งข*อมูล (Upload) เพื่อเป@นการ
เสนอราคาให*แก�สถาบันผ�านระบบจัดซื้อจัดจ*างภาครัฐด*วยอิเล็กทรอนิกส� 
                                (2) ให*ผู*เสนอราคานําข*อมูล PDF File ที่ได*จัดเตรียมไว*ตาม 4.1 มาดําเนินการบันทึกและ
ส�งข*อมูล (Upload) เพื่อเป@นการเสนอราคาให*แก�สถาบันผ�านระบบจัดซ้ือจัดจ*างภาครัฐด*วยอิเล็กทรอนิกส� ภายในวัน 
และเวลาที่ประกาศกําหนด  โดยผู*เสนอราคาต*องเป@นผู*รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ*วน ถูกต*อง ในการบันทึกและ
ส�งข*อมูล (Upload) ของตนก�อนที่จะยืนยันการเสนอราคา 

         ๔.2 ผู*เสนอราคาจะต*องเสนอราคาเป@นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม
และหรือราคาต�อหน�วย  และหรือต�อรายการ  ตามเง่ือนไขที่ระบุไว*ท*ายใบเสนอราคาให*ถูกต*อง โดยคิดราคารวมทั้งส้ิน             
ซึ่งรวมภาษีมูลค�าเพิ่มและภาษีอากรอ่ืน ค�าขนส�ง ค�าจดทะเบียน และค�าใช*จ�ายอ่ืนๆ ทั้งปวงจนกระทั่งส�งมอบพัสดุ              
ให* ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

               ราคาที่เสนอ จะต*องเสนอกําหนดยืนราคาไม�น*อยกว�า 90 วัน นับแต�วันเสนอราคา  โดย
ภายในกําหนดยืนราคา  ผู*เสนอราคาต*องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว* และจะถอนการเสนอราคามิได* 
                        4.3  ผู*จะเสนอราคาจะต*องเสนอกําหนดเวลาส�งมอบพัสดุไม�เกิน  150 วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซ้ือขาย 
                        4.4  ผู*เสนอราคาจะต*องส�งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของ 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช*พลังงานในหน�วยงานภาครัฐ – สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�  ไปพร*อมการ
เสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ*างภาครัฐด*วยอิเล็กทรอนิกส� เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล�าวน้ีสถาบันจะ
ยึดไว*เป@นเอกสารของทางราชการ 
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      4.5  ก�อนการเสนอราคา ผู*เสนอราคาควรตรวจดูร�างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯลฯ 
ให*ถ่ีถ*วนและเข*าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียก�อนที่จะตกลงยื่นข*อเสนอตามเง่ือนไขในเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� 
                4.6 ผู*เสนอราคาจะต*องยื่นข*อเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซ้ือจัดจ*างภาครัฐด*วย
อิเล็กทรอนิกส� ในวันที่ ............................................. ระหว(างเวลา 8.30 น.ถึงเวลา 16.30 น. 
                           เมื่อพ*นกําหนดเวลาย่ืนข*อเสนอและเสนอราคาแล*ว จะไม�รับเอกสารการยื่นข*อเสนอใดๆโดย
เด็ดขาด 
       4.7 ผู*เสนอราคาต*องจัดทําเอกสารสําหรับใช*ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล�เอกสารประเภท 
PDF File (Portable Document Format) โดยผู*เสนอราคาต*องเป@นผู*รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ*วน ถูกต*อง 
และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก�อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล*วจึงส�งข*อมูล (Upload) เพื่อเป@นการเสนอราคา
ให*แก�สถาบันผ�านระบบจัดซื้อจัดจ*างภาครัฐด*วยอิเล็กทรอนิกส�            

      คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�  จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ 
ของผู*เสนอราคาแต�ละรายว�า  เป@นผู*เสนอราคาที่มีผลประโยชน�ร�วมกันกับผู*เสนอราคารายอ่ืน ตามข*อ ๑.5(1) หาก
ปรากฏว�าผู*เสนอราคารายใดเป@นผู*เสนอราคาที่มีผลประโยชน�ร�วมกันกับผู*เสนอราคารายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัด
รายช่ือผู*ยื่นข*อเสนอราคาที่มีผลประโยชน�ร�วมกันน้ันออกจากการเป@นผู*เสนอราคา 

