
-รางครั้งที ่2- 

ขอบเขตงาน (TOR) 

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑการศกึษาประจําหองเรยีน  อาคารนวมนิทราธิราช  
(โตะประชุม, โตะบรรยาย, เกาอ้ีบรรยาย และโตะเรียน พรอมเกาอ้ี) พรอมติดต้ัง           

ดวยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส 
---------------------------------- 

 

1.  ความเปนมา 
 

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร  ไดดําเนินการกอสรางอาคารอเนกประสงค (อาคารนว
มิน ทราธิราช)  เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 20 ชั้น  มีชั้นจอดรถใตดิน จํานวน 2 ชั้น  โดยมีพื้นที่
กอสราง รวมทั้งสิ้น 52,475 ตารางเมตร  ประกอบดวย พื้นที่ใชสอย 41,475 ตารางเมตร  และพื้นที่จอดรถ 
11,000 ตารางเมตร จอดรถไดประมาณ 400 คัน  ไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการกอสรางจากเงิน
งบประมาณแผนดิน จํานวน 708,267,000.- บาท (เจ็ดรอยแปดลานสองแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถวน)  
และสถาบันฯไดใชงบประมาณเงินรายไดสมทบ จํานวน 90,000,000.- บาท (เกาสิบลานบาทถวน) รวมเปน
เงินที่ใชในการกอสรางทั้งสิ้น 798,267,000.- บาท (เจ็ดรอยเกาสิบแปดลานสองแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาท
ถวน) โครงการไดเร่ิมดําเนินการตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2553  กําหนดแลวเสร็จตามสัญญา ภายในวันที่           
2 มีนาคม 2556  อาคารดังกลาวประกอบดวย  หองเรียน และที่ทําการของหนวยงาน คณะ/สํานักตาง ๆ    
ของสถาบันฯ 
  เพื่อใหการใชประโยชนของอาคารสนองตอบความตองการในการขยายบทบาทภารกิจของ
สถาบันฯไดอยางทันการ สถาบันฯจึงตองเรงดําเนินการจัดหาครุภัณฑการศึกษา ประจําหองเรียน (โตะ
ประชุม, โตะบรรยาย, เกาอี้บรรยาย และโตะเรียน พรอมเกาอี้) ประจําหองเรียนและหองพักอาจารย 
จํานวน  9  รายการ  ดังนี้ 

1. โตะหองพักอาจารย จํานวน   5  ตัว 
2. เกาอ้ีหองพักอาจารย จํานวน 30  ตัว 
3. โตะประชุม ขนาด 13 ที่นั่ง จํานวน   4  ชุด 
4. โตะประชุม ขนาด 17 ที่นั่ง จํานวน   2   ชุด 
5. เกาอ้ีบรรยาย  (2) จํานวน  12  ตัว 
6. เกาอ้ีบรรยาย  (1) จํานวน    6  ตัว 
7. เกาอ้ีเรียน  จํานวน  80  ตัว 
8. โตะบรรยาย จํานวน    4  ตัว 
9. ชุดโตะเรียนนักศกึษา พรอมเกาอ้ีนกัศึกษา (โตะ1ตัว,เกาอ้ี 2ตัว)จํานวน 389 ชุด 
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2.  วัตถุประสงคของโครงการ 
 

 เพื่อใหการดําเนินการจัดหาครุภัณฑการศึกษาประจําหองเรียน สําหรับอาคารนวมินทราธิ
ราชแลวเสร็จภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2556  และเกิดประโยชนสูงสุดตอสถาบันฯ 

 
 

3.  คุณสมบติัผูประสงคจะเสนอราคา 
 

1. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธกีารทาง 
อิเล็กทรอนกิส 

                 2.  ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทาง
ราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงาน
ตามระเบียบของทางราชการ 

  3. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นและ/
หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วัน
ประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม 

  4. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม
ยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

