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  -รางครั้งที่ 1- 

      
                                               ประกาศ สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มศกัยภาพโครงสรา้งพื้นฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
เพื่อประสทิธภิาพของ  e-University  ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนกิส ์

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

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์     มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่ม 
ศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประสิทธิภาพของ  e-University  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 
  งบประมาณของการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 6,189,564.50 บาท   (หกล้านหนึ่งแสน
แปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยหกสิบสี่บาทห้าสิบสตางค์) 
 
 

 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการขาย  และ/หรือการให้เช่าซื้อระบบเครือข่ายสารสนเทศ  หรือระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
หรือระบบการสื่อสารคอมพิวเตอร์โดยตรงมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจนถึงวันที่ย่ืนเอกสารประกวดราคา 
                 2.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและ
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็น ผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผูท้ิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
                  3.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นและ/หรือต้อง
ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวด
ราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์ หรอืไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  
                  4.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น ศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                  5.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจําหน่ายระบบเครือข่ายสารสนเทศ หรือระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม  หรือระบบการสื่อสารคอมพิวเตอร์ในประเทศไทยที่ถูกต้องตามกฎหมายคือมีหนังสือยืนยันการแต่งต้ัง
จากบริษัทผู้ผลติหรือสาขาในประเทศไทย 
                    6.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีความรู้ประสบการณ์และผลงานในการติดต้ังดูแล  และ/หรือให้เช่า
ระบบเครือข่ายสารสนเทศ  หรือระบบสื่อสารโทรคมนาคม  หรือระบบการสื่อสารคอมพิวเตอร์  และที่ได้ดําเนินการ
แล้วเสร็จวงเงินไม่น้อยกว่า  3  ล้านบาท  (สามล้านบาทถว้น)  ต่อหนึ่งสญัญา/ข้อตกลง นับถึงวันยื่นเอกสารประกวด
ราคา  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานเอกชน ในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี 
 

 



   
 

ขอบเขตงานจัดจางเพิ่มศักยภาพระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ 2555   หนา 
 

2/13

-2- 
 
                               -  กรณีที่เป็นผลงานในหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรระหว่างประเทศ  
หรือองค์กรอิสระหรือหน่วยงานพิเศษ  ผู้ขายต้องแสดงสําเนาหนังสือรับรองผลงาน  หรือสําเนา 
สัญญาที่มีรายละเอียดมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่เสนอขาย 
                               -  กรณีที่เป็นผลงานในภาคเอกชน ผู้ขายต้องแสดงสําเนาหนังสือรับรองผลงานซึ่งลงนาม
โดยผู้มีอํานาจผูกพันและประทับตราสําคัญของบริษัทพร้อมสําเนาคู่สญัญา หรือ  หนังสือรับรองผลงานฉบับจรงิซึ่งลง
นามโดยผู้มีอํานาจผูกพันและประทับตราสําคัญของบริษัทพร้อมสําเนาใบเสร็จรับเงิน          
/สําเนาใบกํากับภาษี ที่มีรายละเอียดมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่เสนอขาย 
                    7.  ส่วนประกอบของระบบ/อุปกรณ์ที่นําเสนอจะต้องไม่เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทผู้ผลิตที่อยู่ใน
ระหว่างการถูกพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลายตามคําสั่งของศาลที่ได้สั่งการตามกฎหมายของประเทศที่บริษัทของผู้ผลิต
นั้นต้ังอยู่ 
                     8.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นในการซื้อของสถาบัน 
 

                     9.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องปฎิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบ ปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคล หรือนิติบุคคล
เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 (ข้อ 15) *(หนังสือสาํนกังาน ป.ป.ช.ที่ ปช0028/ว0009 ลว.26
มี.ค.55) ดังนี้ 
                   9.1  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี 
 รายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 
                    9.2  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดําเนินการ 
 จัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement                                 
                           : e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ 
                           ข้อมลูจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
                    9.3  คู่สญัญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับเงินแต่ละ 
                           ครั้งซึง่มีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเงินเป็นเงินสดก็ได้ 
 

  กําหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่ ……….       
...................... ระหว่างเวลา ...................................น. ณ กลุ่มงานพัสดุ  กองคลังและพัสดุ ช้ัน 5 อาคารนราธิป
พงศ์ประพันธ์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาใน
วันที่ ........................................ 
 

