
(ราง) 
เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  เลขที่........ /2552 
 จัดซื้อครุภัณฑโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหาร  

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

------------------------------------ 
    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  ซ่ึงตอไปน้ีเรียกวา  “สถาบัน”   มีความประสงคจะ 
ประกวดราคา ซ้ือครุภัณฑโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส  ประกอบดวย 
  1.   อุปกรณเชื่อมโยงเครือขายแบบความเร็วสูง (Gigabit Switch)               จํานวน 1 เครื่อง  
   เปนจํานวนเงิน  400,000.- บาท 
  2. อุปกรณเชื่อมโยงเครือขายแบบความเร็วปานกลาง (Workgroup Switch) จํานวน 1 เครือ่ง  
   เปนจํานวนเงิน  86,000.- บาท 
  3. ซอฟแวรจัดการฐานขอมูลเชงิสัมพันธ (Database Server)      จํานวน 1 ชดุ  
   เปนจํานวนเงิน  1,200,000.- บาท 
  4. ซอฟแวรบริการโปรแกรมประยุกต (Application Server)     จํานวน 1 ชดุ  
   เปนจํานวนเงิน  900,000.- บาท 
  5. ระบบงานสารบรรณ    จํานวน 1 ระบบ   เปนจํานวนเงิน  3,700,000.- บาท 
 

ซ่ึงพัสดุที่จะซื้อน้ีตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน   ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะ
ใชงานไดทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส  ฉบับน้ี โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด  ดังตอไปน้ี  

1.  เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
 1.1   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ    
 1.2   แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาซื้อดวยวธิกีารทางอิเล็กทรอนิกส  
 1.3   หนังสือแสดงเงื่อนไขในการประกวดราคาซื้อและการจาง ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส                  
 1.4   แบบสัญญาซื้อขาย 
 1.5  แบบหนงัสือค้ําประกัน 
         (1 )  หลักประกันซอง 
    ( 2 )  หลักประกันสัญญา 
 1.6  บทนิยาม 
         ( 1 )  ผูเสนอราคาทีมี่ผลประโยชนรวมกัน 
         ( 2 )  การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
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 1.7  แบบบัญชีเอกสาร  
        ( 1 )  บัญชีเอกสารสวนที่  1 
        ( 2 )  บัญชีเอกสารสวนที่  2 
 
                            2.     คุณสมบัติของผูเสนอราคา 

         2.1  ผูเสนอราคาเปนนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุ      ที่ประกวดราคาซื้อดวย 
ระบบอิเล็กทรอนิกส  โดยมีผลงานในวงเงินไมนอยกวา 3,000,000.- บาท / สัญญา  ภายใน
ระยะเวลา  5  ป  เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ   หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการสวนทองถิ่นหรือหนวยงานอื่น   ซ่ึงกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวน
ทองถิ่นรัฐวิสาหกิจ  (แนบสําเนาหนังสือรับรองผลงานและสําเนาสัญญาตามสัญญานั้น  มาพรอมกับ
เอกสารในวันยื่นขอเสนอ)   

  2.2  ผูเสนอราคาเปนบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย และประกอบธุรกิจ
การขายอุปกรณคอมพิวเตอรและติดตั้งระบบงานคอมพิวเตอรมาแลวไมต่ํากวา 5 ป ณ วันที่ยื่นซอง 
และมีทุนจดทะเบียนไมต่ํากวา 6 ลานบาท โดยไดจดทะเบียนผูถือหุนและชําระคาหุนเต็มจํานวน
เรียบรอยแลว 

                            2.3  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชือ่ไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทาง
ราชการ  และไดแจงเวียนชือ่แลว  หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผู
ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
  2.4  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกบัผูเสนอราคารายอื่น
และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส  ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวธิีการทางอิเลก็ทรอนิกส   หรือไมเปนผูกระทํา
การอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  ตามขอ  1.6 
 2.5  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธ
ไมยอมขึ้น ศาลไทย  เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
 2.6  ผูเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบือ้งตนในการซื้อของ
สถาบันฯ 
 
 3.  หลักฐานการเสนอราคา 
  ผูยื่นเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน 2 สวนคือ 
    3.1   สวนที่  1  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 
          (1)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิตบิุคคล 
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       (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)  พรอม
รับรองสําเนาถูกตอง 
       (ข) บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด  ใหยื่นสําเนาหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  หนังสือบริคณหสนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ  ผูมีอํานาจ
ควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนรายใหญ  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
       (2)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติ
บุคคลใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ัน สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน  
(ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน  พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
       (3)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะผูรวมคา  ให
ยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา  และในกรณีที่
ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย  ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง  หรือผูรวมคา
ฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามที่ไดระบุไวใน (1) 
               (4)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชยและสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม   
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  
        (5)   บัญชีเอกสารสวนที่  1  ทั้งหมดที่ไดยื่น ตามแบบในขอ  1.7 (1)  
  
