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ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

เรื่อง  ประกวดราคาจางทําระบบการศึกษาออนไลนสําหรับนักพัฒนาเมือง ทองถิ่น ชุมชนอัจฉริยะ 
จํานวน 1 ระบบ  ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

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

               สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร     มีความประสงคจะประกวดราคาจางทําระบบการศึกษา
ออนไลนสําหรับนักพัฒนาเมือง ทองถิ่น  ชุมชนอัจฉริยะ จํานวน  1  ระบบ  ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส                  
(e-bidding) 

 
     ราคากลางของงานจางในการประกวดราคาครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น  9,467,937.80 บาท   (-เกาลาน 

สี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันเการอยสามสิบเจ็ดบาทแปดสิบสตางค-) 
 

ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
1.  มีความสามารถตามกฎหมาย 
2.  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
3.  ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
4.  ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการย่ืนขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ชั่วคราว เนื่องจากเปนผูไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

5. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ  กรรมการผูจัดการ  ผูบริหาร  ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

6. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

7. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
8. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนที่เขายื่นขอเสนอใหแกสถาบันบัณฑิตพัฒ

นบริหารศาสตร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

9. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ 
ผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 

10. ผูย่ืนขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 
Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 
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                11.  ผูยื่นขอเสนอที่ยื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคณุสมบัติดังนี้ 
                       กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก  ขอตกลงฯ
จะตองมีการกําหนดสัดสวนหนาที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน  สิ่งของ  หรือมูลคาตามสัญญาของ
ผูเขารวมคาหลักมากกวาผูเขารวมคารายอื่นทุกราย 
                       กรณีที่ขอตกลงฯ  กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก  กิจการรวมคา
นั้นตองใชผลงานของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาที่ยื่นขอเสนอ 
                       สําหรับขอตกลงฯ  ที่ไมไดกําหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวมคาทุก
รายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารเขิญชวน 
 
 

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

 

ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  โดยดาวนโหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันที่ประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา 

 

ผูสนใจดูรายละเอียดที่เว็บไซต http://www.nida.ac.thหรือ http://www.gprocurement.go.th   
หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข  02-7273469 ในวนัและเวลาราชการ 

 

ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเก่ียวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  ผานทางอีเมล kreethaphon.m@nida.ac.thหรือชองทางตามที่
กรมบัญชีกลางกําหนดภายในวันที่ ......................................................โดยสถาบันจะชี้แจงรายละเอียดดังกลาวผาน
ทางเว็บไซตhttp://www.nida.ac.th และ http://www.gprocurement.go.th   ในวันท่ี................................... 
 
 

                                                                     ประกาศ ณ  วันที่  ………………………………. 
 
 

                                                                    ………………………………………………………………………       
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เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 
          เลขที่ ................../2565 

การจางทําะบบการศึกษาออนไลนสําหรับนักพัฒนาเมือง ทองถิ่น ชุมชนอัจฉริยะ 
จํานวน 1 ระบบ   

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

 

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

                สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “สถาบัน” มีความประสงคจะประกวด 
ราคาจางทําระบบการศกึษาออนไลนสําหรับนักพัฒนาเมือง ทองถิ่น ชุมชนอัจฉริยะ  จํานวน 1 ระบบ  ดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้ 

 
               ๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส   
                    1.1 รายการละเอียดและขอบเขตงาน    
                    ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส                   
                       ๑.๓ แบบสัญญาจางทั่วไป                             
                    ๑.4 แบบหนังสือค้ําประกัน 
                          (๑) หลกัประกันการเสนอราคา 
                          (2) หลกัประกันสัญญา 
                    1.5 บทนิยาม 
                          (๑) ผูทีม่ีผลประโยชนรวมกัน 
                          (๒) การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม 
                    ๑.6 แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครฐัดวยอิเล็กทรอนิกส 
                           (๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ 
                           (๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ 
                    1.7  แผนการใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 
  