       กําหนดเสนอราคาในวันที่  ......................  ตั้งแต่เวลา ........................ น. เป็นต้นไป         
ณ บริษัท  ไอ ซี เอ็น ซิสเต็ม  จํากัด  เลขที่ 151 อาคารทีม ม.12  ถนนนวลจันทร์  คลองกุ่ม   บึงกุ่ม  กรุงเทพฯ 
10230 
 

 
 
 
 



   
 

ขอบเขตงานจัดจางเพิ่มศักยภาพระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ 2555   หนา 
 

3/13

-3- 
 
 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคา        ชุดละ 

...............บาท (.........................)  ได้ที่กลุม่งานพัสดุ กองคลังและพัสดุ ช้ัน 5 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เลขที่ 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร ระหว่างวนัที่ 
................ ถึงวันที่ ................. ตั้งแต่เวลา ........ น. ถึงเวลา.............น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ 
http://www.gprocurement.go.thหรือ http://www.nida.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  02-
3758692   ในวันและเวลาราชการ 
 
                             ประกาศ ณ  วันที่ .................................................. 
 
                                          ศาสตราจารย์ 
                                                                               (สมบัติ  ธํารงธัญวงศ์) 
                                                                อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
 
 
 
 
 
 
สถานทีติ่ดต่อสอบถามข้อมลูเพิ่มเติม 
 
 ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานพัสดุ กองคลังและพัสดุ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เลขที ่
118 ถนนเสรีไทย   แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ 10240  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข             
kasima@ics.nida.ac.th 02-3758692    โทรสาร  02-3749825   หรือ  kasima@ics.nida.ac.th ในวันและเวลา
ราชการ  สาธารณชนที่ตองการเสนอแนะ วิจารณ หรือมคีวามเหน็ ตองเปดเผยชื่อและที่อยูของผูใหขอเสนอแนะ
วิจารณ หรือมคีวามเหน็ดวย 
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เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอเิลก็ทรอนกิส์ เลขที่ อ...../2556 
โครงการเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพืน้ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประสทิธภิาพของ e-University 

ตามประกาศ สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์
ลงวันที่ .....................................  

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

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่ม 
ศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประสิทธิภาพของ e-University ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
 

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท ้ ของใหม่  ไม่เคยใช้งานมาก่อน  ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ใน 
สภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสฉ์บับนี้ โดยมีข้อแนะนํา และข้อกําหนด ดังต่อไปนี้ 
 
๑. เอกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคา 
                 ๑.๑ รายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะ                                 จาํนวน     21   แผ่น                                   
                 ๑.๒ แบบใบยืน่ข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง       จํานวน       2   แผ่น 
                       อิเล็กทรอนิกส์                                                                    
                    ๑.๓ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและจ้างด้วยวิธีการทาง            จํานวน       3  แผน่ 
                       อิเล็กทรอนิกส์            
                 ๑.๔ แบบสญัญาซื้อขาย                                   
                 ๑.๕ แบบหนังสือค้ําประกัน 
                       (๑) หลักประกันซอง 
                       (๒) หลักประกันสัญญา 
                 ๑.๖ บทนิยาม 
                       (๑) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                       (๒) การขดัขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                 ๑.๗ แบบบัญชเีอกสาร 
                       (๑) บัญชเีอกสารส่วนที่ ๑ 
                       (๒) บัญชเีอกสารส่วนที่ ๒ 
 
๒. คณุสมบตัขิองผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา 
                 ๒.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายที่จดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งประกอบ
ธุรกิจเกี่ยวกับการขายและ/หรือการให้เช่าซื้อระบบเครือข่ายสารสนเทศ หรือระบบสือ่สารโทรคมนาคม หรือระบบ
การสื่อสารคอมพิวเตอร์โดยตรงมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจนถึงวันที่ย่ืนเอกสารประกวดราคา 
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                 ๒.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เปน็ผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิง้งานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
                 ๒.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่
เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประกวด
ราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
ตามข้อ 1.6 
                 ๒.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธ์ิและความคุ้มครองเช่นว่านั้น 
                 ๒.๕  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจําหน่ายระบบเครือข่ายสารสนเทศ หรือระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม  หรือระบบการสื่อสารคอมพิวเตอร์ในประเทศไทยที่ถูกต้องตามกฎหมายคือมีหนังสือยืนยันการแต่งต้ัง
จากบริษัทผู้ผลิตหรือสาขาในประเทศ 
                  ๒.๖  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีความรู้ประสบการณ์และผลงานในการติดต้ังดูแล และ/หรือให้เช่า
ระบบเครือข่ายสารสนเทศ หรือระบบสื่อสารโทรคมนาคม หรือระบบการสื่อสารคอมพิวเตอร์และที่ได้ดําเนินการแล้ว
เสร็จในวงเงินไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท (สามล้านบาทถ้วน) ต่อหนึ่งสัญญา/ข้อตกลง นับถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคา 
และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานเอกชน ในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี 

     -  กรณีที่เป็นผลงานในหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรระหว่างประเทศ  
หรือองค์กรอิสระหรือหน่วยงานพิเศษ   ผูข้ายต้องแสดงสําเนาหนังสือรับรองผลงาน   หรือสําเนาคู่สญัญาทีม่ี
รายละเอียดมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่เสนอขาย 
                          -  กรณีที่เป็นผลงานในภาคเอกชน ผู้ขายต้องแสดงสําเนาหนังสือรับรองผลงานซึ่งลงนามโดยผู้มี
อํานาจผูกพันและประทับตราสําคัญของบรษิัทพร้อมสําเนาคู่สัญญา หรือ  หนังสือรับรองผลงานฉบับจริงซึ่งลงนามโดย
ผู้มีอํานาจผูกพันและประทับตราสําคัญของบริษัทพร้อมสาํเนาใบเสร็จรับเงิน/สําเนาใบกํากับภาษี ที่มีรายละเอียด
มูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่เสนอขาย 
                    ๒.๗  ส่วนประกอบของระบบ/อุปกรณ์ที่นําเสนอจะต้องไม่เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทผู้ผลิตที่อยู่ใน
ระหว่างการถูกพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลายตามคําสั่งของศาลที่ได้สั่งการตามกฎหมายของประเทศที่ 
บริษัทของผู้ผลิตนั้นต้ังอยู่ 
                    ๒.๘  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นในการซื้อของสถาบัน 
                    2.9  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องปฎิบัติตามประกาศคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคล หรือนิติบุคคล
เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 (ข้อ 15) *(หนังสือสํานักงาน ป.ป.ช.ที่ ปช0028/ว0009 ลว.26มี.ค.55)  
ดังนี้ 
                   9.1  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี 
 รายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 
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                    9.2   บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหนว่ยงานของรัฐซึ่งได้ดําเนินการ 
  จัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement                                
                            : e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ 
                            ข้อมลูจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
                    9.3   คู่สญัญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละ 
                            ครั้งซึง่มีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเงินเป็นเงินสดก็ได้ 
 
