
 

ประกาศ สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 
       เร่ือง  สอบราคาซื้ออุปกรณ�สําหรับจัดเก็บข#อมูลภายนอก (External Storage)  จํานวน 1 ชุด (คร้ังที่ 2) 

------------------------------------------ 
          
ด�วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�         มีความประสงค�จะสอบราคาซื้ออุปกรณ�สําหรับจัดเก็บ 

ข�อมูลภายนอก (External Storage)  จํานวน 1 ชุด  (คร้ังท่ี 2) 
 

ผู�มีสิทธิเสนอราคาจะต�องมีคุณสมบัติ ดังต>อไปน้ี 
  ๑. เปBนนิติบุคคลผู�มีอาชีพขายพัสดุท่ีสอบราคาซื้อดังกล>าว  
  2. ไม>เปBนผู�ท่ีถูกระบุช่ือไว�ในบัญชีรายช่ือผู�ท้ิงงานของทางราชการ  และได�แจ�งเวียนช่ือแล�ว 
  3. ไม>เปBนผู�มีผลประโยชน�ร>วมกันกับผู�เสนอราคารายอ่ืนท่ีเข�าเสนอราคาให�แก>สถาบันบัณฑิตพัฒน 

บริหารศาสตร� ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม>เปBนผู�กระทําการอันเปBนการขัดขวางการแข>งขันราคาอย>างเปBนธรรมในการ
สอบราคาคร้ังน้ี 

4. ไม>เปBนผู�ได�รับเอกสิทธิ์หรือความคุ�มกัน    ซ่ึงอาจปฏิเสธไม>ยอมข้ึนศาลไทยเว�นแต>รัฐบาลของผู�เสนอ 
ราคาได�มีคําส่ังให�สละสิทธิ์และความคุ�มกันเช>นว>าน้ัน 
                      5. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข�าเปBนคู>สัญญา ต�องไม>อยู>ในฐานะเปBนผู�ไม>แสดงบัญชีรายรับรายจ>าย หรือ
แสดงบัญชีรายรับจ>ายไม>ถูกต�องครบถ�วนในสาระสําคัญ 
                      6. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข�าเปBนคู>สัญญากับหน>วยงานของรัฐซ่ึงได�ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�างด�วยระบบ
ด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส�   (e-Government Procurement : e-GP) ต�องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส�ของ
กรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต�  ศูนย�ข�อมูลจัดซื้อจัดจ�างภาครัฐ 
                      7. คู>สัญญาต�องรับและจ>ายเงินผ>านบัญชีธนาคาร    เว�นแต>การจ>ายเงินแต>ละคร้ังซ่ึงมีมูลค>าไม>เกิน       
สามหม่ืนบาท คู>สัญญาอาจจ>ายเงินเปBนเงินสดก็ได� 
 

  กําหนดยื่นซองสอบราคาในวันท่ี   18  มกราคม  2560  ถงึวันท่ี  26  มกราคม  2560 ระหว>าง
เวลา 9.00 น. ถึงเวลา  16.00 น. ณ  กลุ>มงานพัสดุ กองคลังและพัสดุ ช้ัน 5 อาคารนราธิปพงศ�ประพันธ� 
 

                      กําหนดเปZดซองสอบราคาในวันที่  6  กุมภาพันธ�  2560  ต้ังแตDเวลา  11.00 น. เปFนต#นไป   
ณ ห#องประชุม 1203 ชั้น 12  คณะสถิตปิระยุกต�  อาคารนวมินทราธิราช  
 

ผู�สนใจติดต>อขอรับเอกสารสอบราคาได�ท่ี  กลุ>มงานพัสดุ  กองคลังและพัสดุ  ช้ัน  5 อาคารนราธิป 
พงศ�ประพันธ� สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� ระหว>างวันที่  18  มกราคม  2560  ถึงวันที่  26  มกราคม  2560 
ดูรายละเอียดได�ท่ีเว็บไซต� ท่ี  www.nida.ac.th  หรือ http://www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท�
หมายเลข  02-7273084 ในวันเวลาราชการ   
 

                   ประกาศ ณ วันท่ี   17       มกราคม  พ.ศ. 2560 
 

 
                                                                        (รองศาสตราจารย� ดร.ประดิษฐ�    วรรณรัตน�)  
                                 อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 



เอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ส17/2560 
สอบราคาซื้ออุปกรณ�สําหรับจัดเก็บข#อมูลภายนอก (External Storage) จํานวน 1 ชุด (คร้ังที ่2) 

ตามประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 
ลงวันที่ 17  มกราคม 2560 

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

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� ซ่ึงต>อไปน้ีเรียกว>า "สถาบัน" มีความประสงค�จะสอบราคา 
ซ้ืออุปกรณ�สําหรับจัดเก็บข�อมูลภายนอก (External Storage) จํานวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ซ่ึงพัสดุที่จะซื้อน้ีต�อง
เปBนของแท� ของใหม> ไม>เคยใช�งานมาก>อน ไม>เปBนของเก>าเก็บ อยู>ในสภาพที่จะใช�งานได�ทันที และมีคุณลักษณะ
เฉพาะตรงตามกําหนดไว�ในเอกสารสอบราคาฉบับน้ี โดยมีข�อแนะนําและข�อกําหนดดังต>อไปน้ี 
 

๑.    เอกสารแนบท#ายเอกสารสอบราคา 
                          ๑.๑  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
                          ๑.๒  แบบใบเสนอราคา 
                          ๑.๓  แบบสัญญาซ้ือขาย 
                          ๑.๔  แบบหนังสือค้ําประกัน 
                                 (๑) หลักประกันสัญญา 
                          ๑.๕  บทนิยาม 
                                 (๑)  ผู�เสนอราคาที่มีผลประโยชน�ร>วมกัน 
                                 (๒)  การขัดขวางการแข>งขันราคาอย>างเปBนธรรม 
                          ๑.๖  แบบบัญชีเอกสาร 
                                 (๑)  บัญชีเอกสารส>วนที่ ๑ 
                                 (๒)  บัญชีเอกสารส>วนที่ ๒ 

 
                    ๒.   คุณสมบัติของผู#เสนอราคา 
                          ๒.๑ เปBนนิติบุคคลผู�มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล>าว 

       2.2 ผู�เสนอราคาต�องไม>เปBนผู�ที่ถูกระบุช่ือไว�ในบัญชีรายช่ือผู�ทิ้งงานของทางราชการและ
ได�แจ�งเวียนช่ือแล�ว  หรือไม>เปBนผู�ที่ได�รับผลของการส่ังให�นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปBนผู�ทิ้งงานตามระเบียบของ 
ทางราชการ 
                          2.3 ผู�เสนอราคาต�องไม>เปBนผู�มีผลประโยชน�ร>วมกันกับผู�เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ
สอบราคา หรือไม>เปBนผู�กระทําการอันเปBนการขัดขวางการแข>งขันราคาอย>างเปBนธรรม ตามข�อ ๑.๕                    
                          2.4 ผู�เสนอราคาต�องไม>เปBนผู�ได�รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ�มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม>ยอมข้ึนศาล 
ไทยเว�นแต>รัฐบาลของผู�เสนอราคาได�มีคําส่ังให�สละสิทธ์ิและความคุ�มกันเช>นว>าน้ัน 
                          2.5  บคุคลหรือนิติบุคคลที่จะเข�าเปBนคู>สัญญา ต�องไม>อยู>ในฐานะเปBนผู�ไม>แสดงบัญชี
รายรับรายจ>าย หรือแสดงบัญชีรายรับจ>ายไม>ถูกต�องครบถ�วนในสาระสําคัญ 
                          2.6  บคุคลหรือนิติบุคคลที่จะเข�าเปBนคู>สัญญากับหน>วยงานของรัฐซึ่งได�ดําเนินการจัดซื้อ        
จัดจ�างด�วยระบบด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส� (e-Government Procurement : e-GP)  ต�องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส�ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต�  ศูนย�ข�อมูลจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐ 
                          2.7 คู>สัญญาต�องรับและจ>ายเงินผ>านบัญชีธนาคาร เว�นแต>การจ>ายเงินแต>ละคร้ังซึ่งมี
มูลค>าไม>เกินสามหมื่นบาท คู>สัญญาอาจจ>ายเงินเปBนเงินสดก็ได� 
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                    3.  หลักฐานการเสนอราคา 
                          ผู�เสนอราคาจะต�องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร�อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว�
นอกซองใบเสนอราคาเปBน ๒ ส>วน คือ 
 