                ๒. คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ 

    2.1  มีความสามารถตามกฎหมาย 
2.2  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
2.3  ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
2.4  ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการย่ืนขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ชั่วคราว เนื่องจากเปนผูไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

2.5 ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ  กรรมการผูจัดการ  ผูบริหาร  ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 
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2.6 มีคุณสมบัติและไมมลีักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
2.7 เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
2.8 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนที่เขายื่นขอเสนอใหแกสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

2.9 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ
ผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 

    2.10 ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic  
Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง   
                    2.11 ผูยื่นขอเสนอที่ยื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคณุสมบัติดังนี้ 
                            กรณทีี่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก  ขอตกลงฯ
จะตองมีการกําหนดสัดสวนหนาที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน  สิ่งของ  หรือมูลคาตามสัญญาของ
ผูเขารวมคาหลักมากกวาผูเขารวมคารายอื่นทุกราย 
                            กรณทีี่ขอตกลงฯ  กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก  กิจการรวม
คานัน้ตองใชผลงานของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาที่ยื่นขอเสนอ 
                            สําหรบัขอตกลงฯ  ที่ไมไดกําหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวมคา
ทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารเขิญชวน 

    
              ๓. หลักฐานการย่ืนขอเสนอ 
                   ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน 2 สวน คือ 
  ๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
   (๑)  ในกรณผีูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล 
     (ก )  หา งหุนส วนสามัญหรือห างหุ นสวนจํ ากัด ใหยื่ นสํา เนาหนังสือรับรอง 
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
                                (ข) บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด  ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล  หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม  และบัญชีผูถือหุนรายใหญ 
(บอจ.5) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
                           (๒) ในกรณีผูย่ืนขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
                           (๓) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูย่ืนขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญา
ของการเขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (1) หรือ (2) ของผูรวมคา แลวแตกรณี                            
              (๔) เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
                                (4.1) สําเนาใบทะเบียนพาณิชยหรือสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม  
                           (๕)  บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดย่ืนพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
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                      ทั้งน้ี เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนท่ี 1 ครบถวน ถูกตอง
แลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครฐัดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่  1  ตามแบบในขอ  1.6  (1) ใหโดยผู
ยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ 1 ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                         

๓.๒ สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
(1) ในกรณีที่ผูย่ืนขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบ 

อํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้
หากผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น 
         (2) หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ 5 
                         (3) สําเนาสัญญาหรือสําเนาหนังสือรับรองผลงานตามสัญญานั้นยื่นมาพรอมกันในวันเสนอ
ราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส   
        (4) เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ        
                                    (4.1) สําเนาใบขึ้นทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 
(ถามี) และกรณีใบขึ้นทะเบียนดังกลาวหมดอายุ ณ วันยื่นขอเสนอ จะไมมสีิทธิไดแตมตอตามหลักเกณฑที่กําหนด 
                             (4.2) ผูยื่นขอเสนอ จะตองยื่นเอกสารและจัดทํารายละเอียดเสนอตามรายละเอียด
ขอบเขตของงานที่กําหนดทั้งหมด 

           (5)  บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
       ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ 2 ครบถวน 
ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ 2 ตามแบบใน ขอ 1.6  (2)   ให
โดยผูย่ืนขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ 2 ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
 

๔. การเสนอราคา 
4.1 ผูย่ืนขอเสนอตองย่ืนขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

ตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความให
ถูกตองครบถวน พรอมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดยไมตองแนบใบเสนอราคา
ในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)                          

4.2  ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงนิบาท และเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคาเดียว 
โดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคา 
ใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือ
ตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และคาใชจายทั้งปวงไวแลว 

            ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 90 วัน ตั้งแตวันเสนอราคา                 
โดยภายในกําหนดยืนราคา  ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 
                     4.3  ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลา  สงมอบงานภายใน 180 วัน นับถัดจากวัน 
ลงนามในสัญญาที่จะจาง หรือจากวันที่ไดรับหนังสือแจงจากสถาบัน ใหเริ่มทํางาน 
                     4.4  กอนเสนอราคา  ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ          
ใหถี่ถวน  และเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงย่ืนเสนอราคาตามเงื่อนไข
ในเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส 
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           4.5 ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ............................................. ระหวางเวลา 8.30 น.ถึงเวลา 16.30 น. และเวลาใน
การเสนอราคาใหถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ 
                           เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการย่ืนขอเสนอและ
เสนอราคาใดๆ  โดยเด็ดขาด 
  4.6 ผูย่ืนขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสารประเภท 
PDF File (Portable  Document Format) โดยผูย่ืนขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน
ถูกตองและชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพ่ือเปนการ
เสนอราคาใหแกสถาบันผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
                    4.7  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น ตามขอ 
๑.5 (๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยืน่ขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน 
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ 

 
หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวากอนหรือใน

ขณะที่มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตาม
ขอ ๑.5 (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ 
จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และสถาบันจะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอ
ดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตสถาบันจะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้น  มิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและ
ไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของสถาบัน         

           
                   4.8  ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี ้
                          (1)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
                          (2)  ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอ่ืน ๆ (ถามี) รวมคาใชจาย
ทั้งปวงไวดวยแลว 
                               (3)  ผูยืน่ขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กําหนด 
         (4) ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได 
                          (5) ผูยืน่ขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวธิีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบญัชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th 
                  4.9 ผูย่ืนขอเสนอที่เปนผูชนะการเสนอราคาตองจัดทําแผนการใชพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ 
โดยยื่นใหสถาบันภายใน  60  วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
 
                        ๕. หลักประกันการเสนอราคา       
 

                         ผูยื่นขอเสนอตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้  จํานวน 475,000.- 
บาท (-สี่แสนเจ็ดหม่ืนหาพันบาทถวน-)   
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                         ๕.๑ เชค็หรือดราฟทที่ธนาคาร สั่งจายใหแกสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร   โดยเปน
เช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟทนั้นตอเจาหนาที่ในวันท่ียื่นขอเสนอ หรือกอนวันนั้นไมเกิน 3 วันทํา
การ              
                          5.2 หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศ ตามแบบที่คณะกรรมการ 
นโยบายกําหนด  
                          ๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
       5.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ  โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ํา
ประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 
 

                          กรณีที่ผูยื่นขอเสนอนําเช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือ
หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย มาวางเปนหลักประกันการเสนอราคา จะตองสง
ตนฉบับเอกสารดังกลาวมาใหสถาบันตรวจสอบความถูกตอง ในวันที่ .................................... ระหวางเวลา 
08.30 น.  ถึง 16.00 น. 
                          กรณีที่ผูยื่นขอเสนอที่ยื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ประสงคจะใชหนังสือค้ํา
ประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคา ใหระบุชื่อผูย่ืนขอเสนอในหนังสือ
ค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสฯ ดังนี้ 
                          (๑) กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อกิจกรรมรวมคา
ดังกลาวเปนผูย่ืนขอเสนอ 
                          (๒) กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อผูเขารวมคารายที่
สัญญารวมคากําหนดใหเปนผูเขายื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐเปนผูยื่นขอเสนอ 
                     ทั้งนี้ "กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียน
เปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณชิย 
                         หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ สถาบันจะคืนใหผูยื่นขอเสนอหรือผูค้ําประกันภายใน 

๑๕ วัน นับถัดจากวันที่สถาบันไดพิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผูชนะการประกวดราคาเรียบรอยแลว 
เวนแตผูย่ืนขอเสนอรายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุด หรือไดคะแนนรวมสูงสุดไมเกิน ๓ ราย ใหคืนไดตอเมื่อ
ไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือผูยื่นขอเสนอไดพนจากขอผูกพันแลว  
                      การคืนหลกัประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณใีด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบ้ีย 
 
