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ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑประจําศูนยอบรมและทดสอบความรูความสามารถดานไอที 
และสถิติประยุกต  จํานวน 1  ชุด (ครั้งที่ 2)  ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

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

               สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร   มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อครุภัณฑประจําศูนยอบรม
และทดสอบความรูความสามารถดานไอทีและสถิติประยุกต  จํานวน 1  ชุด (ครั้งท่ี 2) ดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (e-bidding)  

 
     ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น  1,605,000.- บาท (-หนึ่งลาน            

หกแสนหาพันบาทถวน-) 
 

ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
                1.  มีความสามารถตามกฎหมาย 
       2.  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
       3.  ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
                4.  ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการย่ืนขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว 
เนื่องจากเปนผูไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
       5.  ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ  
กรรมการผูจัดการ  ผูบริหาร  ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 
       6.  มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
       7.  เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

 8.  ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกสถาบัน ณ   วัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

 9.  ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่น
ขอเสนอไดมีคาํสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

 10. ผู ย่ืนขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic                    
Government Procurement : e-GP)  ของกรมบัญชีกลาง 
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ผูยื่นขอเสนอตองย่ืนขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส            

ในวันที ่....................................................... ระหวางเวลา  8.30 น. ถึง 16.30 น. 
                    

ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  โดยดาวนโหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อ 
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันที่ประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา 

 
ผูสนใจดูรายละเอียดที่เว็บไซต   http://www.nida.ac.th หรือ http://www.gprocurement.go.th   

หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข  02-7273083    ในวันและเวลาราชการ 
 
ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเก่ียวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน   โปรดสอบถามมายัง

สถาบันบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  ผานทางอีเมล sutisa@nida.ac.th หรือชองทางตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด
ภายในวันที่  ........................................... โดยสถาบันจะชี้แจงรายละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซต  
http://www.nida.ac.th และ http://www.gprocurement.go.th   ในวันที่  .............................................. 
 

                 
                 

                                                  ประกาศ ณ  วันที่    ..........................................             
                                     
                                                                              
                                                                              
                                                                     (ศาสตราจารย ดร.กําพล  ปญญาโกเมศ) 
                                                                   อธิการบดีสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร 
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เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 
เลขที่ ................................... 

ซื้อครุภัณฑประจําศูนยอบรมและทดสอบความรูความสามารถดานไอทีและสถิติประยุกต   
จํานวน 1  ชุด (ครั้งที่ 2) 

ตามประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
ลงวันที่  ............................................ 

 

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

 
              สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “สถาบัน” มีความประสงคจะประกวดราคา 

ซื้อครุภัณฑประจําศูนยอบรมและทดสอบความรูความสามารถดานไอทีและสถิติประยุกต  จํานวน 1  ชุด 
(ครั้งที่ 2)  ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  (e-bidding)   
                 ซึ่งพัสดุท่ีจะซื้อนี้ตองเปนของแท  ของใหม  ไมเคยใชงานมากอน  ไมเปนของเกาเก็บ  อยูในสภาพที่จะใช
งานไดทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้  
โดยมีขอแนะนํา และขอกําหนด ดังตอไปนี้ 

 
               ๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส   
                    ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ       
                    ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส                   
                       ๑.๓ แบบสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร                                   
                    ๑.4 แบบหนังสือค้ําประกัน 
                          (๑) หลกัประกันสัญญา 
                    1.5 บทนิยาม 
                          (๑) ผูทีม่ีผลประโยชนรวมกัน 
                          (๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
                    ๑.6 แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครฐัดวยอิเล็กทรอนิกส 
                           (๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ 
                           (๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ 
                      
                ๒. คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ 
                     2.1   มีความสามารถตามกฎหมาย 
            2.2  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
            2.3  ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
                     2.4  ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว
ชั่วคราว เนื่องจากเปนผูไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                     2.5  ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ  
กรรมการผูจัดการ  ผูบริหาร  ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 
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  2.6  มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                     2.7  เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
                     2.8  ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอ่ืนที่เขาย่ืนขอเสนอใหแกสถาบัน 
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

      2.9  ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ                  
ผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

