
 
-ร�าง- 

 

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 
เร่ือง  ประกวดราคาซื้อเก�าอ้ีสําหรับห�องเรียน จํานวน 650 ตัว 

ด�วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� (e-bidding) 
-------------------------------- 

 

             สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�     มีความประสงค�จะประกวดราคาซ้ือเก#าอ้ีสําหรับห#องเรียน  
จํานวน 650 ตัว ด#วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�  (e-bidding) 

 

      ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาคร้ังน้ี เป6นเงินทั้งส้ิน  1,321,450.- บาท (หน่ึงล�าน
สามแสนสองหม่ืนหนึ่งพันส่ีร�อยห�าสิบบาทถ�วน) 

 

ผู#ย่ืนข#อเสนอจะต#องมีคุณสมบัติ ดังต�อไปน้ี 
                 1. มีความสามารถตามกฎหมาย 
        2. ไม�เป?นบุคคลล#มละลาย 
  3. ไม�อยู�ระหว�างเลิกกิจการ 
  4. ไม�เป?นบุคคลซึ่งอยู�ระหว�างถูกระงับการยื่นข#อเสนอหรือทําสัญญากับหน�วยงานของรัฐไว#ช่ัวคราว
เน่ืองจากเป?นผู#ที่ไม�ผ�านเกณฑ�การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู#ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว�าการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพร�ในระบบเครือข�ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
  5. ไม�เป?นบุคคลซ่ึงถูกระบุช่ือไว#ในบัญชีรายช่ือผู#ทิ้งงานและได#แจ#งเวียนช่ือให#เป?นผู#ทิ้งงานของ
หน�วยงานของรัฐในระบบเครือข�ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู#ทิ้งงานเป?นหุ#นส�วนผู#จัดการ  
กรรมการผู#จัดการ  ผู#บริหาร  ผู#มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด#วย 

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

     7. เป?นนิติบุคคลผู#มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด#วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ดังกล�าว 
     8. ไม�เป?นผู#มีผลประโยชน�ร�วมกันกับผู#ยื่นข#อเสนอรายอ่ืนที่เข#ายื่นข#อเสนอให#แก�สถาบันบัณฑิตพัฒน 

บริหารศาสตร� ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�  หรือไม�เป?นผู#กระทําการอันเป?นการขัดขวางการแข�งขัน
อย�างเป?นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ครั้งน้ี 

     9. ไม�เป?นผู#ได#รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ#มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม�ยอมข้ึนศาลไทย เว#นแต�รัฐบาลของผู#ยื่น 
ข#อเสนอได#มีคําส่ังให#สละเอกสิทธ์ิความคุ#มกันเช�นว�าน้ัน 

     10. ผู#ยื่นข#อเสนอต#องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ#างภาครัฐด#วยอิเล็กทรอนิกส� (Electronic 
Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 

     11. ผู#ยื่นข#อเสนอซึ่งได#รับคัดเลือกเป?นคู�สัญญาต#องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ#างภาครัฐด#วย
อิเล็กทรอนิกส� (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการป.ป.ช. 
กําหนด 
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12. ผู#ยื่นข#อเสนอต#องไม�อยู�ในฐานะเป?นผู#ไม�แสดงบัญชีรายรับรายจ�ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ�าย           
ไม�ถูกต#องครบถ#วนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการป.ป.ช. กําหนด 

13. ผู#ยื่นข#อเสนอซ่ึงได#รับคัดเลือกเป?นคู�สัญญาต#องรับและจ�ายเงินผ�านบัญชีธนาคาร เว#นแต�การจ�ายเงิน
แต�ละครั้งซึ่งมีมูลค�าไม�เกินสามหม่ืนบาทคู�สัญญาอาจจ�ายเป?นเงินสดก็ได#  ตามที่คณะกรรมการป.ป.ช. กําหนด  

      
ผู#ย่ืนข#อเสนอต#องยื่นข#อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ#างภาครัฐด#วยอิเล็กทรอนิกส�  ในวันที่ 

...............................ระหว@างเวลา......................... ต้ังแต@เวลา  8.30 น. ถึง 16.30 น. 
                    

ผู#สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�  โดยดาวน�โหลดเอกสารผ�านทางระบบจัดซ้ือ 
จัดจ#างภาครัฐด#วยอิเล็กทรอนิกส�ได#ตั้งแต�วันที่ ...........................  ถึงวันที่ ...................................        
 