                 6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 
                        6.1 ในการพิจารณาผลการยื่ นขอเสนอประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกสครั้ งนี้  สถาบัน  

จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑราคาประกอบเกณฑอ่ืน 
                      6.2  การพิจารณาผูชนะการย่ืนขอเสนอ สถาบันจะใชหลักเกณฑราคาประกอบเกณฑอื่น 
Price Performance)  โดยพิจารณาใหคะแนนตามปจจัยหลักและน้ําหนักที่กําหนด ดังนี้ 
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ตัวแปรหลักสําหรับใชเปนเกณฑในการประเมินคาประสิทธิภาพตอราคา ดังตอไปนี้ 

ตัวแปร น้ําหนักรอยละ 

1) ราคาที่เสนอราคา (ตัวแปรหลัก) 40 
2) ตนทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใชงาน 20 
3) มาตรฐานของสินคาหรือบริการ 20 
4) ขอเสนอดานเทคนิคหรือขอเสนออ่ืน ๆ 20 

รวมทั้งสิ้น 100  

1) การพิจารณาใหคะแนนราคาที่เสนอราคา (ตัวแปรหลัก) (รอยละ 40) 
      หมายเหตุ : ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐฯ จะดําเนินการประมวลผลคะแนนใหจากใบเสนอราคา 
2) การพิจารณาใหคะแนนตนทุนของพัสดุตลอดอายุการใชงาน (รอยละ 20) 

หัวขอ คะแนน 
ผูเสนอราคามีเอกสารประเมินคาใชจายการบํารุงรักษาหลังหมดระยะเวลาประกันในราคาลําดับที่ 1  
(ต่ําที่สุด) 

100 

ผูเสนอราคามีเอกสารประเมินคาใชจายการบํารุงรักษาหลังหมดระยะเวลาประกันในราคา ลําดับที่ 2 70 
ผูเสนอราคามีเอกสารประเมินคาใชจายการบํารุงรักษาหลังหมดระยะเวลาประกันในราคา ลําดับที่ 3 50 
ผูเสนอราคามีเอกสารประเมินคาใชจายการบํารุงรักษาหลังหมดระยะเวลาประกันในราคา ลําดับที่ 4 ถึง 
ลําดับสุดทาย 

0 

ไมมีเอกสารประเมิน 0 

   
 3) การพิจารณาใหคะแนนมาตรฐานของสินคาหรือบริการ (รอยละ 20) 

หัวขอ รอยละ 
1. มีหลักฐานการไดรับมาตรฐานการพัฒนาซอฟทแวรตามกระบวนการพัฒนาซอฟทแวรหรือการจัดการขอมูล
สารสนเทศ หรือ การใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
   1.1 มีหลักฐานการไดรับมาตรฐานการพัฒนาซอฟทแวรตามกระบวนการพัฒนาซอฟทแวรที่เปนมาตรฐานสากล 
อาทิ  ISO29110, CMMI3, ISO/IEC29110 หรอื มาตรฐานการจัดการขอมูลสารสนเทศ อาทิ ISO 27000 เปนตน 
  1.2 มีหลักฐานการไดรับมาตรฐานการพัฒนาซอฟทแวรตามกระบวนการพัฒนาซอฟทแวร หรือ มาตรฐานการ
จัดการขอมูลสารสนเทศที่เปนมาตรฐานจากองคกรหรือสถาบันในประเทศ  
  1.3  ไมมีหลักฐาน 

รอยละ 10 
 

(100 คะแนน) 
 

(40 คะแนน) 
 

(0 คะแนน) 
2. มีรายการพัสดุหรือผลิตภัณฑที่เปนนวัตกรรมหรือผลิตภายในประเทศไทยเพื่อสงเสริมใหเกิดการพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีภายในประเทศ 
  - มีหลักฐานแสดงรายการพัสดุหรือผลิตภัณฑที่เปนนวัตกรรมหรือผลิตภายในประเทศ 
  - ไมมีหลักฐาน 