5.  ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคล และมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ 
ประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ในวงเงินไมนอยกวา 2,500,000.- บาท (สองลานหาแสน
บาทถวน) โดยเปนผลงานสัญญาเดียว และเปนผลงานที่ดียอนหลังไมเกิน 5 ป  นับจากวันที่สงมอบงาน
แลวเสร็จ จนถึงวันที่ยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งเปนผลงานที่เปนคูสัญญา
โดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฏหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่ง
มีกฏหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่สถาบันฯ
เชื่อถือ  โดยจะตองแนบสําเนาหนังสือรับรองผลงานหรือสําเนาสัญญามาพรอมกันในวันยื่นเอกสารประกวด
ราคา 

6. ผูประสงคจะเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซื้อของ 

สถาบันฯ 
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                    7.  ผูประสงคจะเสนอราคาตองปฎิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคล 
หรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2554 (ขอ 15) *(หนังสือสํานักงาน ป.ป.ช.ที่ ปช

0028/ว0009 ลว.26มี.ค.55) ดังนี้ 
7.1 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญา ตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดง 

บัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรบัจายไมถกูตองครบถวนใน 
                                            สาระสาํคัญ 

7.2 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งได 
      ดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส(e-Government    

     Procurement : e-GP)  ตองลงทะเบยีนในระบบอิเล็กทรอนกิสของ   
      กรมบัญชกีลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจดัซื้อจัดจางภาครัฐ 

7.3 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวนั เวนแตการรับเงิน 
     แตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจรับจายเงนิเปนเงนิสด 
     ก็ได 

4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

    รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ   จํานวน .....16....แผน  
 

5. ระยะเวลาการสงมอบ 
 

 ระยะเวลาการสงมอบพัสดุ ภายใน  90  วนั  นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย 
 

6. วงเงินงบประมาณในการจัดหา 
 
งบประมาณในการจัดซื้อ  เปนเงนิทั้งสิน้  5,861,500.- บาท  (หาลานแปดแสนหกหมื่น 

หนึ่งพันหารอยบาทถวน)   
7.  สถานที่ติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติม 
 

      ขอทราบขอมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะวจิารณ    หรือแสดงความคิดเห็นเปนลายลักษณ
อักษรโดยเปดเผยตัว ทางไปรษณีย  ไดที่ กลุมงานพสัดุ กองคลงัและพัสดุ ชัน้ 5  อาคารนราธิปพงศ
ประพันธ สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร เลขที่ 118    ถนนเสรีไทย   แขวงคลองจัน่  เขตบางกะป  
กรุงเทพฯ  10240   หรือ  ทาง  e-mail  ที ่sunee.c @ nida.ac.th    หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข   
02-3758692    โทรสาร  02-3749825  ในวนัและเวลาราชการ 

-------------------------------------------- 
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ประกาศ สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์
เรื่อง  ประกวดราคาซื้อครภุณัฑ์การศกึษาประจําหอ้งเรยีน อาคารนวมินทราธิราช 

(โต๊ะประชุม, โต๊ะบรรยาย, เก้าอีบ้รรยาย และโตะ๊เรียน พร้อมเก้าอี้) พร้อมตดิตัง้                              
ด้วยวิธกีารทางอิเลก็ทรอนกิส ์

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

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์    มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภณัฑ์การศึกษา 

ประจําห้องเรียน อาคารนวมินทราธิราช (โต๊ะประชุม, โต๊ะบรรยาย, เก้าอ้ีบรรยาย และโต๊ะเรียน พร้อมเก้าอ้ี) 
พร้อมติดต้ัง  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์จํานวน 9 รายการ ดังนี้ 

1. โต๊ะห้องพกัอาจารย ์      จํานวน   5  ตัว 
2. เกา้อีห้้องพกัอาจารย ์     จํานวน 30  ตัว 
3. โต๊ะประชุม ขนาด 13 ทีน่ั่ง     จํานวน   4  ชุด 
4. โต๊ะประชุม ขนาด 17 ทีน่ั่ง     จํานวน   2  ชุด 
5. เกา้อีบ้รรยาย  (2)      จํานวน 12  ตัว 
6. เกา้อีบ้รรยาย  (1)      จํานวน   6  ตัว 
7. เกา้อี้เรยีน       จํานวน 80  ตัว 
8. โต๊ะบรรยาย       จํานวน   4  ตัว 
9. ชุดโต๊ะเรียนนกัศกึษา พร้อมเกา้อี้นกัศกึษา(โต๊ะ1ตัว,เก้าอี้2ตัว) จํานวน389 ชดุ 