 
            หากปรากฏต�อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ก�อนหรือ ในขณะที่

มีการพิจารณาข*อเสนอว�ามีผู*เสนอราคารายใดกระทําการอันเป@นการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเป@นธรรมตามข*อ         
๑.5 (๒) และคณะกรรมการฯ เช่ือว�ามีการกระทําอันเป@นการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเป@นธรรม  คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู*เสนอราคารายน้ันออกจากการเป@นผู*เสนอราคา  และสถาบันจะพิจารณาลงโทษผู*เสนอ
ราคาดังกล�าวเป@นผู*ทิ้งงาน  เว*นแต�คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�จะวินิจฉัยได*ว�าผู*เสนอ
ราคารายน้ันเป@นผู*ที่ให*ความร�วมมือเป@นประโยชน�ต�อการพิจารณาของทางราชการและมิได*เป@นผู*ริเริ่มให*มีการกระทํา
ดังกล�าว 
 
          หากภายหลังจากการพิจารณาผลการเสนอราคาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส� สถาบันตรวจสอบพบว�าผู*เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาหรือผู*เสนอราคารายใดรายหน่ึงกระทํา
การอันเป@นการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเป@นธรรม ตามข*อ 1.6 (2)  สถาบันสามารถตัดสิทธิการเป@นผู*ชนะการ
เสนอราคาโดยไม�เรียกผู*เสนอราคาเข*ามาทําสัญญา และสามารถลงโทษผู*เสนอราคาที่กระทําการอันเป@นการขัดขวาง
การแข�งขันราคาอย�างเป@นธรรมเป@นผู*ทิ้งงานได*   

 

          4.8 ผู*เสนอราคาจะต*องปฏิบัติ ดังน้ี 
            (1)  ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไว*ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� 

                            (๒) ราคาที่เสนอจะต*องเป@นราคาที่รวมภาษีมูลค�าเพิ่ม และภาษีอ่ืน ๆ (ถ*ามี) รวมค�าใช*จ�าย 
ทั้งปวงไว*ด*วยแล*ว  

       (3)  ผู*เสนอราคาจะต*องลงทะเบียนเพื่อเข*าสู�กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลาที่กําหนด 
                            (4)  ผู*เสนอราคาถอนการเสนอราคาที่เสนอแล*วไม�ได*  
                     (5)  ผู*เสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเข*าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด*วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว*ในเว็บไซต�www.gprocurement.go.th  
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                      ๕. หลักประกันการเสนอราคา       
 

                           ผู*เสนอราคาต*องวางหลักประกันการเสนอราคาพร*อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อ           
จัดจ*างภาครัฐด*วยอิเล็กทรอนิกส� โดยใช*หลักประกันอย�างหน่ึงอย�างใดดังต�อไปน้ี จํานวน  1,041,708.- บาท       
(หน่ึงล&านส่ีหม่ืนหนึ่งพันเจ็ดร&อยแปดบาทถ&วน)   
                          ๕.๑ หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส�ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน  
ดังระบุในข*อ 1.4(1)   
                          ๕.๒ เช็คหรือดราฟท�ที่ธนาคารเซ็นส่ังจ�าย โดยส่ังจ�ายในนาม “สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร�”  ซ่ึงเป@นเช็คหรือดราฟท�ลงวันที่ที่ใช*เช็คหรือดราฟท�น้ัน ชําระต�อเจ*าหน*าที่ หรือก�อนหน*าน้ันไม�เกิน ๓ วัน 
ทําการของทางราชการ 
                          ๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 