               ผู#สนใจสามารถดูรายละเอียดได#ที่เว็บไซด� http://www.nida.ac.th หรือ  www.gprocurement.go.th   
หรือสอบถามทางโทรศัพท�หมายเลข 02-7273275  ในวันและเวลาราชการ  

 
                ผู#สนใจต#องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�  ผ�านทางอีเมล� somphop.p@nida.ac.th หรือ ช�องทางตามที่กรมบัญชีกลาง
กําหนดภายในวันที่.........................................โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�จะช้ีแจงรายละเอียดดังกล�าว 
ผ�านทางเว็บไซต� http://www.nida.ac.th และ www.gprocurement.go.th  ในวันที่.......................................... 
 
                                                       ประกาศ ณ  วันที่.......................................................... 
 
                                         
 
                                                                       (รองศาสตราจารย� ดร.ประดิษฐ�  วรรณรัตน�) 
                                                                       อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-ร@าง- 
เอกสารประกวดราคาซื้อด�วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� (e-bidding) 

เลขที่ ................../2561 
การซื้อเก�าอ้ีสําหรับห�องเรียน จํานวน 650 ตัว 
ตามประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

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

 
           สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�  ซึ่งต�อไปน้ีเรียกว�า “สถาบัน” มีความประสงค�จะประกวดราคา 

ซื้อเก#าอ้ีสําหรับห#องเรียน จํานวน 650 ตัว  ด#วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�  (e-bidding)  พัสดุที่จะซ้ือน้ีต#องเป?น
ของแท# ของใหม� ไม�เคยใช#งานมาก�อน ไม�เป?นของเก�าเก็บ อยู�ในสภาพที่จะใช#งานได#ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรง
ตามที่กําหนดไว#ในเอกสารประกวดราคาซื้อด#วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ฉบับน้ี โดยมีข#อแนะนําและ
ข#อกําหนด ดังต�อไปน้ี 
 
               ๑. เอกสารแนบท�ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�   
                    ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ         
                    ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไว#ในระบบการจัดซื้อจัดจ#างภาครัฐด#วยอิเล็กทรอนิกส�                   
                       ๑.๓ แบบสัญญาซื้อขายทั่วไป                             
                    ๑.4 แบบหนังสือค้ําประกัน 
                          (๑) หลักประกันการเสนอราคา (ใช#ในกรณีวงเงินงบประมาณเกิน 5 ล#านบาท) 
                          (2) หลักประกันสัญญา 
                    1.5 บทนิยาม 
                          (๑) ผู#มีผลประโยชน�ร�วมกัน 
                          (๒) การขัดขวางการแข�งขันอย�างเป?นธรรม 
                    ๑.6 แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไว#ในระบบจัดซื้อจัดจ#างภาครัฐด#วยอิเล็กทรอนิกส� 
                           (๑) บัญชีเอกสารส�วนที่ ๑ 
                           (๒) บัญชีเอกสารส�วนที่ ๒ 
                      
                ๒. คุณสมบัติของผู�ย่ืนข�อเสนอ 
                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 เป?นนิติบุคคลผู#มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ดังกล�าว 
     2.8 ไม�เป?นผู#มีผลประโยชน�ร�วมกันกับผู#ยื่นข#อเสนอรายอ่ืนที่เข#าย่ืนข#อเสนอให#แก�สถาบันบัณฑิต          

พัฒนบริหารศาสตร� ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�  หรือไม�เป?นผู#กระทําการอันเป?นการขัดขวางการ
แข�งขันอย�างเป?นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ครั้งน้ี 

     2.9 ไม�เป?นผู#ได#รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ#มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม�ยอมข้ึนศาลไทย เว#นแต�รัฐบาลของผู#ยื่น 
ข#อเสนอได#มีคําส่ังให#สละเอกสิทธ์ิความคุ#มกันเช�นว�าน้ัน 

     2.10 ผู#ย่ืนข#อเสนอต#องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ#างภาครัฐด#วยอิเล็กทรอนิกส� (Electronic 
Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 

     2.11 ผู#ยื่นข#อเสนอซ่ึงได#รับคัดเลือกเป?นคู�สัญญาต#องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ#างภาครัฐด#วย
อิเล็กทรอนิกส� (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการป.ป.ช. 
กําหนด 

    2.12  ผู#ยื่นข#อเสนอต#องไม�อยู�ในฐานะเป?นผู#ไม�แสดงบัญชีรายรับรายจ�ายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ�ายไม�ถูกต#องครบถ#วนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการป.ป.ช. กําหนด 

     2.13 ผู#ย่ืนข#อเสนอซึ่งได#รับคัดเลือกเป?นคู�สัญญาต#องรับและจ�ายเงินผ�านบัญชีธนาคาร เว#นแต�การ
จ�ายเงินแต�ละครั้งซึ่งมีมูลค�าไม�เกินสามหม่ืนบาทคู�สัญญาอาจจ�ายเป?นเงินสดก็ได#  ตามที่คณะกรรมการป.ป.ช. กําหนด  