รอยละ 6 
 

(100 คะแนน) 
(0 คะแนน) 

3. รายการพัสดุหรือผลิตภัณฑที่มีมาตรฐานที่เก่ียวของ 
  - มหีลักฐานแสดงรายการพัสดหุรือผลิตภัณฑที่มีมาตรฐานที่เก่ียวของ 
  - ไมมีหลักฐาน 

รอยละ 2 
(100 คะแนน) 
(0 คะแนน) 

4. เปนผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
  - มีหลักฐานแสดงผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
  - ไมมีหลักฐาน 

รอยละ 2 
(100 คะแนน) 
(0 คะแนน) 
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4. การพจิารณาใหคะแนนขอเสนอดานเทคนิคหรือขอเสนออ่ืน ๆ (รอยละ 20) 
    

หัวขอ รอยละ 
1. ผูเสนอราคามีแผนดําเนินงานโครงการ ที่มีระยะเวลาการทํางานในแตละกิจกรรม   
  - มีหลักฐานแผนดําเนินงานโครงการ ที่มีระยะเวลาการทํางานในแตละกิจกรรม 
  - ไมมีหลักฐาน 

รอยละ 4 
(100 คะแนน) 
(0 คะแนน) 

2. ผูเสนอราคามีเอกสารนําเสนอเทคนิค (Proposal) ประกอบดวย 
    2.1) มีแนวคิดการพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน (E-Learning) 
    2.2) มีแนวคิดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการคลังสื่อ (Content Management) 
    2.3) มีเครื่องมือในการพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลนในประเด็นของการเปนระบบเปด 
(Opensource) แนวทางการเชื่อมโยงกับระบบสถาบันมีอยูและเปนประโยชนตอสถาบัน 
    2.4) มีแสดงตัวอยางการออกแบบหนาจอของระบบการเรียนการสอนออนไลน (E-Learning) 
    2.5) มีแนวคิดและการออกแบบระบบการบริหารจัดการเครื่องแมขายและแพลตฟอรม อยางเปน
ขั้นตอนและแนวทางการตอขยายและความสามารถในการทํางานรวมกับทรัพยากรเทคโนโลยี
สารสนเทศของระบบอื่นๆใน ศูนยการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของสถาบันในปจจุบันไดเปนอยางดี 

รอยละ 8 
(20 คะแนน) 
(20 คะแนน) 
(20 คะแนน) 

 
(20 คะแนน) 
(20 คะแนน) 

 
(รวม 100 
คะแนน) 

3.  เอกสารนําเสนอเทคนิค ขอ 2 สามารถอธิบายใหเห็นภาพและเขามีความเขาใจในระบบไดดีที่สุด 
สามารถนําไปปฏิบัติงานไดจริง รวมถึงมีแนวทางในการพัฒนาตอยอดโครงการในอนาคต โดย
เปรียบเทียบจากเอกสารนําเสนอทางเทคนคิของผูเสนองาน 
  - สามารถอธิบายใหเห็นภาพและเขามีความเขาใจในระบบ สามารถนําไปปฏิบัติงานไดจริง รวมถึงมี
แนวทางในการพัฒนาตอยอดโครงการในอนาคตได 
  - ไมสามารถอธิบายใหเห็นภาพไดเขาใจในระบบ หรือไมสามารถนําไปปฏิบัติงานไดจริง หรือไม
สามารถทําใหเห็นแนวทางในการพัฒนาตอยอดโครงการในอนาคตได 

รอยละ 6 
 
 

(100 คะแนน) 
 

(0 คะแนน) 

4. ผูเสนอราคาไดเสนอแนวคิดและวิธีการในการดําเนินงานที่เปนประโยชนตอการศึกษาออนไลนของ
สถาบัน 
 - มีหลักฐานการเสนอแนวคิด 
 - ไมมีหลักฐาน 