                          กรณีที่ผู*เสนอราคานําเช็คที่ธนาคารส่ังจ�ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเป@นหลักประกันการ
เสนอราคา  จะต* องส� งต* นฉ บับ เอกสารดั งกล� าวมาให* ส� วนราชการตรวจสอบความ ถูกต* อง  ใน วันที่  
.................................... ตั้งแต(เวลา 08.30 น.  ถึง 16.00 น. 
       ตามแบบตัวอย�างหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส�ของธนาคารภายในประเทศ (หลักประกันการ
เสนอราคา) กําหนดให*ระบุช่ือผู*เสนอราคา  เป@นผู*วางหลักประกันการเสนอราคา  ดังน้ัน  กรณีที่ผู*เสนอราคาที่เสนอ
ราคาในรูปแบบของ “กิจการร�วมค*า” ประสงค�จะใช*หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส�ของธนาคารในประเทศเป@น
หลักประกันการเสนอราคา ให*ดําเนินการดังน้ี 

(1) กรณีที่กิจการร�วมค*าได*จดทะเบียนเป@นนิติบุคคลใหม� ให*ระบุช่ือผู*เสนอราคา ซ่ึงต*องวาง 
หลักประกันการเสนอราคา ในนามกิจการร�วมค*า เท�าน้ัน 
                          (2)  กรณีที่กิจการร�วมค*าไม�ได*จดทะเบียนเป@นนิติบุคคลใหม� ให*ระบุช่ือผู*เสนอราคา ซึ่งต*องวาง 
หลักประกันการเสนอราคา ในนามนิติบุคคลรายใดรายหน่ึงตามที่สัญญาร�วมค*ากําหนดให*เป@นผู*เข*าเสนอราคากับทาง
ราชการ 
                          ทั้งน้ี “กิจการร�วมค*าที่จดทะเบียนเป@นนิติบุคคลใหม�”หมายความว�า กิจการร�วมค*าที่จดทะเบียน                      
เป@นนิติบุคคลต�อหน�วยงานของรัฐซ่ึงมีหน*าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค*า กระทรวงพาณิชย�)  

     หลักประกันการเสนอราคาตามข*อน้ี  สถาบันจะคืนให*ผู*เสนอราคาหรือผู*ค้ําประกันภายใน  15  
วัน นับถัดจากวันที่ได*พิจารณาในเบื้องต*นเรียบร*อยแล*ว  เว*นแต�ผู*เสนอราคารายที่คัดเลือกไว* 3 ลําดับแรก  จะคืนให*
ต�อเม่ือได*ทําสัญญาหรือข*อตกลง  หรือเมื่อผู*เสนอราคาได*พ*นจากข*อผูกพันแล*ว 
                           การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม�ว�ากรณีใดๆจะคืนให*โดยไม�มีดอกเบ้ีย 

 

                       ๖. หลักเกณฑ�และสิทธ์ิในการพิจารณา 
                            ๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข*อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ครั้งน้ี สถาบันจะพิจารณา
ตัดสินโดยใช*หลักเกณฑ�ราคา และจะพิจารณาจาก ราคารวม     
                            ๖.๒ หากผู*เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม�ถูกต*องตามข*อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข*อเสนอ 
ไม�ถูกต*อง  หรือไม�ครบถ*วนตามข*อ ๓  หรือย่ืนข*อเสนอไม�ถูกต*องตามข*อ  ๔ แล*ว คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�จะไม�รับพิจารณาราคาของผู*เสนอราคารายน้ัน เว*นแต�เป@นข*อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียง
เล็กน*อย  หรือผิดแผกไปจากเง่ือนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ในส�วนที่มิใช�สาระสําคัญ ทั้งน้ี เฉพาะใน
กรณีที่พิจารณาเห็นว�าจะเป@นประโยชน�ต�อสถาบันเท�าน้ัน 
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                        ๖.๓ สถาบันสงวนสิทธิไม�พิจารณาข*อเสนอของผู*เสนอราคา โดยไม�มีการผ�อนผันในกรณีดังต�อไปน้ี 
                              (๑) ไม�ปรากฏช่ือผู*เสนอราคารายน้ันในบัญชีผู*รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ทาง
ระบบการจัดซื้อจัดจ*างด*วยอิเล็กทรอนิกส�  หรือบัญชีรายช่ือผู*ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ทางระบบการ
จัดซื้อจัดจ*างด*วยอิเล็กทรอนิกส�ของสถาบัน 
                              (๒) ไม�กรอกช่ือนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา)หรือลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส�อย�างหน่ึงอย�างใด  
หรือทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ*างด*วยอิเล็กทรอนิกส� 
                              (3) เสนอรายละเอียดแตกต�างไปจากเง่ือนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็ก          
ทรอนิกส�ที่เป@นสาระสําคัญ  หรือมีผลทําให*เกิดความได*เปรียบเสียเปรียบแก�ผู*เสนอราคารายอ่ืน     