                                        3.2  สวนที่  2  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 
          (1) แคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ตามขอ 4.3 
                                        (2)  หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผู
เสนอราคามอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน 
              (3)  หลักประกันซองตามขอ  5 
         (4)  สําเนาสัญญาและสําเนาหนังสือรับรองผลงานพรอมทั้งรับรอง
สําเนาถูกตอง 
         (5)   ใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาซื้อ ดวยวิธกีารทาง
อิเล็กทรอนิกส  ตามขอ 1.2 
         (6)  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อ และการจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส 
         (7)  บัญชีเอกสารสวนที่  2   ตามแบบในขอ  1.7  (2) 
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 4.  การเสนอราคา 
 4.1  ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวด
ราคาซื้อดวยวธิีการทางอิเลก็ทรอนิกสน้ีโดยไมมีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งสิ้น  และจะตองกรอกขอความให
ถูกตองครบถวน  ลงลายมอืชื่อของผูยื่นขอเสนอใหชัดเจน   
  4.2   ผูเสนอราคาจะตองกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ  ไมเกิน 180  วัน  นับถัด
จากวัน ลงนามในสัญญาซื้อขาย 
 4.3   ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด
คุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุ   ไปพรอมเอกสารสวนที่  1   และเอกสารสวนที่  2  เพ่ือประกอบการ
พิจารณาหลักฐานดังกลาวนี ้สถาบันฯ จะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ 

 สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา   หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรอง 
สําเนาถูกตอง  โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล    หากคณะกรรมการประกวดราคา  มีความ
ประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก  ผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการประกวดราคา  
ตรวจสอบภายใน 3 วัน 
                               4.4  ผูเสนอราคาจะตองสงตัวอยางพัสดุที่เสนอ  จํานวน - (หนวย)  เพ่ือใช
ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา  ทั้งน้ี  สถาบันฯ จะไม
รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว ตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลว สถาบันฯ  
จะคืนใหแกผูเสนอราคา 
      4.5  กอนยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส   ผู 
เสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ  ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสาร
ประกวดราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
 4.6  ผูเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ในวันที่.........................ระหวางเวลา................น.  ถึง.................น.  ณ  กลุมงาน
พัสดุ   กองคลังและพัสดุ  อาคารจอดรถชั้น 2  สถาบันบัณฑติพฒันบริหารศาสตร 
 

 เม่ือพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว   
จะไมรับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 
 คณะกรรมการประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา          
แตละรายวาเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น  หรือเปนผูมีผลประโยชน
รวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ตามขอ 1.6 (1)  ณ  วันประกาศ
ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม  พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตามขอ  3.2  และ
แจงผูเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน  ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ  หรือ
วิธีอ่ืนใดที่มีหลักฐานวา  ผูเสนอราคารับทราบแลว  
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 หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคา  กอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคา
ทางอิเล็กทรอนิกสวา มีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ตามขอ 1.6 (2)  คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา  และ
สถาบันฯจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน 
 

 ผูเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน  เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผู
ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ณ  วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  หรือผูเสนอ
ราคาที่ไมผานคุณสมบัติดานเทคนิค  อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุ
ภายใน  3  วัน  นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณของหัวหนา
หนวยงานที่จัดหาพัสดุใหถือเปนที่สุด 
 
 หากปรากฎตอคณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาซื้อ     
ทางอิเล็กทรอนิกส   ประสบขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในวันเวลาที่กําหนด
ไว  คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา  โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคา
พบปะหรือติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น  และเม่ือแกไขขอขัดของแลว  จะใหดําเนินกระบวนการเสนอ
ราคาตอไป  จากขั้นตอนที่คางอยูภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการ
เสนอราคา   แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน   เวนแตคณะกรรมการประกวด
ราคาเห็นวากระบวนการเสนอราคายังไมแลวเสร็จโดยงาย  หรือขอขัดของไมอาจแกไขได  ประธาน
คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา  และกําหนดวัน  เวลา  และสถานที่  
เพ่ือเร่ิมตนกระบวนการเสนอราคาใหม  โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่น้ัน
ทราบ 
 คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวาง
การประกวดราคาฯ  เพ่ือใหการประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 
 4.7  ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคา   จะตองปฏิบัติดังน้ี 
       (1)  ผูเสนอราคาจะตองลงนามในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจาง
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
                      (2)  ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
จะตองเร่ิมตนที่  6,286,000.-  บาท   (หกลานสองแสนแปดหมื่นหกพันบาทถวน) 