รอยละ 2 
(100 คะแนน) 
(0 คะแนน) 

 

- ผานเกณฑ    ชวงคะแนนท่ีไดรับคิดเปนรอยละ 80 – 100         - ต่ํากวาเกณฑ ชวงคะแนนที่ไดรับ
คิดเปนรอยละ 0 – 79 
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                      6.3  หากผูย่ืนขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการย่ืนขอเสนอไม
ถูกตอง  หรือไมครบถวนตามขอ  ๓  หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ  ๔  แลว  คณะกรรมการพิจารณาผลการ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูย่ืนขอเสนอรายใดเสนอเอกสาร
ทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไปจาก
เงื่อนไขที่สถาบัน กําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและความ
แตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะ
กรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูย่ืนขอเสนอรายนั้น 
                      6.4   สถาบันสงวนสิทธ์ิไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณี
ดังตอไปนี้ 
   (1)  ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชรีายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัด
จางดวยอิเล็กทรอนิกสของสถาบัน  
   (2) ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส 
   (3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็ก        
ทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น 
                     6.5  ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณา 
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือสถาบัน มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพ่ิมเติมได  สถาบันมีสิทธิ
ที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง 
                      6.6 สถาบันทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมด 
ก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชนของทางราชการ
เปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของสถาบันเปนเด็ดขาด  ผูย่ืนขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใด ๆ 
มิได รวมทั้งสถาบันจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวา
จะเปนผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต 
เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน 

 
              ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือ
สถาบันจะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูย่ืนขอเสนอสามารถดําเนินการตามเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได สถาบันมีสิทธิที่จะไมรับ 
ขอเสนอหรือไมรับราคาของผูย่ืนขอเสนอรายนั้น  ทั้งนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือ
คาเสียหายใด ๆ จากสถาบัน  
                            6.7 กอนลงนามในสัญญา  สถาบันอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หาก
ปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูย่ืนขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชน
รวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่น
ขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทาํการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 
                           6.8 หากผูย่ืนขอเสนอซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสุดของผูยื่น
ขอเสนอรายอื่นที่ไมเกินรอยละ 10 ใหจัดซื้อจัดจางจากผูประกอบการ SMEs ดังกลาว โดยจัดเรียงลําดับผูยื่น 
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ขอเสนอซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสุดของผูย่ืนขอเสนอรายอื่นไมเกินรอยละ 10 
ที่จะเรียกมาทําสัญญาไมเกิน 3 ราย 
               ผูยื่นขอเสนอที่เปนกิจการรวมคาท่ีจะไดสิทธิ  ผูเขารวมคาทุกรายจะตองเปน
ผูประกอบการ SMEs 
                           6.9 หากผู ย่ืนขอเสนอซึ่ งมิ ใชผูประกอบการ SMEs แต เปนบุคคลธรรมดาที่ถือ              
สัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย เสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสุดของผูยื่นขอเสนอซึ่งเปน
บุคคลธรรมดาที่มิไดถือสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศไมเกินรอยละ 3 ให
จัดซื้อจัดจางจากผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
ดังกลาว 
                                  ผูย่ืนขอเสนอที่เปนกิจการรวมคาที่จะไดสิทธิ  ผูเขารวมคาทุกรายจะตองเปนบุคคล
ธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย 

 

                    7. การทําสัญญาจาง 
                           ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ 1.3 

หรือทําขอตกลงเปนหนังสือกับสถาบันภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญา

เปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5 ของราคาคาจางที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหสถาบัน ยึดถือไวในขณะทํา

สัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้  

7.1 เงินสด 
                         7.2 เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจายใหแกสถาบัน ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใช
เช็ค หรือดราฟทนั้นชําระตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทาํการ 

7.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด  
ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

7.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให 
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกัน
ของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) 
                         7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 

       หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวด 
ราคาอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 
 

      8. คาจางและการจายเงิน 
                           สถาบันจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน 3 งวด ดังนี้ 
  งวดที่ 1 รอยละ 50 ตามสัญญา เม่ือดําเนินการดังนี้แลวเสร็จ           

1) ติดตั้งเครื่องแมขายสําหรับ ระบบ Back End จํานวน 1 เครื่อง แลวเสร็จ 
2) ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรแมขายระบบคอมพิวเตอรเสมือน (Virtual Machine) จํานวน 2 เครื่อง แลวเสร็จ 
3) ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรแมขายจัดการระบบคอมพิวเตอรเสมือน (Controller) จํานวน 1 เครื่อง แลวเสร็จ 

           
 



-10- 
 

4) ติดตั้งอุปกรณกระจายสัญญาณ 10GE Switch จํานวน 2 ชุด แลวเสร็จ 
5) ติดตั้ง ตู Rack สําหรับเก็บอุปกรณ จํานวน 1 ชุด แลวเสร็จ 
6) ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรความเร็วสูงสําหรับการตัดตอ และปรับปรุง เนื้อหาการสอน จํานวน 1 เครื่อง 

แลวเสร็จ 
7) ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรความเร็วสูงสําหรับระบบถายทอดสด จํานวน 1 เครื่อง แลวเสร็จ 
8) เครื่องคอมพิวเตอรพกพาความเร็วสูงสําหรับระบบถายทอดสด จํานวน 1 เครื่อง แลวเสร็จ 
9) กลองสําหรับการถายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และถายทอดสด พรอมอุปกรณประกอบ จํานวน 2 

ชุด  
10) ติดตั้งอุปกรณผสมสัญญาณภาพ (Switching) จํานวน 2 ชุด แลวเสร็จ 
11) ติดตั้งโปรแกรมสําหรับถายทอดสด จํานวน 2 ชุด แลวเสร็จ 
12) ไมโครโฟนชนิดไรสายแบบเหน็บ จํานวน 2 ชุด  
13) ชุดไฟ พรอม ฉากถายภาพ จํานวน 2 ชุด 
14) ติดตั้งเครื่องสํารองไฟ ขนาดไมนอยกวา 2kVA จํานวน 3 เครื่อง แลวเสร็จ 

ภายในระยะเวลา 90 วัน นับจากวันท่ีลงนามในสัญญา 
งวดที่ 2 รอยละ 30 ตามสัญญา เมื่อดําเนินการดังนี้แลวเสร็จ              

      1) พัฒนาระบบบริหารจัดการเครื่องแมขายเสมือน (Virtual Machine) แลวเสร็จ 
      2) พัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน (Online Learning Management System)  
          แลวเสร็จ 

              ภายในระยะเวลา 150 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา 
 
งวดที่ 3 รอยละ 20 ตามสัญญา เมื่อดําเนินการดังนี้แลวเสร็จ   

      1) จัดทําวีดีทัศนและสื่อสําหรับการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส (e-Learning) แลวเสร็จ 
 2) จัดทําคลิปขนาดสั้นและสื่อเพ่ือเผยแพรความรูและงานประชาสัมพันธเก่ียวกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ   
      แลวเสร็จ 

           3) ดําเนินการและ สงมอบงาน คลิปวีดิทัศนที่ไดพัฒนา ตัดตอ เนื้อหาวีดีทศัน ใหอยูในรูปแบบคลิป 
               วีดิทัศน และสงเปนไฟลตนฉบับคลิปวีดิทัศน (Source) ทุกอยางที่สถาบันสามารถนําไปพัฒนาหรือ  
               ปรับปรุงตอได  โดยบันทกึไฟลทั้งหมด (Soft Copy) ลงในอุปกรณ External Hard Disk จํานวน  