๓. หลกัฐานการเสนอราคา 
                   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
                   ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                          (๑) ในกรณีผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                 (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                               (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน            
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี)  บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
และสําเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบอบจ.5)   พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                         (๒)  ในกรณีผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มใิช่นิติบุคคลให้ย่ืน
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น  สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  (ถ้ามี)  สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 
                         (๓)  ในกรณีผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ย่ืนสําเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีทีผู่้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาที่มิใชส่ัญชาติไทย ก็ให้ย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝา่ยใดเป็นนิติบุคคลให้ย่ืนเอกสารตามที่ระบุไว้
ใน (๑) 
                         (๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  สําเนาเลขประจําตัว 
ผู้เสียภาษี พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                         (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดทีไ่ด้ย่ืนตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) 
                 ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                         (๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.4 
                         (๒) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณทีี่ผู้ประสงค์จะเสนอราคามอบ
อํานาจให้บุคคลอ่ืนทําการแทน 
                         (๓) หลักประกันซองตามข้อ ๕ 
                         (๔) สําเนาสัญญาหรือสําเนาหนังสือรับรองผลงาน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                         (๕) แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์
                         (๖) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยต้องลงนามพร้อม
ประทับตรา (ถา้มี) 
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                         (๗) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดทีไ่ด้ย่ืนตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) 
                           หมายเหต ุ  ตน้ฉบบัสว่นที่ 1  จํานวน 1 ชดุ   ตน้ฉบบัส่วนที่ 2  จํานวน 1 ชุด  
สําเนาส่วนที่ 2  จํานวน 3 ชุด ย่ืนมาพร้อมกันในวันยืน่ซองเสนอราคา 
 
๔. การเสนอราคา 
                   ๔.๑  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่มีเงื่อนไข
ใด ๆ ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถกูต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน 
                   ๔.๒  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 120 วันนับแต่วันยืนยันราคา
สุดท้ายโดยภายในกําหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้อง
รับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
                   4.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน  9  เดือน  นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซื้อขาย (ต้ังแต่วันที่ 1  มกราคม - 30  กันยายน 2556)  
                   ๔.4  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก  และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของโครงการเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประสิทธิภาพของ   
e-University ไปพร้อม เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ สถาบัน
จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
 

                        สําหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา  หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนาถูกต้อง 
โดยผู้มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล  หากคณะกรรมการประกวดราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาลอ็ก
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการประกวดราคา   ตรวจสอบภายใน    3 วัน      
                 ๔.5 ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควรตรวจดู
ร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสาร ประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลง
ย่ืนข้อเสนอ ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์
                 ๔.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ่าหน้า
ซองถึง ประธานคณะกรรมการประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ประสิทธิภาพของ e-University  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า "เอกสารประกวดราคาซื้อ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์เลขที ่อ../...."  ย่ืนต่อคณะกรรมการประกวดราคาในวันที่....................  ต้ังแต่
เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ กลุ่มงานพัสดุ  กองคลังและพัสดุ ช้ัน 5 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์  
                      เมื่อพ้นกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะไม่ 
รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 
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                      คณะกรรมการประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละ
รายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์
ร่วมกันระหว่าง ผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑ .๖(1) ณ วัน
ประกาศ ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตาม ข้อ ๓.๒ และแจ้งผู้
ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดที่มี
หลักฐานว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว 
 

                      หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์
ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ (๒) คณะ
กรรมการฯ  จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา  และสถาบันจะพิจารณา
ลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน 
 

                      ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น    เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะ เสนอราคากับผู้
ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์
จะเสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่าน
คุณสมบัติทางด้านเทคนิคอาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุให้ถือเป็นที่สุด 
 

                      หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่ากระบวนการเสนอราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจดําเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว้  คณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับ 
บุคคลอ่ืน และเมื่อแก้ไขข้อขดัข้องแล้ว จะให้ดําเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายใน 
เวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายใน
วันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย หรือ
ข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนด
วัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้น
ทราบ 
 

                      คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ ระหว่างการประกวด 
ราคาฯ  เพื่อให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
               ๔ .7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ ไ ด้รับการคัดเลือกให้ เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังนี้ 
                      (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ย่ืนมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค 
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                      (๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเริ่มต้น 
6,189,564.50  บาท  (หกล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยหกสิบสี่บาทห้าสิบสตางค์) 
                      (๓) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอ่ืน ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้
ด้วยแล้ว  