                          ๓.๑  สDวนที่ ๑ อยDางน#อยต#องมีเอกสารดังตDอไปน้ี 
                                 (๑)  ในกรณีผู�เสนอราคาเปBนนิติบุคคล 
                                       (ก)  ห�างหุ�นส>วนสามัญหรือห�างหุ�นส>วนจํากัด ให�ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุ�นส>วนผู�จัดการ ผู�มีอํานาจควบคุม พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง 
                                        (ข)  บริษทัจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให�ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการ 
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห�สนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผู�จัดการ ผู�มีอํานาจควบคุม และบัญชีผู�ถือหุ�น
รายใหญ> พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง 
                                  (๒)  ในกรณีผู�เสนอราคาเปBนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช>นิติบุคคลให�ยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู�น้ัน สําเนาข�อตกลงที่แสดงถึงการเข�าเปBนหุ�นส>วน  (ถ�ามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู�เปBนหุ�นส>วน พร�อมทั้งรับรองสําเนาถูกต�อง 
                                  (๓)  ในกรณีผู�เสนอราคาเปBนผู�เสนอราคาร>วมกันในฐานะเปBนผู�ร>วมค�าให�ยื่นสําเนา
สัญญาของการเข�าร>วมค�า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู�ร>วมค�า และในกรณีที่ผู�เข�าร>วมค�าฝkายใดเปBน
บุคคลธรรมดาที่มิใช>สัญชาติไทย ก็ให�ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู�ร>วมค�าฝkายใดเปBน นิติบุคคลให�ยื่นเอกสาร
ตามที่ระบุไว�ใน (๑) 
                                   (๔)  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สําเนาหนังสือบริคณห�สนธิ 
บัญชีรายช่ือกรรมการผู�จัดการ  ผู�มีอํานาจควบคุม  บัญชีผู�ถือหุ�นรายใหญ>  สําเนาบัญชีรายช่ือผู�ถือหุ�น           
(แบบ บอจ.๕) 
                                   (๕)  บัญชีเอกสารส>วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได�ยื่นพร�อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบใน
ข�อ ๑.๖ (๑) 

๓.๒   สDวนที่ ๒ อยDางน#อยต#องมีเอกสารดังตDอไปนี ้
                                   (๑)  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามข�อ ๔.๔ 
                                   (๒)  หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปZดอากรแสตมปlตามกฎหมายในกรณีที่ผู�เสนอราคา
มอบอํานาจให�บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 

        (๓)  บัญชีเอกสารส>วนที ่๒ ทั้งหมดที่ได�ยื่นพร�อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบใน
ข�อ ๑.๖ (๒) 

 
                 ๔.    การเสนอราคา 
                        ๔.๑  ผู�เสนอราคาต�องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไว�ในเอกสารสอบราคาน้ี โดยไม>มี
เง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ินและจะต�องกรอกข�อความให�ถูกต�องครบถ�วน   ลงลายมือช่ือของผู�เสนอราคาให�ชัดเจน  
จํานวนเงินที่เสนอต�องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร  โดยไม>มีการขูดลบหรือแก�ไข  หากมีการขูด  ลบ  
ตกเติม แก�ไข เปล่ียนแปลงจะต�องลงลายมือช่ือผู�เสนอราคา พร�อมประทับตรา (ถ�ามี) กํากับไว�ด�วยทุกแห>ง 
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                        ๔.๒  ผู�เสนอราคาจะต�องเสนอราคาเปBนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวม และหรือราคาต>อหน>วยและหรือต>อรายการ ตามเง่ือนไขที่ระบุไว�ท�ายใบเสนอราคาให�ถูกต�อง  ทั้งน้ี
ราคารวมที่เสนอจะต�องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ�าตัวเลขและตัวหนังสือไม>ตรงกันให�ถือตัวหนังสือเปBน
สําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งส้ินซ่ึงรวมค>าภาษีมูลค>าเพิ่ม  ภาษีอากรอ่ืน  ค>าขนส>ง  ค>าจดทะเบียน และค>าใช�จ>าย
อ่ืน ๆ ทั้งปวง จนกระทั่งส>งมอบพัสดุให� ณ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 
                                ราคาที่เสนอจะต�องเสนอกําหนดยืนราคาไม>น�อยกว>า 60 วัน นับแต>วันเปZดซองใบ
เสนอราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผู�เสนอราคาต�องรับผิดชอบราคาที่ตนได�เสนอไว� และจะถอนเสนอราคา
มิได� 
                         ๔.๓ ผู�เสนอราคาจะต�องเสนอกําหนดเวลาส>งมอบพัสดุไม>เกิน 60 วัน นับถัดจากวัน       
ลงนามในสัญญาซ้ือขาย 
                         ๔.๔  ผู�เสนอราคาจะต�องส>งแคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะ 
เฉพาะของรายการซ้ืออุปกรณ�สําหรับจัดเก็บข�อมูลภายนอก (External Storage)  จํานวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)       
ไปพร�อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา  หลักฐานดังกล>าวน้ีสถาบันจะยึดไว�เปBนเอกสารของทาง
ราชการ 
                                 สําหรับแคตตาล็อกที่แนบให�พิจารณา หากเปBนสําเนารูปถ>ายจะต�องรับรองสําเนา
ถูกต�อง โดยผู�มีอํานาจกระทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปZดซองสอบราคา มีความประสงค�จะ
ขอดูต�นฉบับแคตตาล็อกผู�เสนอราคาจะต�องนําต�นฉบับมาให�คณะกรรมการเปZดซองสอบราคา ตรวจสอบภายใน 
๑ วัน 
                          ๔.๕  ก>อนยื่นซองสอบราคา ผู�เสนอราคาควรตรวจดูร>างสัญญา รายละเอียด คุณลักษณะ
เฉพาะ ฯลฯ ให�ถ่ีถ�วนและเข�าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก>อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเง่ือนไขใน
เอกสารสอบราคา 