                     (3)  ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน  ๆ     
(ถามี)  รวมคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 
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                      (4)  ราคาที่เสนอในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

จะตองต่ํากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ 
                      (5)  หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเม่ือการประกวดราคาฯ เสร็จ

สิ้นแลวจะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่
เสนอหลังสุด 

                      (6)  ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 120  วัน นับแต
วันยืนยันราคาสุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว และ
จะถอนการเสนอราคามิได 

                      (7)  ผูเสนอราคาที่เขารวมประกวดราคาฯ จะตองรับผิดชอบคาใชจายใน
การจัดประกวดราคาฯ และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส ทั้งน้ี
จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา 

                   * 4.8   การยึดหลักประกันซองของผูมีสิทธิเสนอราคา   สถาบันฯสามารถกระทํา
ไดกรณีดังตอไปน้ี 

                     (1)  ผูมีสิทธิเสนอราคาไมสงผูแทนมาลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการ 
เสนอราคา ตามวัน  เวลา และสถานที่ที่กําหนด  
                               (2)  ผูมีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแลว ไม LOG IN เขาสูระบบ  

                      (3)  ผูมีสิทธิเสนอราคา LOG IN แลว แตไมมีการเสนอราคา หรือเสนอ
ราคาผิดเงื่อนไขที่กําหนดโดยการเสนอราคาสูงกวา หรือเทากับราคาเริ่มตนการประมูล  
                                (4)  ผูมีสิทธิเสนอราคาไมลงลายมือชื่อในแบบ บก. 008 แบบยืนยันราคา
สุดทายในการเสนอราคา 
 
 5.  หลักประกันซอง 
  ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองขอเสนอดาน
เทคนิค จํานวน 314,300.-บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสามรอยบาทถวน)  “โดยหลักประกัน
ซองจะตองมีระยะเวลาการค้ําประกัน  ตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไป
จนถึงวันสิ้นสดุการยืนราคา”   โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปน้ี 
  5.1  เงินสด 
  5.2  เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกสถาบันโดยเปนเช็คลงวันที่ ที่ยื่นซองขอเสนอ
ดานเทคนิค  หรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
  5.3  หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดัง
ระบุในขอ 1.5 (1) 
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  5.4   หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทนุหรือบริษัทเงินทุนหลักทรพัย  ที่
ไดรับอนุญาตใหประกอบกจิการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของ
ธนาคารแหงประเทศไทย  ซ่ึงไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว  โดยอนุโลมใหใชตาม
แบบหนังสือ ค้ําประกันดังระบุในขอ 1.5 (1)  
  5.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
     หลักประกันซองตามขอน้ี  สถาบันฯ จะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ํา
ประกันภายใน 15  วันนับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว  เวนแตผูเสนอราคารายที่
คัดเลือกซึ่งเปนผูเสนอราคาต่ําสุดไมเกิน  3  ราย  จะคืนใหตอเม่ือไดทําสัญญาหรือขอตกลง  หรือเม่ือ
ผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว   
 

 การคืนหลักประกันซองไมวากรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 
 

 6.  หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
  6.1  ในการประกวดราคาซือ้ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสน้ี  สถาบนัฯ
จะพิจารณาตัดสินดวย ราคารวมและแยกแตละรายการ 
      6.2  หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัตไิมถูกตองตามขอ 2  หรือยื่น
หลักฐานการเสนอราคาไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับพิจารณา
ขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น  เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเลก็นอย หรือผิดพลาดไป
จากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกสในสวนที่มิใชสาระสําคัญ  ทั้งน้ี
เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอสถาบันฯ   เทานั้น 

   6.3  สถาบันฯ สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา  โดยไมมี 
การผอนผันในกรณีดังตอไปน้ี                                                                                                           
            (1)  ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีผูรับเอกสาร
ประกวดราคาซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือในหลักฐานการรับเอกสารประประกวดราคาซื้อดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสของสถาบันฯ  

                 (2)  เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไข ที่กําหนดใน
เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความ
ไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 

             6.4  ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการประกวดราคา หรือสถาบันฯ มีสิทธิใหผูเสนอราคา ชี้แจง
ขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ ขอเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได   สถาบันฯ มีสิทธิที่จะไม
รับราคาหรือไมทําสัญญา  หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง 
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     6.5  สถาบันฯ ทรงไวซ่ึงสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด 
หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง
รายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดซื้อ
เลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งน้ี  เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคัญและใหถือวาการตัดสินของ
สถาบันฯเปนเด็ดขาด  ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ  มิได รวมทั้งสถาบันฯ  จะพิจารณา
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวา
จะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการ
โดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ  หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอ
ราคาแทน เปนตน   