  
             ๓. หลักฐานการย่ืนข�อเสนอ 
  ผู#ยื่นข#อเสนอจะต#องเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพร#อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ#างภาครัฐ
ด#วยอิเล็กทรอนิกส� โดยแยกเป?น 2 ส�วน คือ 
  ๓.๑ ส@วนที่ ๑ อย@างน�อยต�องมีเอกสารดังต@อไปนี้ 
   (๑)  ในกรณีผู#ยื่นข#อเสนอเป?นนิติบุคคล 
     (ก ) ห# า งหุ# นส� วนสา มัญหรื อห# า งหุ# น ส� วน จํ า กัด  ให# ย่ื น สํ า เนาห นัง สือ รับร อง 
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุ#นส�วนผู#จัดการ ผู#มีอํานาจควบคุม (ถ#ามี) พร#อมทั้งรับรองสําเนาถูกต#อง 
    (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให#ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล หนังสือบริคณห�สนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผู#จัดการ ผู#มีอํานาจควบคุม (ถ#ามี) และบัญชีผู#ถือหุ#นรายใหญ� (ถ#ามี) พร#อม
ทั้งรับรองสําเนาถูกต#อง   
   (๒)  ในกรณีผู#ยื่นข#อเสนอเป?นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช�นิติบุคคล ให#ยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู#น้ัน สําเนาข#อตกลงที่แสดงถึงการเข#าเป?นหุ#นส�วน (ถ#ามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผู#เป?นหุ#นส�วน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผู#เป?นหุ#นส�วนที่มิได#ถือสัญชาติไทย พร#อมทั้งรับรองสําเนาถูกต#อง 
   (๓)  ในกรณีผู#ย่ืนข#อเสนอเป?นผู#ยื่นข#อเสนอร�วมกันในฐานะเป?นผู#ร�วมค#า ให#ยื่นสําเนาสัญญา
ของการเข#าร�วมค#า และเอกสารตามที่ระบุไว#ใน (1) หรือ (2) ของผู#ร�วมค#า แล#วแต�กรณี  
                           (๔)   เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ 
                                  (4.1) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย�หรือสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค�าเพิ่ม  
                           (๕)    บัญชีเอกสารส�วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได#ยื่นพร#อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ#างภาครัฐด#วย
อิเล็กทรอนิกส� ตามแบบในข#อ ๑.๖ (๑) โดยไม�ต#องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

ทั้งน้ี เมื่อผู#ยื่นข#อเสนอดําเนินการแนบไฟล�เอกสารตามบัญชีเอกสารส�วนที่ 1 ครบถ#วน ถูกต#องแล#ว 
ระบบจัดซื้อจัดจ#างภาครัฐด#วยอิเล็กทรอนิกส�จะสร#างบัญชีเอกสารส�วนที่  1  ตามแบบในข#อ  1.6  (1) ให#โดยผู#ย่ืนข#อเสนอ
ไม�ต#องแนบบัญชีเอกสารส�วนที่ 1 ดังกล�าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)  
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  ๓.๒ ส@วนที่ ๒ อย@างน�อยต�องมีเอกสารดังต@อไปนี้ 
   (1) ในกรณีที่ ผู# ยื่ นข#อ เสนอมอบอํานาจให#บุคคลอ่ืนกระทํ าการแทนให#แนบหนัง สือ 
มอบอํานาจซึ่งติดอากรแสตมปpตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู#มอบอํานาจและผู#รับมอบอํานาจ ทั้งน้ี
หากผู#รับมอบอํานาจเป?นบุคคลธรรมดาต#องเป?นผู#ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล#วเท�าน้ัน 
   (2) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข#อ ๔.๔ 
  (3)  บัญชีเอกสารส�วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได#ย่ืนพร#อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ#างภาครัฐด#วย
อิเล็กทรอนิกส� ตามแบบในข#อ ๑.๖ (๒) โดยไม�ต#องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

   ทั้งน้ี เมื่อผู#ยื่นข#อเสนอดําเนินการแนบไฟล�เอกสารตามบัญชีเอกสารส�วนที่ 2 ครบถ#วน ถูกต#อง
แล#ว ระบบจัดซ้ือจัดจ#างภาครัฐด#วยอิเล็กทรอนิกส�จะสร#างบัญชีเอกสารส�วนที่ 2 ตามแบบในข#อ 1.6  (2)  ให#โดยผู#ยื่น
ข#อเสนอไม�ต#องแนบบัญชีเอกสารส�วนที่ 2 ดังกล�าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