                     ๔.๖ ผู�เสนอราคาจะต�องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปZดผนึกซองเรียบร�อยจ>าหน�าซองถึง 
ประธานคณะกรรมการเปZดซองสอบราคาซื้ออุปกรณ�สําหรับจัดเก็บข�อมูลภายนอก (External Storage) 
จํานวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)โดยระบุไว�ที่หน�าซองว>า "ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ส.........../
2560" ย่ืนต>อเจ�าหน�าทีใ่นวันที่ 18  มกราคม  2560  ถงึวันที่  26  มกราคม  2560  ตั้งแตDเวลา ๐๙.๐๐ 
ถึงเวลา  16.00 น. ณ กลุDมงานพัสดุ กองคลังและพัสดุ ชั้น 5 อาคารนราธิปพงศ�ประพันธ�  
 

                        เม่ือพ#นกําหนดเวลาย่ืนซองสอบราคาแล#วจะไมDรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 
 

                          คณะกรรมการเปZดซองสอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู�เสนอราคาแต>
ละรายว>าเปBนผู�เสนอราคาที่มีผลประโยชน�ร>วมกันกับผู�เสนอราคารายอ่ืนตามข�อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบ
ราคาหรือไม> และประกาศรายช่ือผู�เสนอราคาที่มีสิทธิได�รับการคัดเลือกก>อนการเปZดซองใบเสนอราคา 
 

หากปรากฏต>อคณะกรรมการเปZดซองสอบราคา ก>อนหรือในขณะที่มีการเปZดซอง       
ใบเสนอราคาว>า มีผู�เสนอราคากระทําการอันเปBนการขัดขวางการแข>งขันราคาอย>างเปBนธรรม ตามข�อ ๑.๕ (๒)
และคณะกรรมการฯ เช่ือว>ามีการกระทําอันเปBนการขัดขวางการแข>งขันราคาอย>างเปBนธรรม คณะกรรมการฯ 
จะตัดรายช่ือผู�เสนอราคารายน้ันออกจากการเปBนผู�เสนอราคา และประกาศรายช่ือผู�เสนอราคาที่มีสิทธิได�รับ
การคัดเลือก และสถาบันจะพิจารณาลงโทษผู�เสนอราคาดังกล>าวเปBนผู�ทิ้งงาน เว�นแต>คณะกรรมการฯ          
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จะวินิจฉัยได�ว>า ผู�เสนอราคารายน้ันเปBนผู�ที่ให�ความร>วมมือเปBนประโยชน�ต>อการพิจารณาของทางราชการและ
มิได�เปBนผู�ริเริ่มให�มีการกระทําดังกล>าว 

 