  

  งบประมาณของการประกวดราคาครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น 5,861,500.- บาท  (ห้าล้านแปด
แสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง 
อิเล็กทรอนิกส์ 

                 2.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทาง
ราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็น ผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ 

                  3.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นและ/
หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วัน
ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม 
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                   4.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

5.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล   และมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ 

ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในวงเงินไม่น้อยกว่า 2,500,000.- บาท    (สองล้านห้าแสน
บาทถ้วน)  โดยเป็นผลงานสัญญาเดียว และเป็นผลงานที่ดีย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่งานติดต้ังแล้วเสร็จ 
จนถึงวันที่ย่ืนเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ
ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฏหมาย
บัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่สถาบันฯเชื่อถือ  โดย
จะต้องแนบสําเนาหนังสือรับรองผลงานหรือสําเนาสัญญามาพร้อมกันในวันยื่นเอกสารประกวดราคา 

                    6.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นในการซื้อของสถาบัน 

                      7.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องปฎิบัติตามประกาศคณะกรรมการปอ้งกันและปราบ ปราม
การทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคล หรือ
นิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหนว่ยงานของรัฐ พ.ศ.2554 (ขอ้ 15) *(หนังสือสาํนกังาน ป.ป.ช.ที่ ปช0028/ว
0009 ลว.26มี.ค.55) ดังนี้ 

                        7.1 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดง 

  บัญชีรายรับรายจ่าย  หรือแสดงบัญชีรายรับจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนใน 

  สาระสําคัญ 

                          7.2 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดําเนินการ 

      จัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Government   

                                Procurement : e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรม 

                               บัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมลูจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

                          7.3 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับเงินแต่ 

                               ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สญัญาอาจรับจา่ยเงินเป็นเงินสดก็ได้        
 

  กําหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ……………..  
ระหว่างเวลา ..................... น.    ณ กลุ่มงานพัสดุ  กองคลังและพัสดุ ช้ัน 5 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา  ในวันที่ 
....................…………………………………………………………. 
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       กําหนดเสนอราคา  ในวันที่  …………………….   ต้ังแต่เวลา  ....................... น.  เป็นต้นไป         

ณ บริษัท  ไอ ซี เอ็น ซิสเต็ม  จํากัด  เลขที่ 151 อาคารทีม ม.12  ถนนนวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม   เขตบึงกุ่ม  
กรุงเทพฯ 10230  โทร.0-2944-6860-3 

 ผู้สนใจติดต่อขอ ซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในราคา        ชุดละ 
........... บาท (.................................)  ได้ที่กลุ่มงานพัสดุ กองคลังและพัสดุ ช้ัน 5 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เลขที่ 118  ถนนเสรีไทย  แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร 
ระหว่างวันที่ ........................  ถึงวันที่ ...................  ต้ังแต่เวลา ...............น. ถึง เวลา .............. น.   ดู
รายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ http://www.gprocurement.go.th  หรือ http://www.nida.ac.th หรือสอบถาม
ทางโทรศัพท์หมายเลข  02-3758692   ในวันและเวลาราชการ 
 

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

                                               ศาสตราจารย์ 

                                                                                   (สมบัติ  ธํารงธัญวงศ์) 

                                                                      อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-ร่างครั้งที่ 2- 

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอเิลก็ทรอนกิส์ เลขที่ อ ......./2556 
ประกวดราคาซื้อครุภณัฑ์การศกึษาประจําห้องเรียน อาคารนวมินทราธิราช 

(โต๊ะประชุม, โต๊ะบรรยาย, เก้าอีบ้รรยาย และโตะ๊เรียน พร้อมเก้าอี้) พร้อมตดิตัง้                               

ตามประกาศ สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์
ลงวันที.่............................................................................. 