 
 ๔. การเสนอราคา  
  4.1 ผู#ย่ืนข#อเสนอต#องยื่นข#อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ#างภาครัฐด#วยอิเล็กทรอนิกส�ตามที่
กําหนดไว#ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�น้ี โดยไม�มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งส้ิน และจะต#องกรอกข#อความให#ถูกต#องครบถ#วน 
พร#อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผู#ยื่นข#อเสนอโดยไม�ต#องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 
          4.2  ในการเสนอราคาให#เสนอราคาเป?นเงินบาท และเสนอราคาได#เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวม และหรือราคาต�อหน�วย และหรือต�อรายการ ตามเง่ือนไขที่ระบุไว#ท#ายใบเสนอราคาให#ถูกต#อง ทั้งน้ี ราคา
รวมที่เสนอจะต#องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ#าตัวเลขและตัวหนังสือไม�ตรงกัน ให#ถือตัวหนังสือเป?นสําคัญ โดย
คิดราคารวมทั้งส้ินซึ่งรวมค�าภาษีมูลค�าเพิ่ม ภาษีอากรอ่ืน ค�าขนส�ง ค�าจดทะเบียน และค�าใช#จ�ายอ่ืนๆ ทั้งปวงไว#แล#ว 
จนกระทั่งส�งมอบพัสดุให# ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

 ราคาที่เสนอจะต#องเสนอกําหนดยืนราคาไม�น#อยกว�า 90 วัน ต้ังแต�วันเสนอราคาโดยภายใน
กําหนดยืนราคา ผู#ยื่นข#อเสนอต#องรับผิดชอบราคาที่ตนได#เสนอไว# และจะถอนการเสนอราคามิได# 
           4.3  ผู#ยื่นข#อเสนอจะต#องเสนอกําหนดเวลาส�งมอบพัสดุไม�เกิน 60  วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
ซื้อขาย หรือวันที่ได#รับหนังสือแจ#งจากสถาบันให#ส�งมอบพัสดุ 

  4.4 ผู#ยื่นข#อเสนอจะต#องส�งแคตตาล็อกและ หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของซื้อเก#าอ้ีสําหรับ
ห#องเรียน จํานวน 650 ตัว  ด#วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� (e-bidding)  ไปพร#อมการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือ
จัดจ#างภาครัฐด#วยอิเล็กทรอนิกส�เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล�าวน้ี สถาบันจะยึดไว#เป?นเอกสารของทางราชการ                   

              
  สําหรับแคตตาล็อกที่แนบให#พิจารณา หากเป?นสําเนารูปถ�ายจะต#องรับรองสําเนาถูกต#อง  โดยผู#มีอํานาจ               
ทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� มีความประสงค�จะขอดูต#นฉบับ
แคตตาล็อก ผู#ยื่นข#อเสนอจะต#องนําต#นฉบับมาให#คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ตรวจสอบ
ภายใน 1 วัน 
                    4.5 ก�อนเสนอราคา ผู#ย่ืนข#อเสนอควรตรวจดูร�างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให#ถ่ีถ#วน
และเข#าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ทั้งหมดเสียก�อนที่จะตกลงย่ืนข#อเสนอตามเง่ือนไขในเอกสารประกวด
ราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส� 
 
 

 



-4- 
 
 4.6 ผู#ย่ืนข#อเสนอจะต#องยื่นข#อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ#างภาครัฐด#วยอิเล็กทรอนิกส�
ในวันที่ …..................…… ระหว�างเวลา ….........……น. ถึง…......................น. และเวลาในการเสนอราคาให#ถือตามเวลา
ของระบบการจัดซ้ือจัดจ#างภาครัฐด#วยอิเล็กทรอนิกส�เป?นเกณฑ� 

เม่ือพ#นกําหนดเวลาย่ืนข#อเสนอและเสนอราคาแล#ว จะไม�รับเอกสารการยื่นข#อเสนอและการ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
                   4.7 ผู#ยื่นข#อเสนอต#องจัดทําเอกสารสําหรับใช#ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล�เอกสารประเภท PDF 
File (Portable Document Format) โดยผู#ย่ืนข#อเสนอต#องเป?นผู#รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ#วน ถูกต#อง และ
ชัดเจนของเอกสาร PDF File ก�อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล#วจึงส�งข#อมูล (Upload) เพื่อเป?นการเสนอราคาให#แก�
สถาบัน ผ�านทางระบบจัดซ้ือจัดจ#างภาครัฐด#วยอิเล็กทรอนิกส� 
 4.8 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู#ยื่นข#อเสนอแต�ละรายว�า เป?นผู#ยื่นข#อเสนอที่มีผลประโยชน�ร�วมกันกับผู#ยื่นข#อเสนอรายอ่ืน ตามข#อ ๑.5 (๑) หรือไม� 
หากปรากฏว�าผู#ย่ืนข#อเสนอรายใดเป?นผู#ย่ืนข#อเสนอที่มีผลประโยชน�ร�วมกันกับผู#ยื่นข#อเสนอรายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัด
รายช่ือผู#ยื่นข#อเสนอที่มีผลประโยชน�ร�วมกันน้ันออกจากการเป?นผู#ยื่นข#อเสนอ 