                        ๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคา หรือในการทําสัญญา  คณะกรรมพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส� หรือสถาบันมีสิทธิให*ผู*เสนอราคาช้ีแจงข*อเท็จจริง  สภาพ  ฐานะ หรือข*อเท็จจริงอ่ืนใดที่เก่ียวข*อง
กับผู*เสนอราคาได*  สถาบันมีสิทธิที่จะไม�รับข*อเสนอ ไม�รับราคา หรือไม�ทําสัญญา หากข*อเท็จจริงดังกล�าวไม�มีความ
เหมาะสม  หรือไม�ถูกต*อง 
 

                        ๖.๕ สถาบันทรงไว*ซึ่งสิทธิที่จะไม�รับราคาต่ําสุด  หรือราคาหน่ึงราคาใด  หรือราคาที่เสนอทั้งหมด
ก็ได* และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน  หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด  หรืออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�  โดยไม�พิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได* สุดแต�จะพิจารณา ทั้งน้ี เพื่อประโยชน�ของทางราชการ
เป@นสําคัญ และให*ถือว�าการตัดสินของสถาบันเป@นเด็ดขาด ผู*เสนอราคาจะเรียกร*องค�าเสียหายใด ๆ มิได* รวมทั้ง
สถาบันจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�  และลงโทษผู*เสนอราคาเป@นผู*ทิ้งงาน ไม�ว�าจะเป@นผู*เสนอ
ราคาที่ได*รับการคัดเลือกหรือไม�ก็ตาม หากมีเหตุที่เช่ือได*ว�าการย่ืนเสนอราคากระทําการโดยไม�สุจริต เช�น การเสนอ
เอกสารอันเป@นเท็จ หรือใช*ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมายื่นข*อเสนอแทน เป@นต*น 
                       ในกรณีที่ผู*เสนอราคารายที่เสนอราคาตํ่าสุด  เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได*ว�าไม�อาจดําเนินงาน
ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ได*  คณะกรรมพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�หรือสถาบันจะให*
ผู*เสนอราคารายน้ัน ช้ีแจงและแสดงหลักฐานที่ทําให*เช่ือได*ว�า  ผู*เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามเอกสารประกวด
ราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส�ให*เสร็จสมบูรณ�  หากคําช้ีแจงไม�เป@นที่รับฟuงได*  สถาบันมีสิทธิที่จะไม�รับข*อเสนอหรือไม�รับ
ราคาของผู*เสนอราคารายน้ัน  ทั้งน้ี ผู*เสนอราคาดังกล�าวไม�มีสิทธิเรียกร*องค�าใช*จ�ายหรือค�าเสียหายใดๆจากสถาบัน 
                       ๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข*อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข*อเสนอว�า  ผู*เสนอราคาที่มีสิทธิได*รับ
การคัดเลือกเป@นผู*เสนอราคาที่มีผลประโยชน�ร�วมกันกับผู*เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็ก           
ทรอนิกส�  หรือเป@นผู*เสนอราคาที่กระทําการอันเป@นการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเป@นธรรม ตามข*อ 1.5 สถาบัน 
มีอํานาจที่จะตัดรายช่ือผู*เสนอราคาที่ได*รับคัดเลือกรายดังกล�าวออก  และสถาบันจะพิจารณาลงโทษผู*เสนอราคาราย
น้ันเป@นผู*ทิ้งงาน                           
    ในกรณีหากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว�าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได*ดําเนินการ
ไปแล*วจะเป@นประโยชน�แก�ทางราชการอย�างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคา              
ดังกล�าวได*       
                    7. การทําสัญญาซื้อขาย 
                        7.1 ในกรณีที่ผู*ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�  สามารถส�งมอบส่ิงของได*ครบถ*วนภาย  
ใน 5 วันทําการของทางราชการ นับแต�วันที่ทําข*อตกลงซ้ือ  สถาบันจะพิจารณาจัดทําข*อตกลงเป@นหนังสือ แทนการ
ทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข*อ 1.3 ก็ได* 
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     7.2 ในกรณีที่ผู*ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� ไม�สามารถส�งมอบส่ิงของได*ครบถ*วนภายใน 
5 วันทําการของทางราชการ หรือสถาบันเห็นวาไม�สมควรจัดทําข*อตกลงเป@นหนังสือ ตามข*อ 7.1 ผู*ชนะการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส�จะต*องทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญา ดังระบุในข*อ 1.3 กับสถาบัน ภายใน 7 วัน นับถัดจาก
วันที่ได*รับแจ*งและจะต*องวางหลักประกันสัญญาเป@นจํานวนเงินเท�ากับร*อยละ 5 ของราคาส่ิงของที่ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส�ได*ให*สถาบันยึดถือไว*ในขณะทําสัญญา  โดยใช*หลักประกันอย�างหน่ึงอย�างใดดังต�อไปน้ี 
                        7.1  เงินสด 
                        7.2  เช็คหรือดราฟท�ที่ธนาคารส่ังจ�ายโดยส่ังจ�ายในนาม “สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�” 
โดยเป@นเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือก�อนหน*าน้ันไม�เกิน  3 วันทําการของทางราชการ 
                        7.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
หนังสือค้ําประกันดังระบุ ในข*อ ๑.4 (๒) 
                        7.4 หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย หรือบริษทัเงินทุน หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย�ทีไ่ด*รบัอนุญาตให*ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย�และประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตาม
ประกาศของธนาคารแห�งประเทศไทย ดังระบุในข*อ 1.4(2) 
                        7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 