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

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์    มีความประสงค์จะประกวดราคาซือ้ครุภัณฑ์การศึกษา 

ประจําห้องเรียน อาคารนวมินทราธิราช  (โต๊ะประชุม, โต๊ะบรรยาย, เก้าอ้ีบรรยาย และโต๊ะเรียน พร้อมเก้าอ้ี) 
พร้อมติดต้ัง  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์จํานวน 9 รายการ ดังนี้ 

1. โต๊ะห้องพกัอาจารย ์      จํานวน   5   ตัว 
2. เกา้อีห้้องพกัอาจารย ์     จํานวน  30  ตัว 
3. โต๊ะประชุม ขนาด 13 ทีน่ั่ง     จํานวน   4   ชุด 
4. โต๊ะประชุม ขนาด 17 ทีน่ั่ง     จํานวน   2   ชุด 
5. เกา้อีบ้รรยาย  (2)      จํานวน  12  ตัว 
6. เกา้อีบ้รรยาย  (1)      จํานวน   6   ตัว 
7. เกา้อี้เรยีน       จํานวน  80  ตัว 
8. โต๊ะบรรยาย       จํานวน   4   ตัว 
9. ชุดโต๊ะเรียนนกัศกึษา พร้อมเกา้อี้นกัศกึษา (โต๊ะ1ตัว,เก้าอี้ 2ตัว)จํานวน 389 ชดุ 
 

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท ้ ของใหม่  ไม่เคยใช้งานมาก่อน  ไม่เป็นของเก่าเก็บ  อยู่ใน 

สภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสฉ์บับนี้ โดยมีข้อแนะนํา และข้อกําหนด ดังต่อไปนี้ 

๑. เอกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคา 
                 ๑.๑ รายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะ                          จํานวน     16   แผ่น            

                 ๑.๒ แบบใบยืน่ข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง       จํานวน      2    แผน่ 

                       อิเล็กทรอนิกส์                                                                    
                    ๑.๓ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและจ้างด้วยวิธีการทาง            จํานวน      3   แผ่น 

                       อิเล็กทรอนิกส์            

                 ๑.๔ แบบสญัญาซื้อขาย          
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                 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  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง 

อิเล็กทรอนิกส ์

                 ๒.๒  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรอืไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ 

                 ๒.๓  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรอื
ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วัน
ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.6 

                 ๒.๔  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้
ศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

       ๒.5  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคค และมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด
ราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในวงเงินไม่น้อยกว่า 2,500,000.- บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
โดยเป็นผลงานสัญญาเดียว และเป็นผลงานที่ดีย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่งานติดต้ังแล้วเสร็จ จนถึงวันที่
ย่ืนเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ 
หน่วยงานตามกฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฏหมายบัญญัติให้มีฐานะ
เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่สถาบันฯเชื่อถือ  โดยจะต้องแนบสําเนา
หนังสือรับรองผลงานหรือสําเนาสัญญามาพร้อมกันในวันยื่นเอกสารประกวดราคา 

                 ๒.6  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นในการซื้อของสถาบัน 
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2.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องปฎิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของ
โครงการที่บุคคล หรือนิติบุคคลเป็นคู่สญัญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 (ข้อ 15) *
(หนังสือสํานักงาน ป.ป.ช.ที่ ปช0028/ว0009 ลว.26มี.ค.55)  ดังนี้ 

          2.7.1   บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี 

    รายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 

                   2.7.2   บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหนว่ยงานของรัฐซึ่งได้ดําเนินการ 

    จัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Government  

Procurement : e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

                    2.7.3   คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงิน
แต่ละครั้งซึ่งมมีูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คูส่ัญญาอาจรับจ่ายเงินเป็นเงินสดก็ได้ 

๓. หลกัฐานการเสนอราคา 
                   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
                   ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                          (๑) ในกรณีผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                 (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