1 ชุด แลวเสร็จ 
           4) จัดฝกอบรมการใชระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลนและการจัดทําสื่อออนไลน  
               แลวเสร็จ 
              ภายในระยะเวลา 180 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา 

 
               9.  อตัราคาปรับ 
                       คาปรับตามแบบสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงจาง
เปนหนังสือจะกําหนด ดังนี้ 
     9.1  กรณีที่ผูรับจางนํางานที่รับจางไปจางชวงใหผูอ่ืนทําอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาตจาก
สถาบัน  จะกําหนดคาปรับสําหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจํานวนรอยละ 10 ของวงเงินของงานที่จางชวงนั้น 
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                        9.2  กรณีที่ผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางนอกเหนือจากขอ 9.1  จะกําหนดคาปรับเปน
รายวันเปนเงินตายตัวในอัตรารอยละ 0.10 ของราคางานจางตอวัน 
 

                  10. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
                         ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําสัญญาจาง ตามแบบดังระบุในขอ 1.3 หรือ
ขอตกลงจางเปนหนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา
เวลา 3 ป นับถัดจากวันที่สถาบันไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิม
ภายใน 2 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง    
 
                   11. ขอสงวนสิทธิในการยื่นขัอเสนอและอื่นๆ 
                         11.1 เงนิคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้   ไดมาจากเงินงบประมาณแผนดิน ประจําป
งบประมาณ 2565 

 
                 การลงนามในสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือไดตอเม่ือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใช และไดรับจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
จากสํานักงบประมาณแลว  สําหรับกรณีที่ไมไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายเพื่อการจัดหาในครั้งดังกลาว  สถาบัน
สามารถยกเลิกการจัดหาได 
                         11.2 เม่ือสถาบันไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอราคารายใด ใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจาง
ตามที่ไดประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว  ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจางดังกลาวเขามาจาก
ตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยูและสามารถใหบริการรับขนได
ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูย่ืนขอเสนอซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 

(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทาภายใน          

7 วันนับแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อขายของจากตางประเทศ  เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 

          (2) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย 
จากตางประเทศมายังประเทศไทย  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช
เรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย 
การสงเสริมการพาณิชยนาวี 
                       11.3 ผูยืน่ขอเสนอซึ่งสถาบันไดคัดเลือกแลว  ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกําหนดดังระบุไวในขอ 7  สถาบันจะริบหลักประกันการย่ืนขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ํา
ประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะ 
พิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ                      
                       11.4 สถาบันสงวนสิทธ์ิที่จะแกไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 
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                       11.5  ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้  มีความขัดหรือแยง
กันผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของสถาบัน  คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด  และผูย่ืนขอเสนอไม
มีสิทธิเรียกรองคาใชจายใด ๆ เพิ่มเติม 

11.6 สถาบันอาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณีตอไปนีไ้ด  โดยที่ผูย่ืนขอเสนอจะ
เรียกรองคาเสียหายใด ๆ จากสถาบันไมได  
      (1)  สถาบันไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดจางหรือท่ีไดรับจัดสรรแตไมเพียง
พอท่ีจะทําการจัดจางครั้งนี้ตอไป 
                        (2)   มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการจัดจางหรือท่ีไดรับการคัดเลือกมี

ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูย่ืนขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอม
กันกับผูย่ืนขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอ
ราคา 
      (3)  การทําการจัดจางครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกสถาบันหรือกระทบตอ
ประโยชนสาธารณะ 
        (4) กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  
ซึ่งออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพสัดุภาครัฐ                          

         12.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
           ในระหวางระยะเวลาการกอสราง  ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตอง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด 
 
       13. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
       สถาบันสามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือก
ใหเปนผูรับจางเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
       ทั้งนี้ หากผูย่ืนขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑท่ีกําหนดจะถูกระงับการย่ืน
ขอเสนอหรือทําสัญญากับสถาบัน ไวชั่วคราว     

                     

 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

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