                          ผู�เสนอราคาที่ถูกตัดรายช่ือออกจากการเปBนผู�เสนอราคา เพราะเหตุเปBนผู�เสนอราคา ที่มี
ผลประโยชน�ร>วมกันกับผู�เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเปBนผู�เสนอราคาที่กระทําการอันเปBน
การขัดขวางการแข>งขันราคาอย>างเปBนธรรม อาจอุทธรณ�คําส่ังดังกล>าวต>อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต>
วันที่ได�รับแจ�งจากคณะกรรมการเปZดซอง สอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ�ของปลัดกระทรวงให�ถือเปBนที่สุด 
                           

คณะกรรมการเปUดซองสอบราคา จะเปUดซองใบเสนอราคาของผู#เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได#รับการคัดเลือกดังกลDาวข#างต#น ณ ห#องประชุม 1203 ชั้น 12  คณะสถิติประยุกต�  อาคารนวมินทรา                   
ธิราช  ในวันที ่ 6 กุมภาพันธ�  ๒๕60  ตั้งแตDเวลา 11.00 น. เปFนต#นไป  
                           

การยื่นอุทธรณ�ตามวรรคห�า ย>อมไม>เปBนเหตุให�มีการขยายระยะเวลาการเปZดซองใบเสนอ
ราคา เว�นแต>ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว>าการขยายระยะเวลาดังกล>าวจะเปBนประโยชน�แก>ทางราชการอย>างยิ่ง
และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด�วยกับคําคัดค�านของผู�อุทธรณ� และเห็นว>าการยกเลิกการเปZดซอง  
ใบเสนอราคาที่ได�ดําเนินการไปแล�ว จะเปBนประโยชน�แก>ทางราชการอย>างยิ่งให�ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิก
การเปZดซองใบเสนอราคาดังกล>าวได� 
 

               ๕. หลักเกณฑ�และสิทธิในการพิจารณาราคา 
                    ๕.๑  ในการสอบราคาคร้ังน้ี สถาบันจะพิจารณาตัดสินด�วย ราคารวม  
                    ๕.๒  หากผู�เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม>ถูกต�องตามข�อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไม>ถูกต�องหรือไม>ครบถ�วนตามข�อ ๓   หรือยื่นซองสอบราคาไม>ถูกต�องตามข�อ ๔  แล�วคณะกรรมการเปZดซอง
สอบราคาจะไม>รับพิจารณาราคาของผู�เสนอราคารายน้ัน เว�นแต>เปBนข�อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน�อย หรือ
ผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารสอบราคา ในส>วนที่มิใช>สาระสําคัญ ทั้งน้ีเฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว>าจะ
เปBนประโยชน�ต>อสถาบันเท>าน้ัน 
                    ๕.๓  สถาบันสงวนสิทธิไม>พิจารณาราคาของผู�เสนอราคา โดยไม>มีการผ>อนผันในกรณี
ดังต>อไปน้ี 
                           (๑)  ไม>ปรากฏช่ือผู�เสนอราคารายน้ัน ในบัญชีผู�รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคาของสถาบัน 
                           (๒)  ไม>กรอกช่ือนิติบุคคล หรือลงลายมือช่ือผู�เสนอราคาอย>างหน่ึงอย>างใดหรือทั้งหมดใน
ใบเสนอราคา 
                           (๓)  เสนอรายละเอียดแตกต>างไปจากเง่ือนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคา  ที่เปBน
สาระสําคัญ หรือมีผลทําให�เกิดความได�เปรียบเสียเปรียบแก>ผู�เสนอราคารายอ่ืน 
                           (๔)  ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แก�ไขเปล่ียนแปลง  โดยผู�เสนอราคามิได�       
ลงลายมือช่ือพร�อมประทับตรา (ถ�ามี) กํากับไว� 
                    ๕.๔  ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปZดซองสอบราคา 
หรือสถาบันมีสิทธิให�ผู�เสนอราคาช้ีแจงข�อเท็จจริง  สภาพ  ฐานะ  หรือข�อเท็จจริงอ่ืนใดที่เก่ียวข�องกับผู�เสนอ
ราคาได� สถาบันมีสิทธิที่จะไม>รับราคา หรือไม>ทําสัญญาหากหลักฐานดังกล>าวไม>มีความเหมาะสมหรือไม>ถูกต�อง 
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                      ๕.๕  สถาบันทรงไว�ซ่ึงสิทธิที่จะไม>รับราคาต่ําสุด  หรือราคาหน่ึงราคาใดหรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได�  และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน  หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการสอบราคา โดยไม>พจิารณาจัดซื้อเลยก็ได�สุดแต>จะพิจารณา ทั้งน้ีเพื่อประโยชน�ของทางราชการเปBน
สําคัญ และให�ถือว>าการตัดสินของสถาบันเปBนเด็ดขาด ผู�เสนอราคาจะเรียกร�องค>าเสียหายใด ๆ มิได� รวมทั้ง
สถาบันจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู�เสนอราคาเปBนผู�ทิ้งงาน ไม>ว>าจะเปBนผู�เสนอราคาที่ได�รับ
การคัดเลือกหรือไม>ก็ตาม หากมีเหตุที่เช่ือได�ว>าการเสนอราคากระทําการโดยไม>สุจริตเช>น การเสนอเอกสารอัน
เปBนเท็จ หรือใช�ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทนเปBนต�น 
                       ๕.๖  ในกรณีที่ปรากฏข�อเท็จจริงภายหลังจากการเปZดซองสอบราคาว>า ผู�เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได�รับการคัดเลือกตามที่ได�ประกาศรายช่ือไว� ตามข�อ ๔.๖ เปBนผู�เสนอราคาที่มีผลประโยชน�ร>วมกันกับผู�เสนอ
ราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเปBนผู�เสนอราคาที่กระทําการอันเปBนการขัดขวางการแข>งขันราคา
อย>างเปBนธรรมตามข�อ ๑.๕ สถาบันมีอํานาจที่จะตัดรายช่ือผู�เสนอราคาที่มีสิทธิได�รับการคัดเลือกดังกล>าวออก
จากประกาศรายช่ือตามข�อ ๔.๖  และสถาบันจะพิจารณาลงโทษผู�เสนอราคารายน้ันเปBนผู�ทิ้งงาน 