       6.6  ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื้อดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิ์ไดรับการคัดเลือกเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชน
รวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการ
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส   ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผู
เสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.6  สถาบันฯ มี
อํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิ์ไดรับการคัดเลือกดังกลาว  และสถาบันฯ จะพิจารณา
ลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน 
 
  7.  การทําสัญญาซื้อขาย 
  7.1 ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน  5  วันทําการของทางราชการ  นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ 
สถาบันฯจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ  1.4  
ก็ได 
   7.2  ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน  5 วันทําการของทางราชการหรือสถาบันฯ เห็นวาไม
สมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ  7.1 ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญาดังระบุใน ขอ 1.4  หรือในกรณีที่หนวยงาน
ระดับสถาบันฯ ที่รวมกันประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ใหผูชนะการประกวดราคา
ซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส   ทําสัญญากับสถาบันฯ โดยตรง ภายใน 10 วัน  นับถัดจากวันที่
ไดรับแจงจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ  5   ของราคาสิ่งของที่ประกวด
ราคาซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสได   ใหสถาบันฯ  ยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยาง
หน่ึงอยางใด ดังตอไปน้ี 
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   (1)  เงินสด 
   (2)  เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกสถาบันฯ  โดยเปนเช็คลงวันที่ ทีท่ํา
สัญญาหรือกอนหนานั้นไมเกิน  3  วันทาํการของทางราชการ 
   (3)  หนังสือค้ําประกันของทางธนาคารภายในประเทศ ตามแบบ
หนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ  1.5  (2) 

   (4)  หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงนิทุนหลักทรพัย  
ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน  ตามประกาศ
ของธนาคารแหงประเทศไทยซึ่งไดแจงชื่อเวยีนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลวโดยอนุโลมใหใชตาม
แบบหนังสือค้าํประกันดังระบุในขอ  1.5 (2) 
       (5)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
    หลักประกันน้ีจะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน   นับถัดจากวันที่
คูสัญญา พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว 
 
 8.  อัตราคาปรับ 
  คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายขอ  1.4 จะกําหนดในอัตรารอยละ 0.20 ตอวัน 
   
  9.  การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
   ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ซ่ึงไดทําขอตกลง
เปนหนังสือ หรือทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ  1.4  แลวแตกรณีจะตองรับประกันความ
ชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซ้ือขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา  1  ป  นับถัดจากวันที่ผูซ้ือ  
รับมอบโดยผูขายตองรีบจัดการแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน  3 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง
ความชํารุดบกพรอง 
 
 10.  ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
    10.1  เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งน้ีไดมาจากเงินงบประมาณประจําป 
2552  การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือไดรับอนุมัติจากสํานักงบประมาณแลวเทานั้น 
    10.2  เม่ือสถาบันฯ ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย และไดตกลง
ซ้ือสิ่งของตามการประกวดราคาซื้อดวยวธิีการทางอิเลก็ทรอนิกสแลว  ถาผูขายจะตองสั่งหรือนํา
สิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ  และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทย
เดินอยู  และสามารถใหบรกิารรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด  ผู
เสนอราคาซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสรมิพาณิชยนาวดัีงน้ี 
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              (1)   แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซ้ือขายดังกลาวเขามาจาก
ตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีภายใน  7 วัน  นับตั้งแตวันทีผู่ขายสั่ง
หรือซ้ือของจากตางประเทศเวนแตเปนของที่รัฐมนตรวีาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนให
บรรทุกโดยเรอือ่ืนได 
              (2)  จัดการใหสิ่งของที่ซ้ือขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือ
ที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย   เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใชเรือไทย     ซ่ึง
จะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 
              (3)  ในกรณีที่ไมปฏิบัตติาม (1) หรือ (2) ผูขายจะตองรับผดิตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสรมิการพาณิชยนาว ี

           10.3  ผูเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคา ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอ- 
นิกสตอสถาบันฯ แลวจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเม่ือไดรับการคัดเลือกใหเขา
เสนอราคาแลวตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตามเงื่อนไขที่กําหนดในขอ 
4.7(3),(4)และ (5) มิฉะน้ัน สถาบันฯ จะริบหลักประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใช
ความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม 

10.4 ผูเสนอราคาซึ่งสถาบันฯไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลง 
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ  7  สถาบันฯ จะริบหลักประกันซอง  หรือเรียกรอง
จากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) 
รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ 

10.5 สถาบันฯ สงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือขอกําหนดใน 
แบบสัญญาใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 
 
 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  
                                                                 …….. / ............/ ....... 
 
 