หากปรากฏต�อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ว�าก�อนหรือในขณะที่
มีการพิจารณาข#อเสนอ มีผู#ย่ืนข#อเสนอรายใดกระทําการอันเป?นการขัดขวางการแข�งขันอย�างเป?นธรรมตามข#อ ๑.๕ (๒) 
และคณะกรรมการฯ เช่ือว�ามีการกระทําอันเป?นการขัดขวางการแข�งขันอย�างเป?นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู#ยื่น
ข#อเสนอรายน้ันออกจากการเป?นผู#ย่ืนข#อเสนอ และสถาบันจะพิจารณาลงโทษผู#ย่ืนข#อเสนอดังกล�าวเป?นผู#ทิ้งงาน เว#นแต�
สถาบันจะพิจารณาเห็นว�าผู#ยื่นข#อเสนอรายน้ันมิใช�เป?นผู#ริเริ่มให#มีการกระทําดังกล�าวและได#ให#ความร�วมมือเป?นประโยชน�ต�อ
การพิจารณาของสถาบัน                   
                      4.9  ผู#ยื่นข#อเสนอจะต#องปฏิบัติ ดังน้ี 

(1)  ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไว#ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� 
(2) ราคาที่เสนอจะต#องเป?นราคาที่รวมภาษีมูลค�าเพิ่ม และภาษีอ่ืนๆ (ถ#ามี) รวมค�าใช#จ�าย      

ทั้งปวงไว#ด#วยแล#ว 
(3)  ผู#ย่ืนข#อเสนอจะต#องลงทะเบียนเพื่อเข#าสู�กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กําหนด 

  (4) ผู#ยื่นข#อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล#วไม�ได# 
   (5)ผู#ย่ืนข#อเสนอต#องศึกษาและทําความเข#าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด#วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส� ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว#ในเว็บไซต� www.gprocurement.go.th 
  

 5.   หลักเกณฑ�และสิทธิในการพิจารณา 

5.1 ในการพิ จารณาผลการยื่ นข# อเสนอประกวดราคาอิ เ ล็ กทรอนิกส� ค ร้ั ง น้ี  สถาบั น  