                          ในกรณีน้ีหากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว>า การยกเลิกการเปZดซองใบเสนอราคาที่ได� 
ดําเนินการไปแล�วจะเปBนประโยชน�แก>ทางราชการอย>างย่ิง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปZดซองใบเสนอ 
ราคาดังกล>าวได� 
 

                  ๖.  การทําสัญญาซื้อขาย 
                      ๖.๑  ในกรณีที่ผู�ชนะการสอบราคา สามารถส>งมอบส่ิงของได�ครบถ�วนภายใน ๕ วัน  ทําการ
ของทางราชการนับแต>วันที่ทําข�อตกลงซื้อ สถาบันจะพิจารณาจัดทําข�อตกลงเปBนหนังสือแทนการทําสัญญาตาม
แบบสัญญาดังระบุในข�อ ๑.๓ ก็ได� 
                      ๖.๒   ในกรณีผู�ชนะการ สอบราคา ไม>สามารถส>งมอบส่ิงของได�ครบถ�วนภายใน ๕ วันทําการ
ของทางราชการหรือสถาบันเห็นว>าไม>สมควรจัดทําข�อตกลงเปBนหนังสือตามข�อ ๖.๑ ผู�ชนะการสอบราคา 
จะต�องทําสัญญาซื้อขาย ตามแบบสัญญาดังระบุในข�อ ๑.๓ กับสถาบันภายใน  ๑๐ วัน นับถัดจากวันที่ได�รับ
แจ�งและจะต�องวางหลักประกันสัญญา เปBนจํานวนเงินเท>ากับร�อยละ ๕ ของราคาส่ิงของที ่สอบราคาได�ให�
สถาบันยึดถือไว�ในขณะทําสัญญา โดยใช�หลักประกันอย>างหน่ึงอย>างใดดังต>อไปน้ี 
                               (๑)  เงินสด 
                               (๒)  เช็คที่ธนาคารส่ังจ>ายให�แก>สถาบัน โดยเปBนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือก>อนหน�า
น้ันไม>เกิน ๓ วัน ทําการ 
                               (๓)   หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดัง
ระบุในข�อ ๑.๔ (๑) 
                               (๔)   หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห>งประเทศไทย หรือบริษัท
เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย� ที่ได�รับอนุญาตให�ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย�และประกอบ
ธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห>งประเทศไทย ซึ่งได�แจ�งช่ือเวียนให�ส>วนราชการต>าง ๆทราบ
แล�ว โดยอนุโลมให�ใช�ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในข�อ ๑.๔ (๑) 
                                (๕)   พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                 หลักประกันน้ีจะคืนให�โดยไม>มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู�ชนะการสอบราคา
(ผู�ขาย) พ�นจากข�อผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแล�ว 
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                 ๗. อัตราคDาปรับ 
                     ค>าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข�อ ๑๐ ให�คิดในอัตราร�อยละ ๐.๒ ต>อวัน 
 