(๔) ผู้มสีิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนจะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา  
ตามวัน เวลา และสถานทีท่ีกํ่าหนด 
                      (๕) ผู้มสีิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนทีม่าลงทะเบียนแล้วต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ 

 (6) ผูม้ีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที ่LOG IN แล้วจะต้องดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที่ 
เสนอในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์ จะต้องต่ํากว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ 
และจะต้องเสนอลดราคาขั้นตํ่า (Minimum Bid)  ไม่น้อยกว่าครั้งละ 10,000.-บาท จากราคาสูงสุดในการประกวด
ราคาฯ  และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป  ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า  10,000.- บาท    จากราคาครั้ง
สุดท้ายที่เสนอลดแล้ว 

 (7) ห้ามผูม้ีสทิธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคา ฯ เสร็จสิน้แล้ว 
จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 
                      (8) ผู้มสีิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
การให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกสแ์ละค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ์ 
ทั้งนี้จะแจ้งใหท้ราบในวันเสนอราคา 
                      (9) ผู้มีเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคาในวันที ่ ……………………………ตั้งแต่เวลา .........น.เป็นต้น
ไป ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้งวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก 005) ใหท้ราบต่อไป 
                      (10) ผู้มสีทิธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของผู้
ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทีแ่สดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และผูม้ีสทิธิเสนอราคาต้องทํา
การทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนถึงกําหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ต้ังแต่วัน 
1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป 
              
๕. หลกัประกนัซอง       
                 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค 
จํานวน  309,479.- บาท (สามแสนเก้าพนัสี่ร้อยเจด็สบิเก้าบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการ
ค้ําประกัน   ต้ังแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางเทคนิคครอบคลมุไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา 
โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
                 ๕.๑ เงินสด   
                 ๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สถาบัน    โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ย่ืนซองข้อเสนอด้านเทคนิค 
หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 
                 ๕.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑) 
                 ๕.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรอืบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตใหป้ระกอบกิจการ
เงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้
ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมใหใ้ช้ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑) 
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                 ๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                 หลักประกันซองตามข้อนี้  สถาบันจะคืนใหผู้้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้ําประกันภายใน     15 
วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ําสุด  จะ
คืนให้ต่อเมื่อได้ทําสัญญาหรอืข้อตกลง  หรอืเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 
                 การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่ากรณีใดๆจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
 
๖. หลกัเกณฑ์และสทิธิในการพิจารณาราคา 
                    ๖.๑ ในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้  สถาบนัจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 
                    ๖.๒ หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถู่กต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลกัฐานการเสนอ
ราคาไม่ถูกต้อง  หรือไม่ครบถว้นตามข้อ ๓     หรือยื่นซองเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็ก ทรอนิกส์ไม่
ถูกต้องตามข้อ  ๔   แล้วคณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคาราย
นั้น    เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย     หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของ 
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในสว่นที่มิใช่สาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีทีพิ่จารณาเห็นว่า
จะเป็นประโยชน์ต่อสถาบันเท่านั้น 
                    ๖.๓ สถาบันสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา โดยไม่มีการผอ่นผันในกรณี
ดังต่อไปนี้ 
                          (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบัน 
                          (๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสําคัญ หรือมผีลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผูป้ระสงค์จะเสนอราคารายอื่น 
                    ๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์ หรือในการทําสัญญา
คณะกรรมการประกวดราคาหรือสถาบันมสีิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ สถาบันมีสิทธิที่จะไม่รับราคา หรือไม่ทําสญัญาหากหลกัฐาน
ดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
                    ๖.๕ สถาบันทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ําสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็
ได้  และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของ
ทางราชการเป็นสําคัญ   และให้ถือว่าการตัดสินของสถาบันเป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอ
ราคา จะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งสถาบันจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็
ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบุคคล
ธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
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                  ๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าผู้
ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอื่น  
หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศ
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ สถาบันมีอํานาจที่จะตัดรายช่ือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ดังกล่าว  และสถาบันจะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
 
