
( สําเนา )
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที  ........................

การจ้างโครงการบริหารจัดการการตลาดดิจิทัล สําหรับแคมเปญรับสมัครนิสิตปีการศึกษา ๒๕๖๔

ตามประกาศ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลงวันที มีนาคม ๒๕๖๓

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึงต่อไปนี เรียกว่า "สถาบัน" มี

ความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการการตลาดดิจิทัล สําหรับแคมเปญรับสมัครนิสิตปีการ

ศึกษา ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนดดังต่อไปนี

๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ รายละเอียดและขอบเขตของงาน

๑.๒ แบบใบเสนอราคาทีกําหนดไว้ในระบบจัดซื อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ สัญญาจ้างทัวไป

๑.๔ แบบหนังสือคํ าประกัน

                                    (๑)   หลักประกันสัญญา

๑.๕ บทนิยาม

                                    (๑)   ผู ้ ทีมีผลประโยชน์ร่วมกัน

                                    (๒)   การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารทีกําหนดไว้ในระบบจัดซื อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

                                    (๑)   บัญชีเอกสารส่วนที ๑

                                    (๒)   บัญชีเอกสารส่วนที ๒

๒.    คุณสมบัติของผู้ยืนข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึงอยู่ระหว่างถูกระงับการยืนข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชัวคราว เนืองจากเป็นผู ้ ทีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู ้ประกอบการตามระเบียบทีรัฐมนตรีว่า

การกระทรวงการคลังกําหนดตามทีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
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๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึงถูกระบุชือไว้ในบัญชีรายชือผู ้ทิ งงานและได้แจ้งเวียนชือให้เป็นผู ้ทิ งงาน

ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึงรวมถึงนิติบุคคลทีผู ้ทิ งงานเป็นหุ ้นส่วนผู ้

จัดการ กรรมการผู ้จัดการ ผู ้บริหาร ผู ้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามทีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู ้มีอาชีพรับจ้างงานทีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู ้ มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู ้ยืนข้อเสนอรายอืนทีเข้ายืนข้อเสนอให้แกส่ถาบัน ณ 

วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู ้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมใน

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั งนี

๒.๙ ไม่เป็นผู ้ ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ ้มกัน ซึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล

ของผู ้ ยืนข้อเสนอได้มีคําสังให้สละเอกสิทธิและความคุ ้มกันเช่นว่านั น

๒.๑๐ ผู ้ยืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.    หลักฐานการยืนข้อเสนอ

ผู ้ ยืนข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยืนมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื อจัดจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี

                                   (๑)    ในกรณีผู ้ยืนข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

                                           (ก)   ห้างหุ ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ ้นส่วนจํากัด ให้ยืนสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชือหุ ้นส่วนผู ้จัดการ ผู ้ มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั งรับรองสําเนาถูกต้อง

                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชือกรรมการผู ้จัดการ ผู ้ มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู ้ ถือหุ ้นราย

ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั งรับรองสําเนาถูกต้อง

                                   (๒)    ในกรณีผู ้ ยืนข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลทีมิใช่นิติบุคคล ให้ยืนสําเนา

บัตรประจําตัวประชาชนของผู ้นั น สําเนาข้อตกลงทีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผู ้ เป็นหุ ้นส่วน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผู ้ เป็นหุ ้นส่วนทีมิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั งรับรอง

สําเนาถูกต้อง

                                   (๓)    ในกรณีผู ้ ยืนข้อเสนอเป็นผู ้ยืนข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู ้ ร่วมค้า ให้ยืนสําเนา

สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามทีระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู ้ ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

                                   (๔)    เอกสารเพิมเติมอืนๆ

                                           (๔.๑)   สําเนาทะเบียนพาณิชย์ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง

                                           (๔.๒)   สําเนาใบภาษีมูลค่าเพิม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
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                                   (๕)    บัญชีเอกสารส่วนที ๑ ทั งหมดทีได้ยืนพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื อจัด

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format)

ทั งนี  เมือผู ้ยืนข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที ๑ ครบ

ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖

(๑) ให้โดยผู ้ยืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format)

๓.๒ ส่วนที ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี

                                   (๑)    ในกรณีทีผู ้ ยืนข้อเสนอมอบอํานาจให้บุคคลอืนกระทําการแทนให้แนบหนังสือมอบ

อํานาจซึงติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู ้มอบอํานาจและผู ้ รับมอบอํานาจ ทั งนี  

หากผู ้ รับมอบอํานาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู ้ ทีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั น

                                   (๒)    เอกสารเพิมเติมอืนๆ

                                           (๒.๑)   เอกสารแสดงคุณสมบัติของผู ้ เสนอราคาทีเกียวข้องตามขอบเขตงานข้อที ๓

                                   (๓)    บัญชีเอกสารส่วนที ๒ ทั งหมดทีได้ยืนพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื อจัด