                        หลักประกันน้ีจะคืนให*  โดยไม�มีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู*ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส� (ผู*ขาย) พ*นจากข*อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล*ว 
 

                  ๘. อัตราค(าปรับ 
                       ค�าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท*ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� ให*คิดในอัตราร*อยละ 
0.20 ต�อวัน 
 

                  9. การรับประกันความชํารุดบกพร(อง 
                       ผู*ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� ซ่ึงได*ทําข*อตกลงเป@นหนังสือ หรือทําสัญญาซื้อขาย  ตาม
แบบดังระบุในข*อ 1.3 แล*วแต�กรณี จะต*องรับประกันความชํารุดบกพร�องของส่ิงของที่ซ้ือขายที่เกิดข้ึนภายในระยะ 
เวลา 1  ปv นับถัดจากวันที่ผู*ซื้อรับมอบ โดยผู*ขายต*องรีบจัดการซ�อมแซมแก*ไขให*ใช*การได*ดีดังเดิมภายใน 1 วัน               
นับถัดจากวันที่ได*รับแจ*งความชํารุดบกพร�อง 
 

                   10. ข&อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
                         10.1 เงินค�าพัสดุสําหรับการซื้อครั้งน้ีได*มาจากเงินกองทุนเพื่อส�งเสริมการอนุรักษ�พลังงาน 
ประจําปvงบประมาณ 2560 ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ�พลังงาน 
                        การลงนามในสัญญาหรือข*อตกลงเป@นหนังสือได*ต�อเม่ือได*รับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส�งเสริมการ
อนุรักษ�พลังงาน จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ�พลังงานแล*วเท�าน้ัน สําหรับกรณีที่ไม�ได*รับการจัดสรร
งบประมาณรายจ�ายเพื่อการจัดหาในครั้งดังกล�าว  สถาบันสามารถยกเลิกการจัดหาในครั้งน้ีได* 

