
                                            -ราง- 
               ประกาศ สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร 

เร่ือง  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร   
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

                                                             --------------------------------------------- 
   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร   มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส   
 

 ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ  ดังตอไปน้ี 
1.  ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุ (ฐานขอมูล) ที่ประกวดราคา 

ซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  โดยมีผลงานในวงเงินไมนอยกวา 3,000,000.- บาท / สัญญา  
ภายในระยะเวลา  5  ป และเปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ  หนวยงานตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่นหรือหนวยงานอ่ืน  ซ่ึงกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการ
บริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ  (แนบสําเนาหนังสือรับรองผลงานและสําเนาสัญญามาพรอมกับ
เอกสารในวันยื่นขอเสนอ) 
 

2. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ  
และไดแจงเวียนชื่อแลว  หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ 
 

3. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอม 
ขึ้นศาลไทย  เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

4. เปนผูที่ผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซื้อของสถาบันบัณฑิต     
พัฒนบริหารศาสตร 
 

5. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น  และ/หรือ 
ตอง ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ 
วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  หรือไมกระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม 
 
  กําหนดรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ...............................       
ระหวางเวลา 10.00 น. ถึง 10.30  ณ  ........................................................................ 
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  กําหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ในวันที่............................  
2552  ระหวางเวลา  10.00 น. ถึง 11.00 น ณ  กลุมงานพัสดุ  กองคลังและพัสดุ  อาคารที่จอดรถ ชั้น 2   
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  และประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาใน
วันที่  ................................ 

 
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส   ในราคา 

ชุดละ  ……..บาท  ณ กลุมงานพัสดุ  กองคลังและพัสดุ  อาคารที่จอดรถ ชั้น 2 สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตรระหวางวันที่ ............................  2552  ถึงวันที่..........................2552  หรือสอบถาม
สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข  02-3758692  ในวันและเวลาราชการ  
 
     ประกาศ ณ วันที่                            พ.ศ. 2552 
 
           ศาสตราจารย 
             (สมบัติ  ธํารงธัญวงศ) 
                อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(รางครัง้ท่ี 1) 
เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  เลขท่ี........ /2550 

การซื้อระบบฐานขอมูลเพื่อการวิจัย จํานวน  1  ระบบ 

ตามประกาศสถาบนับัณฑติพัฒนบรหิารศาสตร  

ลงวนัที…่....... เมษายน  พ.ศ. 2550 

------------------------------------ 
    สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร  ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา  “สถาบัน”   มีความประสงคจะ
ประกวดราคาซื้อระบบฐานขอมูลเพื่อการวิจัย  จํานวน  1 ระบบ  ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส   ซ่ึงพัสดุ
ที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน   ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานได
ทันที และมีคณุลักษณะเฉพาะตรงตามที่กาํหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวธีิการทาง
อิเล็กทรอนิกส  ฉบับนี้ โดยมขีอแนะนําและขอกําหนด  ดังตอไปนี้  

1.  เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
 1.1   รายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะ    
 1.2   แบบใบยืน่ขอเสนอการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
 1.3   หนังสือแสดงเงื่อนไขในการประกวดราคาซื้อดวยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส                  
 1.4   แบบสัญญาซื้อขาย 
 1.5  แบบหนังสือค้ําประกัน 
         (1 )  หลักประกนัซอง 
    ( 2 )  หลักประกันสัญญา 
 1.6  บทนิยาม 
         ( 1 )  ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน 
         ( 2 )  การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
 1.7  แบบบัญชีเอกสาร  
        ( 1 )  บัญชีเอกสารสวนที่  1 
        ( 2 )  บัญชีเอกสารสวนที่  2 
 
                            2.     คุณสมบัติของผูเสนอราคา 

         2.1 ผูเสนอราคาเปนนติิบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุ (ฐานขอมูล) ทีป่ระกวดราคาซื้อ
ดวย 



ระบบอิเล็กทรอนิกส  โดยมผีลงานในวงเงนิไมนอยกวา 1,000,000.- บาท / สัญญา  ภายในระยะเวลา  5  ป   
เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ   หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน
หรือหนวยงานอื่น   ซ่ึงกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ินรัฐ   วิสาหกจิ  (แนบ
สําเนาหนังสือรับรองผลงานและสําเนาสัญญามาพรอมกับเอกสารในวนัยื่นขอเสนอ)   
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                                      2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทาง
ราชการ  และไดแจงเวยีนชือ่แลว  หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้ง
งานตามระเบยีบของทางราชการ 
   2.3  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกนักับผูเสนอราคารายอื่นและ/
หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส          
ณ วนัประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส   หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม   ตามขอ  1.6 
         2.4  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไม
ยอมขึ้น ศาลไทย  เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานัน้ 
                       2.5 ผูเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซื้อของ
สถาบันฯ 
 