                 ๘.  การรับประกันความชํารุดบกพรDอง 
                      ผู�ชนะการสอบราคา ซ่ึงได�ทําข�อตกลงเปBนหนังสือ หรือทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุใน
ข�อ ๑.๓ แล�วแต>กรณี จะต�องรับประกันความชํารุดบกพร>องของส่ิงของที่ซื้อขายที่เกิดข้ึนภายในระยะเวลา          
ไม>น�อยกว>า 3 ปq นับถัดจากวันที่ผู�ซื้อรับมอบ โดยผู�ขายต�องรีบจัดการซ>อมแซมแก�ไขให�ใช�การได�ดีดังเดิม
ภายใน 1 วัน นับถัดจากวันที่ได�รับแจ�งความชํารุดบกพร>อง 
 
                  ๙.  ข#อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
                       ๙.๑ เงินค>าพัสดุสําหรับการซื้อครั้งน้ี ได�มาจากเงินงบประมาณแผ>นดิน ประจําปq ๒๕60 
                             การลงนามในสัญญาจะกระทําได�ต>อเมื่อสถาบันได�รับอนุมัติเงินค>าพัสดุจากสํานัก             
งบประมาณ แล�วเท>าน้ัน 
                       ๙.๒ เม่ือสถาบันได�คัดเลือกผู�เสนอราคารายใดให�เปBนผู�ขาย และได�ตกลงซ้ือส่ิงของตามสอบ
ราคาซ้ือ แล�วถ�าผู�ขายจะต�องส่ังหรือนําส่ิงของดังกล>าวเข�ามาจากต>างประเทศ และของน้ันต�องนําเข�ามาโดยทาง
เรือในเส�นทางที่มีเรือไทยเดินอยู> และสามารถให�บริการรับขนได�ตามที่รัฐมนตรีว>าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนด ผู�เสนอราคาซึ่งเปBนผู�ขายจะต�องปฏิบัติตามกฎหมายว>าด�วยการส>งเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี  
                             (๑)  แจ�งการส่ังหรือนําส่ิงของที่ซ้ือขายดังกล>าว เข�ามาจากต>างประเทศต>อสถาบันเจ�า
ท>าภายใน ๗ วัน นับตั้งแต>วันที่ผู�ขายส่ังหรือซื้อของจากต>างประเทศ เว�นแต>เปBนของที่รัฐมนตรีว>าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว�นให�บรรทุกโดยเรืออ่ืนได� 
                             (๒)   จัดการให�ส่ิงของที่ซ้ือขายดังกล>าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช>นเดียว 
กับเรือไทยจากต>างประเทศมายังประเทศไทย เว�นแต>จะได�รับอนุญาตจากสถาบันเจ�าท>าให�บรรทุกส่ิงของน้ันโดย
เรืออ่ืนที่มิใช>เรือไทย ซ่ึงจะต�องได�รับอนุญาตเช>นน้ันก>อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปBนของที่รัฐมนตรีว>าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว�นให�บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                             (๓)   ในกรณีที่ไม>ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู�ขายจะต�องรับผิดตามกฎหมายว>าด�วยการ
ส>งเสริมการพาณิชยนาวี  
                      ๙.๓  ผู�เสนอราคาซึ่งสถาบันได�คัดเลือกแล�วไม>ไปทําสัญญาหรือข�อตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกําหนดดังระบุไว�ในข�อ ๖ สถาบันอาจพิจารณาเรียกร�องให�ชดใช�ความเสียหายอ่ืน (ถ�ามี)รวมทั้งจะ
พิจารณาให�เปBนผู�ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                      ๙.๔ สถาบันสงวนสิทธิที่จะแก�ไขเพิ่มเติมเง่ือนไขหรือข�อกําหนดในแบบสัญญาให�เปBนไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ�ามี) 
  
 
                                                              สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 
                                                               17 มกราคม 2560 

 
 