7. การทําสัญญาซื้อขาย 
                 ๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(ผู้ค้า)สามารถส่งมอบสิ่งของได้
ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ นับแต่วันที่ทําข้อตกลงซื้อ สถาบันอาจจะพิจารณาจัดทําข้อตกลงเป็น
ห นั ง สื อ   แ ท น ก า ร ทํ า สั ญ ญ า ต า ม แ บ บ สั ญ ญ า ดั ง ร ะ บุ ใ น ข้ อ  ๑ . ๔   ก็ ไ ด้ 
                 ๗.๒ ในกรณีผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้
ครบถ้วนภายใน ๕  วันทําการของทางราชการ หรือสถาบันเห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ ๗.๑ ผู้
ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทําสัญญาซื้อขาย ตามแบบสัญญาดังระบุใน
ข้อ  ๑.๔   หรือในกรณีที่หน่วยงานที่รวมกันประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ชนะการ 
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทําสัญญากับเจ้าของงบประมาณโดยตรงภายใน ๑๐ วัน นับถัดจาก
วันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญา เป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาซื้อ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้สถาบันยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 
                        (1)  เงินสด 
                        (๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สถาบัน โดยเป็นเช็คลงวันที่ ที่ทําสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่ 
เกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
                        (๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน
ข้อ ๑.๕ (๒) 
                        (๔) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรพัย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกัน  ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้ง
เวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๕ (๒) 
                         (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 

                 หลักประกันนีจ้ะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย  ภายใน  ๑๕  วัน  นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพัน
ตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
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๘. อัตราคา่ปรบั 
                 ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐ ให้คดิในอัตราร้อยละ ๐.๒ ต่อวัน 
 
๙. การรบัประกันความชาํรดุบกพร่อง 
                 ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสญัญา
ซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาตามที่กําหนดไว้ในเงื่อนไขบริการและบํารุงรักษาข้อ  5.1  นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ  โดยผู้ขาย
ต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมตามข้อ  5.3    นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 
 
๑๐. ข้อสงวนสทิธใินการเสนอราคาและอืน่ ๆ 
                 ๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจาก เงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕6 
                         การลงนามในสญัญาจะกระทําได้ต่อเมื่อสถาบันได้รับอนุมัติเงินจาก เงินงบประมาณประจําปี 
พ.ศ. ๒๕๕6  แล้วเท่านั้น 
                 ๑๐.๒ เมื่อสถาบันได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย  และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการ
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว    ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศ และของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด     ผู้มสีิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
                         (๑) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าว   เขา้มาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า
ภายใน ๗ วัน นับต้ังแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซือ้ขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นใด 
                         (๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกลา่วบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือ
ไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น 
                         (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี 

      ๑๐.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ย่ืนเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อ 
สถาบันฯ แล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้   และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มสีิทธิเสนอราคาแล้ว
ต้องเข้าร่วม เสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กําหนดใน ข้อ ๔.7(4) (5) (6) 
และ (7)   มิฉะนั้นสถาบันจะริบหลักประกันซอง  จํานวนร้อยละ 2.5   ของวงเงินที่จัดหาทันท ี   และอาจพิจารณา
เรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี)  รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิง้งานได้  หากมีพฤติกรรม 
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
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                ๑๐.๔ ผู้มีสทิธิเสนอราคาซึ่งสถาบันได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทาํสัญญา  หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ 
ทางราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ สถาบันจะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ําประกันซอง
ทันท ีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ 
                 ๑๐.๕ สถาบันมีสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกําหนดในแบบสญัญาให้เป็นไปตามความเห็นของ
สํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

 
                                      สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
                                       ...............พฤศจิกายน  2555 
 
 
 

 
 