                               (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน            
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี)  บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

และสําเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบอบจ.5)   พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

                         (๒)  ในกรณีผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มใิช่นิติบุคคลให้
ย่ืนสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น  สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  (ถ้ามี)  สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 
                         (๓)  ในกรณีผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ย่ืน
สําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด
เป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สญัชาติไทย ก็ให้ย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ย่ืน
เอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) 
                         (๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  สําเนาเลขประจําตัว 

ผู้เสียภาษี พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                         (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดทีไ่ด้ย่ืนตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) 
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                 ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                         (๑) แคตตาล็อกและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.4 
                         (๒) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณทีี่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
มอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนทําการแทน 
                         (๓) หลักประกันซองตามข้อ ๕ 
                         (๔) สําเนาสัญญาหรือสําเนาหนังสือรับรองผลงาน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                         (๕) แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์

                         (๖) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยต้องลงนาม
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) 

                         (๗) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดทีไ่ด้ย่ืนตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) 
                            หมายเหต ุ  ตน้ฉบบัส่วนที่ 1  จํานวน 1 ชุด   ตน้ฉบบัส่วนที ่2  จํานวน 1 ชุด  

สําเนาส่วนที่ 2  จํานวน 3 ชุด ย่ืนมาพร้อมกันในวันยืน่ซองเสนอราคา 

 

๔. การเสนอราคา 
                   ๔.๑  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจา้งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่
มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
ให้ชัดเจน 
                   ๔.๒  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วันนับแต่วันยืนยัน
ราคาสุดท้ายโดยภายในกําหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคา
ที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

                   4.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุภายใน 90 วัน  นับถัดจากวันลง
นามในสญัญาซื้อขาย  

          ๔.4  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก   และรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของครุภัณฑ์การศึกษาประจําห้องเรียน อาคารนวมินทราธิราช  ไปพร้อมเอกสารส่วนที่ ๑  และเอกสารส่วน
ที่ ๒ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ สถาบันจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
 

                  สําหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา  หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนาถูกต้อง 

โดยผู้มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล  หากคณะกรรมการประกวดราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคต
ตาล็อกผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการประกวดราคา ตรวจสอบภายใน3วัน  
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                 ๔.5 ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควร
ตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสาร ประกวดราคาทั้งหมดเสีย
ก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอ ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
                 ๔.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ่า
หน้าซองถึง ประธานคณะกรรมการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประจําห้องเรียน อาคารนวมินทราธิราช 
(โต๊ะประชุม , โต๊ะบรรยาย , เก้าอ้ีบรรยาย และโต๊ะเรียน พร้อมเก้าอ้ี) พร้อมติดต้ัง ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า "เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่      อ 
...../2556"  ย่ืนต่อคณะกรรมการประกวดราคา ในวันที่ ........................  ต้ังแต่เวลา ...........น. ถึง
เวลา …………………… น. ณ กลุ่มงานพัสดุ  กองคลังและพัสดุ ช้ัน 5 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์  

                      เมื่อพ้นกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะไม่ 

รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 

                      คณะกรรมการประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
แต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่าง ผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑.๖
(1) ณ วันประกาศ ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอ
ตาม ข้อ ๓.๒ และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดที่มีหลักฐานว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว 
 

                      หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาทาง
อิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตาม 

ข้อ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการฯ  จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอ
ราคา  และสถาบันจะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน 

                      ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น    เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะ เสนอ
ราคากับผู้ ให้บริการตลาดกลางอิ เล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประกวดราคาซื้ อ ด้วย วิ ธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม หรือผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิคอาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้า
หน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์
ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุให้ถือเป็นที่สุด 

                      หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่ากระบวนการเสนอราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจดําเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว้  คณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับ 
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บุคคลอ่ืน และเมื่อแก้ไขข้อขดัข้องแล้ว จะให้ดําเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายใน 

เวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคา
ภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้
โดยง่าย หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอ
ราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคา
ทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ 
 

                      คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ ระหว่างการประกวด 

ราคาฯ  เพื่อให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

               ๔.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังนี้ 
                    (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ย่ืนมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค 

                    (๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   จะต้องเริ่มต้น 

5,861,500.-บาท  (ห้าล้านแปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

                    (๓) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอ่ืน ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย ทั้ง
ปวงไว้ด้วยแล้ว  

(๔) ผู้มสีิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนจะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา  

ตามวัน เวลา และสถานทีท่ีกํ่าหนด 

                      (๕) ผู้มสีิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนทีม่าลงทะเบียนแล้วต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ 

 (6) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOG IN แล้วจะต้องดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที่ 

เสนอในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  จะต้องต่ํากว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ 

และจะต้องเสนอลดราคาขั้นตํ่า (Minimum Bid)  ไม่น้อยกว่าครั้งละ 10,000.-บาท จากราคาสูงสุดในการ
ประกวดราคาฯ  และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป  ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า  10,000.- บาท    
จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว 

 (7) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคา ฯ เสร็จสิ้นแล้ว 

จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 
                    (8) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์  ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา 

 



-7- 

                    (9) ผู้มีเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันที่ ......................... ต้ังแต่เวลา…………………น.เป็น
ต้นไป ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้งวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก 005) ให้ทราบต่อไป 

                  (10) ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของผู้
ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และผู้มีสิทธิเสนอราคา
ต้องทําการทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนถึงกําหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ต้ังแต่วัน 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป           

๕. หลกัประกนัซอง       
                 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค 

จํานวน  293,075.- บาท (สองแสนเก้าหมืน่สามพันเจ็ดสบิหา้บาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมี
ระยะเวลาการค้ําประกัน   ต้ังแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางเทคนิคครอบคลมุไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดย
หลักประกันใหใ้ช้อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปน้ี 
                 ๕.๑ เงินสด   
                 ๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สถาบัน    โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ย่ืนซองข้อเสนอด้านเทคนิค 

หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 
                 ๕.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑) 
                 ๕.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรอืบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตใหป้ระกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้
แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมใหใ้ช้ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑) 
                 ๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                 หลักประกันซองตามข้อนี้  สถาบันจะคืนใหผู้้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้ําประกันภายใน     
15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคา
ตํ่าสุด  จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทําสัญญาหรือข้อตกลง  หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแลว้ 
                 การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่ากรณีใดๆจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 

 

๖. หลกัเกณฑ์และสทิธิในการพิจารณาราคา 
                    ๖.๑ ในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้  สถาบนัจะพิจารณาตัดสินด้วย
ราคารวม 
                    ๖.๒ หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถู่กต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลกัฐานการ
เสนอราคาไม่ถูกต้อง  หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓     หรือยืน่ซองเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็ก 
ทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ  ๔   แล้วคณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะ
เสนอราคารายนั้น    เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย     หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของ
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในสว่นที่มิใช่สาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีทีพิ่จารณา
เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสถาบันเท่านั้น 
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                    ๖.๓ สถาบันสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา โดยไม่มีการผอ่นผันใน
กรณีดังต่อไปนี้ 
                          (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาซื้อ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ของสถาบัน 
                          (๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เปน็สาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเ้กิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงคจ์ะเสนอ
ราคารายอื่น 
                    ๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์ หรือในการทําสัญญา
คณะกรรมการประกวดราคาหรือสถาบันมสีิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ สถาบันมีสิทธิที่จะไม่รับราคา หรือไม่ทําสญัญาหาก
หลักฐานดังกลา่วไม่มีความเหมาะสมหรือไมถู่กต้อง 

                    ๖.๕ สถาบันทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ําสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ   และให้ถือว่าการตัดสินของสถาบันเป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา จะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งสถาบันจะพิจารณายกเลิกการประกวด
ราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา
ที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอ
เอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