      2.10 ผูย่ืนขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic                
Government Procurement : e-GP)  ของกรมบัญชีกลาง 

  
                 ๓. หลักฐานการย่ืนขอเสนอ 
                      ผูยื่นขอเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ 
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส แยกเปน ๒ สวน คือ 
 
                      ๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
                            (๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
                                 (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด   ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
                                 (ข) บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด  ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล  หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญ (บอจ.5) 
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
                             (๒) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลใหยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูนั้น  สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน  (ถามี)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนท่ีมิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
                             (๓)  ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญา
ของการเขารวมคา  และเอกสารตามที่ระบุไวใน (1) หรือ (2) ของผูรวมคา แลวแตกรณี 
                             (๔) เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
                                  (4.1) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย  หรือสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม  
                             (๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดย่ืนพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ ๑.6 (๑)  โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable  Document 
Format) 
   ทั้งนี้  เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ 1 ครบถวน
ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ 1  ตามแบบในขอ 1.6(1) ให
โดยผูย่ืนขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ 1 ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable  Document Format) 
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                       ๓.๒ สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
                             (๑) ในกรณีผูย่ืนขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบอํานาจ
ซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้ หากผูรับ
มอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น 
                             (๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามขอ 4.4 

        (3) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง 
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.6 (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable  Document 
Format) 
          ทั้งนี้  เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ 2 ครบถวน
ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ 2  ตามแบบในขอ 1.6(2) ให
โดยผูย่ืนขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ 2 ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable  Document Format) 
                            

                    ๔. การเสนอราคา 
         ๔.๑  ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็ก       

ทรอนิกสตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้  โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น  และจะตองกรอก
ขอความใหถูกตองครบถวน  พรอมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูย่ืนขอเสนอโดยไมตองแนบ 
ใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

         ๔.2 ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคาเดียว
โดยเสนอราคารวม  และหรือราคาตอหนวย  และหรือตอรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง  
ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตวัเลขและตัวหนังสือ   ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน  ใหถือตัวหนังสือ 
เปนสําคัญโดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมภาษีมูลคาเพิ่ม  ภาษีอากรอ่ืน คาขนสง  คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้ง
ปวงไวแลวจนกระทั่งสงมอบพัสดุให ณ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

         ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 90 วัน ตั้งแตวันเสนอราคา โดยภายใน 
กําหนดยืนราคา  ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได             
                         4.3  ผูยืน่ขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน 120 วัน นับถัดจากวัน           
ลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือจากวันที่ไดรับหนังสือแจงจากสถาบัน ใหสงมอบพัสดุ 
                         4.4  ผูยืน่ขอเสนอจะตองสงแคตตาล็อกและ หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของซื้อ
ครุภัณฑประจําศูนยอบรมและทดสอบความรูความสามารถดานไอทีและสถิติประยุกต  จํานวน 1  ชุด               
(ครั้งที่2) ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)  ไปพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส  เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี ้สถาบันจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ 
                            สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง  โดย                 
ผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส มีความประสงคจะ
ขอดูตนฉบับแคตตาล็อก ผูยื่นขอเสนอจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสตรวจสอบภายใน 1 วัน                 
                          4.5 กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา  รายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ           
ฯลฯ ใหถี่ถวน  และเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส 
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                4.6 ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ............................... ระหวางเวลา 8.30 น.ถึงเวลา 16.30 น. และเวลาในการเสนอ
ราคาใหถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ 
 

                           เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการย่ืนขอเสนอและเสนอ
ราคาใดๆ  โดยเด็ดขาด 
       4.7 ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสารประเภท 
PDF File (Portable  Document Format) โดยผูย่ืนขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวนถูกตอง
และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพ่ือเปนการเสนอราคา
ใหแกสถาบันผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  
        4.8 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา  เปนผูยื่นขอเสนอที่มผีลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน ตามขอ    
๑.5(1) หรือไม  หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอ              
รายอื่น คณะกรรมการฯ  จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ 

           หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือใน
ขณะที่มีการพิจารณาขอเสนอ  มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรม  ตามขอ ๑.5 (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรม  คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ  และสถาบันจะพิจารณา 
ลงโทษผูย่ืนขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน  เวนแตสถาบันจะพิจารณาเห็นวา ผูยื่นขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่ม            
ใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของสถาบัน 
                         4.9  ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้ 

                (1)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
                                (๒) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอ่ืน ๆ (ถามี) รวม
คาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว  

           (3)  ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลาที่ 
กําหนด 
                                (4)  ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได 
                         (5)  ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซตwww.gprocurement.go.th  
                                                                                                            
                     ๕. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 
                          5.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้   สถาบันจะ
พิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา 
                          5.๒ การพิจารณาผูชนะการย่ืนขอเสนอ 
                                กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการย่ืนขอเสนอ สถาบันจะพิจารณาจาก 
ราคารวม 
       5.3 หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ  ๒  หรือยื่นหลักฐานการย่ืน
ขอเสนอไมถูกตอง  หรือไมครบถวนตามขอ  ๓  หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ  ๔  คณะกรรมการพิจารณาผล 
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การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น  เวนแต  ผูย่ืนขอเสนอรายใด
เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไมครบถวน  หรือเสนอรายละเอียด
แตกตางไปจากเงื่อนไขที่สถาบันกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  ในสวนท่ีมิใชสาระ 
สําคัญ และความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืน หรือเปนการผิดพลาด
เล็กนอย  คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูย่ืนขอเสนอรายนั้น    

                         5.๔ สถาบันสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณี
ดังตอไปนี้ 

(1) ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส  หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบการ
จัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสของสถาบัน 

(2) ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวอิเล็กทรอนิกส 
อิเล็กทรอนิกส                

(3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็ก 

ทรอนกิสที่เปนสาระสําคัญ  หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูย่ืนขอเสนอรายอื่น 
 

                         5.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา  คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือสถาบัน มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพ่ิมเติมได สถาบัน 
มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ  ไมรับราคา  หรือไมทําสัญญา  หากขอเท็จจริงดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 
       5.6 สถาบันทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใด  หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน  หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทาง
ราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของสถาบันเปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือ 
คาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งสถาบันจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  และลงโทษผูยื่นขอเสนอ
เปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคดัเลือกหรือไมก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการย่ืนขอเสนอ 
กระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาย่ืนขอเสนอ
แทน เปนตน 
 

                         ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายที่ เสนอราคาต่ําสุด  เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได  คณะกรรมพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
หรือสถาบันจะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา  ผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินงานตาม
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ  หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได  สถาบันมีสิทธิที่จะไมรับ
ขอเสนอหรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น  ทั้งนี้  ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือ
คาเสียหายใดๆ จากสถาบัน 
                          5.7  กอนลงนามในสัญญาสถาบัน  อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหาก
ปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูย่ืนขอเสนอที่ชนะการประกวดราคา   หรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชน
รวมกัน  หรือมีสวนไดสวนเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน  หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม  หรือสมยอมกันกับผู
ยื่นขอเสนอรายอ่ืน  หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา  หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 
 



-6- 
 
                    6. การทําสัญญาซื้อขาย           
                            6.1  ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน  

๕ วันทําการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ  สถาบันจะพิจารณาจัดทาํขอตกลงเปนหนังสือแทนการทาํสัญญาตามแบบ
สัญญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ ก็ได 
                               6.2  ในกรณทีี่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน       
๕   วันทําการหรือสถาบัน   เห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือตามขอ  6.๑  ผูชนะการประกวดราคาอิเล็ก            
ทรอนิกส  จะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ  ๑.๓  หรือทําขอตกลงเปนหนังสือ  กับสถาบัน 
ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5 ของราคา
คาสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหสถาบัน ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้  

(๑) เงินสด 
(๒) เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่ งจ าย ซึ่ ง เปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ ท่ี ใช เช็ ค 

หรือดราฟทนั้นชําระตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทาํการ 
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดัง

ระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
(๔)  หนังสือค้ํ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ ไดรับอนุญาต 

ใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือ 
ค้ําประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) 

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                        หลักประกันนี้จะคืนให  โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว 

   หลักประกันนี้จะคืนให  โดยไมมีดอกเบี้ย  ตามอัตราสวนของพัสดุท่ีซึ่งสถาบัน  ไดรับมอบ             
ไวแลว 
   

                   7. คาจางและการจายเงิน 
      สถาบันจะจายคาสิ่งของซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และคาใชจายทั้งปวง
แลวใหแกผูย่ืนขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขาย จํานวน  2  งวด  เมื่อผูขายไดสงมอบสิ่งของไดครบถวนตาม
สัญญาซื้อขายหรือขอตกลงเปนหนังสือ และสถาบันไดตรวจรับมอบสิ่งของไวเรียบรอยแลว  

 

        8. อัตราคาปรับ 
                         คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลง 
ซื้อขายเปนหนังสือ ใหคิดในอัตรารอยละ 0.2 ของราคาคาสิ่งของที่ยังไมไดรับมอบตอวัน  
 

        9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

    ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ หรือ 
ทําขอตกลงซื้อเปนหนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดข้ึนภายใน
ระยะเวลาไมนอยกวา  1 ป  นับถัดจากวันที่สถาบัน ไดรับมอบสิ่งของ โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดี
ดังเดิมภายใน  1 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
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     10. ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นขอเสนอและอื่น ๆ 
           10.๑ เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้  ไดมาจากเงินงบประมาณแผนดิน   ประจําปงบประมาณ 
2564 
 
              การลงนามในสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือไดตอเม่ือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2564  มีผลบังคับใช  และไดรับจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
จากสํานักงบประมาณแลว   สําหรับกรณีที่ไมไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายเพื่อการจัดหาในครั้งดังกลาว   สถาบัน
สามารถยกเลิกการจัดหาได            
                           10.๒  เมื่อสถาบันไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของตามการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้นตอง
นําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มเีรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง 
คมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี 
ดังนี้ 

(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา  
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 

(2) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มสีิทธิเชนเดียวกับ 
เรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่
มิใชเรือไทยซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น 

(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม  (๑)  หรือ  (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ 
สงเสริมการพาณิชยนาวี 
         10.๓  ผูยื่นขอเสนอซึ่งสถาบันไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงซื้อเปนหนังสือ
ภายในเวลาที่กําหนด  ดังระบุไวในขอ ๗  สถาบันจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ํา
ประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปน 
ผูทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
         10.๔ สถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข  หรือขอกําหนดในแบบสัญญา  หรือ
ขอตกลงซื้อเปนหนังสือ ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 
         10.5 ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือ             
แยงกัน ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของสถาบัน  คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูย่ืนขอเสนอ ไม
มีสิทธิเรียกรองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม 
         10.6 สถาบันอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีตอไปนี้ได โดยท่ีผูยื่นขอเสนอจะเรยีกรอง
คาเสียหายใดๆ จากสถาบันไมได  

        (1) สถาบันไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดซื้อหรือที่ไดรับจัดสรรแตไม เพียง
พอที่จะทําการจัดซื้อครั้งนี้ตอไป 

        (2) มีการกระทําที่เขาลักษณะผูย่ืนขอเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ไดรับการคดัเลือก            

มผีลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูย่ืนขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับ
ผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
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        (3) การทําการจัดซื้อครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกสถาบันหรือกระทบตอ
ประโยชนสาธารณะ 
        (4) กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  
ซึ่งออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

 

             11. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
              ในระหวางระยะเวลาการซื้อ ผูย่ืนขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายตองปฏิบัติ 
ตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด 
 
            12. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
              สถาบัน สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอที่ไดรับ 
การคัดเลือกใหเปนผูขายเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
 

             ทั้งนี้ หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่น
ขอเสนอหรือทําสัญญากับสถาบัน ไวชั่วคราว 
 
                                                                       สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร 

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