จะพิจารณาตัดสินโดยใช#หลักเกณฑ�ราคา 
                         5.2 หากผู#ย่ืนข#อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม�ถูกต#องตามข#อ 2 หรือย่ืนหลักฐานการยื่นข#อเสนอไม�
ถูกต#อง หรือไม�ครบถ# วนตามข#อ  ๓ หรือยื่นข#อเสนอไม� ถูกต# องตามข#อ  ๔ คณะกรรมการพิจารณาผล 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�จะไม�รับพิจารณาข#อเสนอของผู# ย่ืนข#อเสนอรายน้ัน เว#นแต� ผู#ยื่นข#อเสนอรายใด 
เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม�ครบถ#วน หรือเสนอรายละเอียด
แตกต�างไปจากเง่ือนไขที่สถาบัน กําหนดไว#ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� ในส�วนที่มิใช�
สาระสําคัญและความแตกต�างน้ันไม�มีผลทําให#เกิดการได#เปรียบเสียเปรียบต�อผู#ยื่นข#อเสนอรายอ่ืน หรือเป?นการ
ผิดพลาดเล็กน#อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ�อนปรนการตัดสิทธิผู#ย่ืนข#อเสนอรายน้ัน 
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 5.3 สถาบันสงวนสิทธ์ิไม�พิจารณาข#อเสนอของผู#ยื่นข#อเสนอโดยไม�มีการผ�อนผัน ในกรณีดังต�อไปน้ี 
     (1)  ไม�ปรากฏช่ือผู#ยื่นข#อเสนอรายน้ันในบัญชีรายช่ือผู#รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ#างด#วยอิเล็กทรอนิกส� หรือบัญชีรายช่ือผู#ซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ทางระบบจัดซ้ือจัดจ#างด#วย
อิเล็กทรอนิกส�ของสถาบัน  
     (2) ไม�กรอกช่ือผู#ยื่นข#อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ#างด#วยอิเล็กทรอนิกส� 
     (3) เสนอรายละเอียดแตกต�างไปจากเง่ือนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาเล็กทรอ
นิกส�ที่เป?นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให#เกิดความได#เปรียบเสียเปรียบแก�ผู#ยื่นข#อเสนอรายอ่ืน 
 5.4  ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�หรือสถาบัน มีสิทธิให#ผู#ยื่นข#อเสนอช้ีแจงข#อเท็จจริงเพิ่มเติมได#สถาบันมีสิทธิที่จะไม�รับ
ข#อเสนอ ไม�รับราคา หรือไม�ทําสัญญา หากข#อเท็จจริงดังกล�าวไม�เหมาะสมหรือไม�ถูกต#อง 
                         5.5 สถาบันทรงไว#ซ่ึงสิทธิที่จะไม�รับราคาต่ําสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมด          
ก็ได# และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�โดยไม�พิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได# สุดแต�จะพิจารณา ทั้งน้ี เพื่อประโยชน�ของทางราชการเป?น
สําคัญ และให#ถือว�าการตัดสินของสถาบันเป?นเด็ดขาด  ผู#ยื่นข#อเสนอจะเรียกร#องค�าใช#จ�าย หรือค�าเสียหายใดๆ มิได# 
รวมทั้งสถาบันจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�และลงโทษผู#ยื่นข#อเสนอเป?นผู#ทิ้งงาน ไม�ว�าจะเป?น           
ผู#ย่ืนข#อเสนอที่ได#รับการคัดเลือกหรือไม�ก็ตาม หากมีเหตุที่เช่ือถือได#ว�าการยื่นข#อเสนอกระทําการโดยไม�สุจริต เช�น การ
เสนอเอกสารอันเป?นเท็จ หรือใช#ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป?นต#น 
  ในกรณีที่ผู#ยื่นข#อเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได#ว�าไม�อาจ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ได# คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�หรือ
สถาบันจะให#ผู#ยื่นข#อเสนอน้ันช้ีแจงและแสดงหลักฐานที่ทําให#เช่ือได#ว�า ผู#ยื่นข#อเสนอสามารถดําเนินการตามเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ให#เสร็จสมบูรณ� หากคําช้ีแจงไม�เป?นที่รับฟtงได# สถาบันมีสิทธิที่จะไม�รับข#อเสนอหรือไม�รับ
ราคาของผู#ยื่นข#อเสนอรายน้ัน  ทั้งน้ี ผู#ยื่นข#อเสนอดังกล�าวไม�มีสิทธิเรียกร#องค�าใช#จ�ายหรือค�าเสียหายใดๆ จากสถาบัน  

                          5.6 ก�อนลงนามในสัญญา  สถาบันอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� หาก
ปรากฏว�ามีการกระทําที่เข#าลักษณะผู#ยื่นข#อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได#รับการคัดเลือกมีผลประโยชน�ร�วมกัน 
หรือมีส�วนได#เสียกับผู#ยื่นข#อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข�งขันอย�างเป?นธรรม หรือสมยอมกันกับผู#ยื่นข#อเสนอรายอ่ืน หรือ
เจ#าหน#าที่ในการเสนอราคา หรือส�อว�ากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

          6.  การทําสัญญาซื้อขาย 
                             6.1  ในกรณีที่ผู#ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� สามารถส�งมอบส่ิงของได#ครบถ#วนภายใน  
๕ วันทําการ นับแต�วันที่ทําข#อตกลงซ้ือ  สถาบันจะพิจารณาจัดทําข#อตกลงเป?นหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบ
สัญญาดังระบุ ในข#อ ๑.๓ ก็ได# 
                               6.2  ในกรณีที่ผู#ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ไม�สามารถส�งมอบส่ิงของได#ครบถ#วนภายใน       
๕ วันทําการหรือสถาบัน เห็นว�าไม�สมควรจัดทําข#อตกลงเป?นหนังสือตามข#อ ๗.๑ ผู#ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� 
จะต#องทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข#อ ๑.๓ หรือทําข#อตกลงเป?นหนังสือ กับสถาบัน ภายใน 7 วัน  
นับถัดจากวันที่ได#รับแจ#ง และจะต#องวางหลักประกันสัญญาเป?นจํานวนเงินเท�ากับร�อยละ 5 ของราคาค�าส่ิงของที่
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ให#สถาบัน ยึดถือไว#ในขณะทําสัญญา โดยใช#หลักประกันอย�างหน่ึงอย�างใดดังต�อไปน้ี  