 

 3.  หลักฐานการเสนอราคา 
  ผูยื่นเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน 2 สวนคือ 
    3.1   สวนท่ี  1  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้
            (1)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
       (ก)  หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสาํเนาหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบคุคล  บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)  พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง 
       (ข)  บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด  ใหยืน่สําเนาหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบคุคล  หนังสือบริคณหสนธิ  บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุม 
(ถามี) และบัญชีผูถือหุนรายใหญ  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
       (2)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติ
บุคคลใหยื่นสาํเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงทีแ่สดงถงึการเขาเปนหุนสวน (ถามี) 
สําเนาบัตรประจําตวัประชาชนของผูเปนหุนสวน  พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 



       (3)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะผูรวมคา  ใหยืน่
สําเนาสัญญาของการเขารวมคา  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา  และในกรณีที่ผูเขารวมคา
ฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย  ก็ใหยืน่สําเนาหนังสือเดนิทาง  หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติ
บุคคล ใหยื่นเอกสารตามที่ไดระบุไวใน (1) 
 
 

-3- 
 

               (4)   สําเนาใบทะเบยีนพาณิชยและสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม   
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  
        (5)   บัญชีเอกสารสวนที่  1  ทั้งหมดที่ไดยื่น ตามแบบในขอ  1.7 (1)  
  
                                        3.2  สวนท่ี  2  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้
    (1)  แคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคณุลักษณะเฉพาะตาม            
ขอ 4.3 
                                                (2)  หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอ
ราคามอบอํานาจใหบุคคลอืน่ทําการแทน 
          (3)  หลักประกันซองตามขอ  5 
     (4)  สําเนาสญัญาและหนังสือรับรองผลงานพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
     (5)  ใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาซื้อดวยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส  
ตามขอ 1.2 
      (6) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
      (7)  บัญชีเอกสารสวนที่  2   ตามแบบในขอ  1.7  (2) 
 

  
 4.  การเสนอราคา 
  4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา
ซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น  และจะตองกรอกขอความใหถูกตอง
ครบถวน  ลงลายมือช่ือของผูยื่นขอเสนอใหชัดเจน   
  4.2  ผูเสนอราคาจะตองกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ  ไมเกิน 60  วัน  นับถัดจากวัน 
ลงนามในสัญญาซื้อขาย 



   4.3  ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอยีด
คุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุ   ไปพรอมเอกสารสวนที่  1   และเอกสารสวนที่  2  เพื่อประกอบการ
พิจารณาหลักฐานดังกลาวนี ้สถาบันฯ จะยดึไวเปนเอกสารของทางราชการ 

      สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา    หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรอง 
สําเนาถูกตอง  โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล    หากคณะกรรมการประกวดราคา  มีความ
ประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก  ผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการประกวดราคา  
ตรวจสอบภายใน 3 วัน 
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                                            4.4  ผูเสนอราคาจะตองสงตัวอยางพัสดุที่เสนอ  จํานวน  - (หนวย)  เพื่อใชใน
การตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา  ทั้งนี้  สถาบันฯ จะไมรับผิดชอบ 
ในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแกตวัอยางดังกลาว  ตวัอยางที่เหลือหรือไมใชแลว  สถาบันฯ  จะคนืใหแก 
ผูเสนอราคา 

4.5 กอนยืน่เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสผูเสนอ
ราคา 

ควรตรวจดูรางสัญญา  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ  ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคา
ทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยืน่ขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส 
         4.6  ผูเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส 
ในวันท่ี................พฤษภาคม  2550  ระหวางเวลา.....................น.  ถึง....................น.  ณ  งานพัสดุ   สวน
การคลังและพสัดุ  อาคารจอดรถชั้น 2  สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร 
 เมื่อพนกําหนดเวลายืน่เอกสารประกวดราคาซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนกิสแลว   จะไม 
รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 
 คณะกรรมการประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา          
แตละรายวาเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกนักับผูเสนอราคารายอื่น  หรือเปนผูมีผลประโยชน
รวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ตามขอ 1.6 (1)  ณ  วนัประกาศ
ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม  พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตามขอ  3.2  และแจง       
ผูเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน  ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ  หรือวธีิอ่ืน
ใดที่มีหลักฐานวา  ผูเสนอราคารับทราบแลว  



 หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคา  กอนหรือในขณะที่มกีารเสนอราคา
ทางอิเล็กทรอนิกสวา มีผูเสนอราคากระทาํการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตาม ขอ          
1.6 (2)  คณะกรรมการฯ จะตดัรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา  และสถาบันฯจะ 
พิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน 
 ผูเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน  เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมผีลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูให 
บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ณ  วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  หรือเปน  
ผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  หรือผูเสนอราคาที่ไมผาน
คุณสมบัติดานเทคนิค  อาจอทุธรณคําสั่งดังกลาวตอหวัหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุภายใน  3  วัน  นับแต
วันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานที่จดัหาพสัดุ ให
ถือเปนที่สุด 
     -5- 
 
 หากปรากฎตอคณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาซื้อทางอิเล็ก 
ทรอนิกส   ประสบขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในวันเวลาทีก่ําหนดไว   
คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา  โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะ
หรือ 
ติดตอส่ือสารกับบุคคลอื่น  และเมื่อแกไขขอขัดของแลว  จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป  จาก
ขั้นตอนที่คางอยูภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา   แตตอง
ส้ินสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวนัเดียวกัน   เวนแตคณะกรรมการประกวดราคาเห็นวากระบวนการ
เสนอราคายังไมแลวเสร็จโดยงาย  หรือขอขัดของไมอาจแกไขได  ประธานคณะกรรมการประกวดราคา
จะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา  และกําหนดวนั  เวลา  และสถานที่  เพื่อเร่ิมตนกระบวนการเสนอ
ราคาใหม  โดยจะแจงใหผูมสิีทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่นั้นทราบ 
 คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดาํเนินการใด ๆ ระหวาง
การประกวดราคาฯ  เพื่อใหการประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 
 4.7  ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคา   จะตองปฏิบัติดังนี ้
         (1)  ผูเสนอราคาจะตองลงนามในหนังสือแสดงเงือ่นไขการซื้อและการจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
                               (2)  ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตอง
เร่ิมตนท่ี  2,185,000.-  บาท   (สองลานหนึง่แสนแปดหมืน่หาพันบาทถวน) 

                              (3)  ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิม่และภาษีอ่ืน  ๆ  (ถามี)  
รวมคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 



                               (4)  ราคาที่เสนอในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตอง       
ต่ํากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ 

                               (5)  หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้น
แลวจะตองยนืยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยนัจะตองตรงกับราคาที่เสนอ
หลังสุด 

                               (6)   ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 90  วัน นับแตวัน
ยืนยนัราคาสุดทาย โดยภายในกําหนดยนืราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว และจะถอน
การเสนอราคามิได 

                                (7)  ผูเสนอราคาที่เขารวมประกวดราคาฯ จะตองรับผิดชอบคาใชจายในการ
จัดประกวดราคาฯ และคาใชจายในการเดนิทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้จะแจงให
ทราบในวนัเสนอราคา 
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                   * 4.8   การยึดหลักประกันซองของผูมีสิทธิเสนอราคา     สถาบันฯ  สามารถกระทํา

ไดกรณดีังตอไปนี ้
                                  (1)  ผูมีสิทธิเสนอราคาไมสงผูแทนมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการ
เสนอ 

ราคา ตามวัน  เวลา และสถานที่ที่กําหนด  
                                                (2)  ผูมีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแลว ไม LOG IN เขาสูระบบ  

                                   (3)  ผูมีสิทธิเสนอราคา LOG IN แลว แตไมมกีารเสนอราคา หรือเสนอ
ราคาผิดเงื่อนไขที่กําหนดโดยการเสนอราคาสูงกวา หรือเทากับราคาเริ่มตนการประมูล  
                                                 (4)  ผูมีสิทธิเสนอราคาไมลงลายมือช่ือในแบบ บก. 008 แบบยืนยันราคา
สุดทายในการเสนอราคา 
 