              10.2 เมื่อสถาบันได*คัดเลือกผู*มีสิทธิเสนอราคารายใด ให*เป@นผู*ขาย และได*ตกลงซื้อส่ิงของตาม 
ประกวดราคาโดยการยื่นข*อเสนอทางอิเล็กทรอนิกส�แล*ว  ถ*าผู*ขายต*องส่ังหรือนําส่ิงของดังกล�าวเข*ามาจากต�างประเทศ  
และของน้ันต*องนําเข*ามาโดยทางเรือในเส*นทางที่มีเรือไทยเดินอยู�  และสามารถให*บริการรับขนได*ตามที่รัฐมนตรีว�าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู*เสนอราคาซ่ึงเป@นผู*ขาย จะต*องปฏิบัติตามกฎหมายว�าด*วยการส�งเสริมการพาณิชย
นาวี  ดังน้ี 
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                                (1) แจ*งการส่ังหรือนําส่ิงของที่ซ้ือขายดังกล�าวเข*ามาจากต�างประเทศ ต�อกรมเจ*าท�าภายใน 
7 วันนับแต�วันที่ผู*ขายส่ังหรือซ้ือของจากต�างประเทศ  เว*นแต�เป@นของที่รัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว*นให*บรรทุกโดยเรืออ่ืนได* 

           (2) จัดการให*ส่ิงของที่ซื้อขายดังกล�าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช�นเดียวกับ 
เรือไทยจากต�างประเทศมายังประเทศไทย  เว*นแต�จะได*รับอนุญาตจากกรมเจ*าท�า ให*บรรทุกส่ิงของน้ัน โดยเรืออ่ืนที่
มิใช�เรือไทย ซ่ึงจะต*องได*รับอนุญาตเช�นน้ันก�อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป@นของที่รัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว*นให*บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                               (3)  ในกรณีที่ไม�ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู*ขายจะต*องรับผิดตามกฎหมายว�าด*วยการ
ส�งเสริมการพาณิชยนาวี 
                       10.3 ผู*เสนอราคาซึ่งสถาบันได*คัดเลือกแล*ว  ไม�ไปทําสัญญา หรือข*อตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกําหนดดังระบุไว*ในข*อ 7  สถาบันจะริบหลักประกันการยื่นข*อเสนอ หรือเรียกร*องจากผู*ออกหนังสือ                  
ค้ําประกันการยื่นข*อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร*องให*ชดใช*ความเสียหายอ่ืน (ถ*ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให*เป@น        
ผู*ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                       10.4 สถาบันสงวนสิทธ์ิที่จะแก*ไขเพิ่มเติมเง่ือนไขหรือข*อกําหนดในแบบสัญญาให*เป@นไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ*ามี) 
                        10.5 สถาบันอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ*างในกรณีต�อไปน้ีได* โดยที่ผู*เสนอราคาจะ
เรียกร*องค�าเสียหายใดๆ จากสถาบันไม�ได* 
                                (1) สถาบันไม�ได*รับการจัดสรรเงินที่จะใช*ในการจัดซื้อจัดจ*างหรือเงินที่ได*รับจัดสรรไม�เพียง
พอที่จะทําการจัดซื้อจัดจ*างน้ันต�อไป 
                                (2) มีการกระทําที่เข*าลักษณะผู*ย่ืนข*อเสนอที่ชนะการจัดซื้อจัดจ*างหรือที่ได*รับการคัดเลือก
มีผลประโยชน�ร�วมกัน หรือมีส�วนได*เสียกับผู*ยื่นข*อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข�งขันอย�างเป@นธรรมหรือสมยอมกัน
กับผู*ย่ืนข*อเสนอรายอ่ืนหรือเจ*าหน*าที่ในการเสนอราคา หรือส�อว�ากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
                                (3) การทําการจัดซื้อจัดจ*างต�อไปอาจก�อให*เกิดความเสียหายแก�สถาบันหรือกระทบต�อ
ประโยชน�สาธารณะ 
                                (4) กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
   

                      11. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู&ประกอบการ 
               สถาบันสามารถนําผลการปฏิบัติงานแล*วเสร็จตามสัญญาของผู*เสนอราคาที่ได*รับการคัดเลือก
ให*เป@นผู*ขายเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู*ประกอบการ ทั้งน้ี หากผู*เสนอราคาที่ได*รับการคัดเลือกไม�ผ�าน
เกณฑ�ที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นข*อเสนอหรือทําสัญญากับสถาบันไว*ช่ัวคราว 
 
 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 
                                                    ............................................... 