(๑) เงินสด 
(๒) เ ช็คหรือดราฟท�ที่ ธนาคารเซ็น ส่ังจ� าย ซึ่ ง เป?น เ ช็คหรือดราฟท�ลง วันที่ที่ ใ ช# เ ช็ค 

หรือดราฟท�น้ันชําระต�อเจ#าหน#าที่ในวันทําสัญญา หรือก�อนวันน้ันไม�เกิน ๓ วันทําการ 
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(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย�างที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดัง
ระบุในข#อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป?นหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส�ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

(๔)  หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย�ที่ ได# รับอนุญาต 
ให#ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย�และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห�งประเทศไทย ตามรายช่ือ
บริ ษั ท เ งินทุ นที่ ธนาคารแห� งประ เทศ ไทยแจ# ง เ วี ยนให#ท ร าบ  โดยอนุ โลมให# ใ ช# ต ามตั วอย� า งห นัง สือ 
ค้ําประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในข#อ ๑.๔ (๒) 

(๕)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันน้ีจะคืนให# โดยไม�มีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู#ชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส� (ผู#ขาย) พ#นจากข#อผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแล#ว 
  หลักประกันน้ีจะคืนให# โดยไม�มีดอกเบี้ย ตามอัตราส�วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งสถาบัน ได#รับมอบไว#แล#ว  

          7. ค@าจ�างและการจ@ายเงิน  
         สถาบันจะจ�ายค�าส่ิงของซึ่งได#รวมภาษีมูลค�าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และค�าใช#จ�ายทั้งปวง
แล#วให#แก�ผู#ย่ืนข#อเสนอที่ได#รับการคัดเลือกให#เป?นผู#ขาย เม่ือผู#ขายได#ส�งมอบส่ิงของได#ครบถ#วนตามสัญญาซ้ือขายหรือ
ข#อตกลงเป?นหนังสือ และสถาบันได#ตรวจรับมอบส่ิงของไว#เรียบร#อยแล#ว  

          8.  อัตราค@าปรับ 
                           ค�าปรบัตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท#ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�น้ี หรือข#อตกลง 
ซื้อขายเป?นหนังสือ ให#คิดในอัตราร#อยละ 0.2 ของราคาค�าส่ิงของที่ยังไม�ได#รับมอบต�อวัน  

          9. การรับประกันความชํารุดบกพร@อง 

       ผู#ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� ซึ่งได#ทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข#อ ๑.๓ หรือ
ทําข#อตกลงซื้อเป?นหนังสือ แล#วแต�กรณี จะต#องรับประกันความชํารุดบกพร�องของส่ิงของที่ซ้ือขายที่เกิดข้ึนภายใน
ระยะเวลาไม�น#อยกว�า  2 ปv  นับถัดจากวันที่สถาบัน ได#รับมอบส่ิงของ โดยต#องรีบจัดการซ�อมแซมแก#ไขให#ใช#การได#ดี
ดังเดิมภายใน  7  วัน นับถัดจากวันที่ได#รับแจ#งความชํารุดบกพร�อง 

     10. ข�อสงวนสิทธ์ิในการย่ืนข�อเสนอและอ่ืน ๆ 
           10.๑ เงินค�าพัสดุสําหรับการซ้ือครั้งน้ี ได#มาจากเงินงบประมาณแผ�นดิน ประจําปvงบประมาณ 2561 
   การลงนามในสัญญาจะกระทําได# ต�อเมื่อสถาบันได#รับอนุมัติเงินค�าพัสดุจากสํานักงบประมาณแล#ว
เท�าน้ัน 
                10.๒  เมื่อสถาบันได#คัดเลือกผู#ยื่นข#อเสนอรายใดให#เป?นผู#ขาย และได#ตกลงซื้อส่ิงของตามการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�แล#ว ถ#าผู#ขายจะต#องส่ังหรือนําส่ิงของดังกล�าวเข#ามาจากต�างประเทศและของน้ันต#อง
นําเข#ามาโดยทางเรือในเส#นทางที่มีเรือไทยเดินอยู� และสามารถให#บริการรับขนได#ตามที่รัฐมนตรีว�าการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด ผู#ยื่นข#อเสนอซึ่งเป?นผู#ขายจะต#องปฏิบัติตามกฎหมายว�าด#วยการส�งเสริมการพาณิชยนาวี 
ดังน้ี 

(๑) แจ#งการส่ังหรือนําส่ิงของที่ซื้อขายดังกล�าวเข#ามาจากต�างประเทศต�อกรมเจ#าท�า ภายใน ๗ 
วัน นับตั้งแต�วันที่ผู#ขายส่ัง หรือซื้อของจากต�างประเทศ เว#นแต�เป?นของที่รัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว#นให#บรรทุกโดยเรืออ่ืนได# 