                  ๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอ
ราคารายอื่น  หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่
กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ สถาบันมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผู้มี
สิทธิเสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าว  และสถาบันจะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็น
ผู้ทิ้งงาน 

 

7. การทําสัญญาซื้อขาย 

                 ๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(ผู้ค้า)สามารถส่งมอบ
สิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ นับแต่วันที่ทําข้อตกลงซื้อ สถาบันอาจจะพิจารณา
จั ด ทํ า ข้ อ ต ก ล ง เ ป็ น หนั ง สื อ   แทนก า ร ทํ า สั ญญ าต า ม แบบสั ญญ าดั ง ร ะบุ ใ น ข้ อ  ๑ .๔   ก็ ไ ด้ 
                 ๗.๒ ในกรณีผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้
ครบถ้วนภายใน ๕  วันทําการของทางราชการ   หรือสถาบันเห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือตาม 
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ข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทําสัญญาซื้อขาย ตามแบบสัญญาดัง
ระบุในข้อ  ๑.๔   หรือในกรณีที่หน่วยงานที่รวมกันประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ชนะการ 

ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทําสัญญากับเจ้าของงบประมาณโดยตรงภายใน ๑๐ วัน นับถัด
จากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญา เป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้สถาบันยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่าง
หนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

                        (1)  เงินสด 

                        (๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สถาบัน โดยเป็นเช็คลงวันที่ ที่ทําสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่ 

เกิน 3 วันทําการของทางราชการ 

                        (๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน
ข้อ ๑.๕ (๒) 

                        (๔) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรพัย์ ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกัน  ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใชต้ามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุใน
ข้อ ๑.๕ (๒) 
                         (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 

                 หลักประกันนีจ้ะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย  ภายใน  ๑๕  วัน  นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อ
ผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
 

๘. อัตราคา่ปรบั 
                 ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐ ให้คดิในอัตราร้อยละ ๐.๒ ต่อวัน 

 
๙. การรบัประกันความชาํรดุบกพร่อง 
                 ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทํา
สัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ แล้วแต่กรณ ี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อ
ขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี  นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ  โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซม
แก้ไขใหใ้ช้การได้ดีดังเดิมภายใน 3 วัน นับถดัจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 
 
๑๐. ข้อสงวนสทิธใินการเสนอราคาและอืน่ ๆ 
                 ๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากงบประมาณเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6 
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                         การลงนามในสญัญาจะกระทําได้ต่อเมื่อสถาบันได้รับอนุมัติเงินจากเงินงบประมาณ
แผ่นดิน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6  แล้วเท่านั้น 
                 ๑๐.๒ เมื่อสถาบันได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย  และได้ตกลงซื้อสิ่งของตาม
การประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว    ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศ และของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้
ตามท่ีรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด     ผูม้ีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
                         (๑) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าว   เขา้มาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า
ภายใน ๗ วัน นับต้ังแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซือ้ขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นใด 

                         (๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกลา่วบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทกุสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่
มิใช่เรือไทย ซึง่จะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น 
                         (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

      ๑๐.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ย่ืนเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อ 

สถาบันฯ แล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้   และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มสีิทธิเสนอ
ราคาแล้วต้องเข้าร่วม เสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กําหนดใน ข้อ ๔.7(4) (5) (6) 

และ (7)   มิฉะนั้นสถาบันจะริบหลักประกันซอง  จํานวนร้อยละ 2.5   ของวงเงินที่จัดหาทันท ี   และอาจ
พิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี)  รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้  หากมีพฤตกิรรม 

เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

                ๑๐.๔ ผู้มีสทิธิเสนอราคาซึ่งสถาบันได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทาํสัญญา  หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ 

ทางราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ สถาบันจะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ําประกัน
ซองทันท ีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ 
                 ๑๐.๕ สถาบันมีสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกําหนดในแบบสญัญาให้เป็นไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

                                                 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

                                                   ...............มกราคม  2556 