 5.  หลักประกันซอง 
  ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยืน่ซองขอเสนอดานเทคนิค 
จํานวน  109,250.-  บาท ( หนึ่งแสนเกาพนัสองรอยหาสิบบาทถวน )  “โดยหลักประกันซองจะตองมี
ระยะเวลาการค้ําประกัน  ตัง้แตวันยืน่ซองขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถงึวันสิ้นสดุการ 
ยืนราคา”   โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 
  5.1  เงินสด 



  5.2  เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกสถาบนัโดยเปนเช็คลงวนัที่ ที่ยื่นซองขอเสนอ
ดานเทคนิค  หรือกอนหนานัน้ไมเกนิ  3  วันทําการของทางราชการ 
  5.3  หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดัง
ระบุในขอ 1.5 (1) 
  5.4  หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย  ที่ไดรับ
อนุญาตใหประกอบกจิการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้าํประกันตามประกาศของธนาคาร
แหงประเทศไทย  ซ่ึงไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว  โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือ 
ค้ําประกันดังระบุในขอ 1.5 (1)  
  5.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
     หลักประกนัซองตามขอนี้  สถาบันฯ จะคนืใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกัน
ภายใน 15  วันนับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรยีบรอยแลว  เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกซึ่ง
เปนผูเสนอราคาต่ําสุดไมเกนิ  3  ราย  จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง  หรือเมื่อผูเสนอราคาได
พนจากขอผูกพันแลว   
 การคืนหลักประกันซองไมวากรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 
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       6.  หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
         6.1 ในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้  สถาบันฯจะ
พิจารณาตดัสินดวย ราคารวมและแยกแตละรายการ 
              6.2  หากผูเสนอราคารายใดมีคณุสมบัติไมถูกตองตามขอ 2  หรือยื่น
หลักฐาน 
การเสนอราคาไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการ                   
ทางอิเล็กทรอนิกสไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับพจิารณาขอเสนอของ           
ผูยื่นขอเสนอรายนั้น  เวนแตเปนขอผิดพลาดหรอืผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของ
เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในสวนที่มิใชสาระสําคัญ  ทั้งนี้เฉพาะในกรณี                   
ที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอสถาบันฯ   เทานัน้ 

        6.3  สถาบันฯ สงวนสทิธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการ         
ผอนผันในกรณีดังตอไปนี ้                                                                                                            
                      (1) ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวด
ราคาซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือในหลักฐานการรับเอกสารประประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสของสถาบันฯ  



                 (2)  เสนอรายละเอยีดแตกตางไปจากเงื่อนไข ที่กําหนดในเอกสาร
ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรยีบ
เสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 

                      6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือ         
ในการทําสัญญา คณะกรรมการประกวดราคา หรือสถาบันฯ มีสิทธิใหผูเสนอราคา ช้ีแจงขอเท็จจริง 
สภาพ ฐานะ หรือ ขอเท็จจรงิอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได   สถาบันฯ มีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไม
ทําสัญญา  หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง 

                            6.5  สถาบันฯ ทรงไวซ่ึงสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด 
หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง
รายการใด หรืออาจจะยกเลกิการประกวดราคาซื้อดวยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลย          
ก็ได  สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้  เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญและใหถือวาการตัดสินของ
สถาบันฯเปนเด็ดขาด  ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ  มิได รวมทั้งสถาบันฯ  จะพิจารณายกเลิก
การประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผู
เสนอราคาที่ไดรับการคัดเลอืกหรือไมก็ตาม หากมีเหตทุี่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต 
เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ  หรือใชช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบคุคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน   
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               6.6  ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิ์ไดรับการคัดเลือกเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกนักับ 
ผูเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกนัระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส   ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอราคา 
ที่กระทําการอนัเปนการขัดขวางการแขงขนัราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.6  สถาบันฯ มีอํานาจที่จะตัด
รายช่ือผูเสนอราคาที่มีสิทธิ์ไดรับการคัดเลอืกดังกลาว  และสถาบันฯ จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาราย
นั้นเปนผูทิ้งงาน 
 
 7.  การทําสัญญาซื้อขาย 
  7.1 ในกรณีทีผู่ชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสสามารถ                 
สงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน  5  วนัทําการของทางราชการ  นับแตวนัที่ทําขอตกลงซื้อ สถาบันฯจะ
พิจารณาจดัทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ  1.4  ก็ได 
  7.2  ในกรณีทีผู่ชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไม
สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน  5 วันทําการของทางราชการหรือสถาบันฯ เห็นวาไมสมควร



จัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ  7.1 ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตอง
ทําสัญญาซื้อขายตามแบบสญัญาดังระบุใน ขอ 1.4  หรือในกรณีที่หนวยงานระดับสถาบันฯ ที่รวมกัน
ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ใหผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวธีิการทาง
อิเล็กทรอนิกส   ทําสัญญากับสถาบันฯ โดยตรง ภายใน 10 วัน  นับถัดจากวนัที่ไดรับแจงจะตองวาง
หลักประกนัสัญญาเปนจํานวนเงนิเทากับรอยละ  5   ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาซื้อดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสได   ใหสถาบนัฯ  ยดึถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกนัอยางหนึ่งอยางใด 
ดังตอไปนี ้
  (1)  เงินสด 
  (2)  เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกสถาบันฯ  โดยเปนเช็คลงวันที่ ที่ทําสญัญาหรือ
กอนหนานั้นไมเกิน  3  วันทาํการของทางราชการ 
  (3)  หนังสือค้ําประกันของทางธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนงัสือค้ํา
ประกัน 
ดังระบุในขอ  1.5  (2) 

  (4)  หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย  ที่ไดรับ
อนุญาตใหประกอบกจิการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้าํประกัน  ตามประกาศของธนาคาร
แหงประเทศไทยซึ่งไดแจงชือ่เวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลวโดยอนุโลมใหใชตามแบบหนงัสือ 
ค้ําประกันดังระบุในขอ  1.5 (2) 
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       (5)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
   หลักประกนันี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน   นับถัดจากวนัที่
คูสัญญา พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว 
 
 8.  อัตราคาปรบั 
  คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายขอ  1.4   จะกําหนดในอตัรารอยละ 0.20 ตอวัน 
   
  9.  การรับประกันความชํารดุบกพรอง 
  ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ซ่ึงไดทําขอตกลงเปน
หนังสือ หรือทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ  1.4  แลวแตกรณจีะตองรับประกันความชํารุด
บกพรองของสิ่งของที่ซ้ือขายที่เกดิขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา  1  ป  นับถัดจากวันที่ผูซ้ือ  รับมอบ



โดยผูขายตองรีบจัดการแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน  3 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุด
บกพรอง 
 
 10.  ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
    10.1 เงินคาพสัดุสําหรับการซื้อคร้ังนี้ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป 2550         
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจากสํานักงบประมาณแลวเทานั้น 
    10.2  เมื่อสถาบันฯ ไดคดัเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อ
ส่ิงของตามการประกวดราคาซื้อดวยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกสแลว  ถาผูขายจะตองสัง่หรือนําสิ่งของ
ดังกลาวเขามาจาก ตางประเทศและของนัน้ตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู  และ
สามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด  ผูเสนอราคาซึ่งเปน
ผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมพาณิชยนาวีดังนี ้
              (1)  แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซ้ือขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณชิยนาวีภายใน  7 วัน  นับตั้งแตวันที่ผูขายส่ังหรือซ้ือของจาก
ตางประเทศเวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
              (2)  จัดการใหส่ิงของที่ซ้ือขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มี
สิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย      เวนแตจะไดรับอนญุาตจากสํานักงาน 
คณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวใีหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใชเรือไทย     ซ่ึงจะตองไดรับ
อนุญาตเชนนัน้กอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของทีรั่ฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวน 
ใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 
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            (3)  ในกรณีที่ไมปฏิบตัิตาม (1) หรือ (2) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมการพาณชิยนาว ี

              10.3 ผูเสนอราคาซึ่งไดยืน่เอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ตอ 

สถาบันฯ แลวจะถอนตวัออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาแลว
ตองเขารวมเสนอราคาดวยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กาํหนดใน ขอ 4.7(3),(4)และ (5) 
มิฉะนั้น สถาบันฯ จะริบหลักประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) 
รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 



             10.4 ผูเสนอราคาซึ่งสถาบันฯไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลง
ภายใน 

เวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ  7  สถาบันฯ จะริบหลักประกันซอง  หรือเรียกรองจากผูออก
หนังสือค้ําประกันซองทันท ีและอาจพจิารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอืน่ (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณา
ใหเปนผูทิ้งงาน ตามระเบยีบของทางราชการ 

            10.5 สถาบันฯ สงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบ
สัญญา 

ใหเปนไปตามความเหน็ของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 
 

สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร  
                                                                      ........................  2550 
 
 