(๒) จัดการให#ส่ิงของที่ซื้อขายดังกล�าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช�นเดียวกับเรือไทย 
จากต�างประเทศมายังประเทศไทย เว#นแต�จะได#รับอนุญาตจากกรมเจ#าท�า ให#บรรทุกส่ิงของน้ันโดยเรืออ่ืนที่มิใช�เรือ
ไทยซึ่งจะต#องได#รับอนุญาตเช�นน้ันก�อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป?นของที่รัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว#นให#บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(๓) ในกรณีที่ไม�ปฏิบัติตาม(๑)หรือ(๒)ผู#ขายจะต#องรับผิดตามกฎหมายว�าด#วยการส�งเสริมการ
พาณิชยนาวี 
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 10.๓  ผู#ย่ืนข#อเสนอซ่ึงสถาบันได#คัดเลือกแล#ว ไม�ไปทําสัญญาหรือข#อตกลงซ้ือเป?นหนังสือภายในเวลาที่
กําหนด  ดังระบุไว#ในข#อ ๗ สถาบันจะริบหลักประกันการยื่นข#อเสนอ หรือเรียกร#องจากผู#ออกหนังสือค้ําประกันการย่ืน
ข#อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร#องให#ชดใช#ความเสียหายอ่ืน (ถ#ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให#เป?นผู#ทิ้งงาน ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว�าด#วยการจัดซ้ือจัดจ#างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 10.๔ สถาบันสงวนสิทธ์ิที่จะแก#ไขเพิ่มเติมเง่ือนไข หรือข#อกําหนดในแบบสัญญาหรือข#อตกลงซื้อเป?น
หนังสือ ให#เป?นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ#ามี) 
 10.5 ในกรณีที่เอกสารแนบท#ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�น้ี มีความขัดหรือแย#งกัน ผู#ย่ืน
ข#อเสนอจะต#องปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของสถาบัน  คําวินิจฉัยดังกล�าวให#ถือเป?นที่สุด และผู#ยื่นข#อเสนอไม�มีสิทธิเรียกร#อง
ค�าใช#จ�ายใดๆ เพิ่มเติม 
 10.6 สถาบันอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต�อไปน้ีได# โดยที่ผู#ย่ืนข#อเสนอจะเรียกร#องค�าเสียหาย
ใดๆ จากสถาบันไม�ได#  

  (1) สถาบันไม�ได#รับการจัดสรรเงินที่จะใช#ในการจัดซื้อหรือที่ได#รับจัดสรรแต�ไม�เพียงพอที่จะ
ทําการจัดซื้อครั้งน้ีต�อไป 

  (2) มีการกระทําที่เข#าลักษณะผู#ยื่นข#อเสนอที่ชนะการจัดซ้ือหรือที่ได#รับการคัดเลือก 
มีผลประโยชน�ร�วมกัน หรือมีส�วนได#เสียกับผู#ยื่นข#อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข�งขันอย�างเป?นธรรม หรือสมยอมกนักับผู#
ย่ืนข#อเสนอรายอ่ืน หรอืเจ#าหน#าที่ในการเสนอราคา หรอืส�อว�ากระทําการทุจรติอ่ืนใดในการเสนอราคา 
  (3) การทําการจัดซ้ือคร้ังน้ีต�อไปอาจก�อให#เกิดความเสียหายแก�สถาบันหรือกระทบต�อ
ประโยชน�สาธารณะ 
  (4)  กรณี อ่ืนในทํานองเดียว กับ (1)  (2)  หรือ (3)  ตามที่ กําหนดในกฎกระทรวง  
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว�าด#วยการจัดซื้อจัดจ#างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

        11. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
         ในระหว�างระยะเวลาการซื้อ ผู#ยื่นข#อเสนอที่ ได# รับการคัดเลือกให#เป?นผู#ขายต#องปฏิบัต ิ
ตามหลักเกณฑ�ที่กฎหมายและระเบียบได#กําหนดไว#โดยเคร�งครัด 
 
       12. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู�ประกอบการ 
       สถาบัน  สามารถนําผลการปฏิบั ติ ง านแล# ว เสร็ จตามสัญญาของผู# ย่ืนข#อเสนอที่ ไ ด# รั บ 
การคัดเลือกให#เป?นผู#ขายเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู#ประกอบการ 
       ทั้งน้ี หากผู#ยื่นข#อเสนอที่ได#รับการคัดเลือกไม�ผ�านเกณฑ�ที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นข#อเสนอหรือ
ทําสัญญากับสถาบัน ไว#ช่ัวคราว 

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

 

 

 

 

 