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format)

ทั งนี  เมือผู ้ยืนข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที ๒ ครบ

ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖

(๒) ให้โดยผู ้ ยืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format)

๔.    การเสนอราคา

๔.๑ ผู ้ยืนข้อเสนอต้องยืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ตามทีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี  โดยไม่มีเงือนไขใดๆ ทั งสิ น และจะ

ต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผู ้ยืนข้อเสนอโดย

ไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั งเดียวและราคา

เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงือนไขทีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูก

ต้อง ทั งนี  ราคารวมทีเสนอจะต้องตรงกันทั งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัว

หนังสือเป็นสําคัญ โดยคิดราคารวมทั งสิ นซึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพิม ภาษีอากรอืน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทังปวงไว้แล้ว

ราคาทีเสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน ตั งแต่วันเสนอราคาโดยภาย

ในกําหนดยืนราคา ผู ้ ยืนข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาทีตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู ้ ยืนข้อเสนอจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๙๕ วัน นับถัดจากวัน

ลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันทีได้รับหนังสือแจ้งจาก สถาบัน ให้เริมทํางาน
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๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู ้ ยืนข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี

ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั งหมดเสียก่อนทีจะตกลงยืนเสนอราคาตามเงือนไข ใน

เอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู ้ ยืนข้อเสนอจะต้องยืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที ........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. และเวลาใน

การเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 

เมือพ้นกําหนดเวลายืนข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยืนข้อเสนอและเสนอ

ราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู ้ยืนข้อเสนอต้องจัดทําเอกสารสําหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู ้ ยืนข้อเสนอต้องเป็นผู ้ รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 

ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนทีจะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพือเป็นการ

เสนอราคาให้แกส่ถาบันผ่านทางระบบจัดซื อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดําเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผู ้ยืนข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู ้ ยืนข้อเสนอทีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู ้ ยืนข้อเสนอรายอืนตามข้อ 

๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู ้ ยืนข้อเสนอรายใดเป็นผู ้ ยืนข้อเสนอทีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู ้ ยืนข้อเสนอราย

อืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชือผู ้ ยืนข้อเสนอทีมีผลประโยชน์ร่วมกันนั นออกจากการเป็นผู ้ยืนข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที

มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู ้ ยืนข้อเสนอรายใดกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕

(๒) และคณะกรรมการฯ เชือว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด

รายชือผู ้ ยืนข้อเสนอรายนั นออกจากการเป็นผู ้ ยืนข้อเสนอ และสถาบันจะพิจารณาลงโทษผู ้ ยืนข้อเสนอดังกล่าว

เป็นผู ้ทิ งงาน เว้นแตส่ถาบันจะพิจารณาเห็นว่าผู ้ ยืนข้อเสนอรายนั นมิใช่เป็นผู ้ ริเริมให้มีการกระทําดังกล่าวและได้

ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของสถาบัน

๔.๘ ผู ้ ยืนข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี

                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงือนไขทีระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

                                   (๒)    ราคาทีเสนอจะต้องเป็นราคาทีรวมภาษีมูลค่าเพิม และภาษีอืนๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้

จ่ายทั งปวงไว้ด้วยแล้ว

                                   (๓)    ผู ้ยืนข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที

กําหนด

                                   (๔)    ผู ้ยืนข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาทีเสนอแล้วไม่ได้

                                   (๕)    ผู ้ยืนข้อเสนอต้องศึกษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางทีแสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕.    หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
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๕.๑ ในการพิจารณาผลการยืนข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั งนี  สถาบันจะ

พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคาประกอบเกณฑ์อืน

๕.๒ ในการพิจารณาผู ้ชนะการยืนข้อเสนอ ส่วนราชการจะใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์

อืน (Price Performance) โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและนํ าหนักทีกําหนด ดังนี

๕.๒.๑ รายการพิจารณา คือ จ้างบริหารจัดการการตลาดดิจิทัล สําหรับแคมเปญรับสมัคร

นิสิตปีการศึกษา ๒๕๖๔

                                           (๑)   ราคาทีเสนอราคา (ตัวแปรหลัก) กําหนดนํ าหนักเท่ากับร้อยละ ๒๐

                                           (๒)   ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนอืนๆ กําหนดนํ าหนักเท่ากับร้อยละ ๘๐

๕.๓ หากผู ้ยืนข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยืนหลักฐานการยืนข้อ

เสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยืนข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู ้ ยืนข้อเสนอรายนั น เว้นแต่ ผู ้ ยืนข้อเสนอรายใดเสนอ

เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุทีจะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตก

ต่างไปจากเงือนไขทีสถาบันกําหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนทีมิใช่สาระ

สําคัญและความแตกต่างนั นไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู ้ ยืนข้อเสนอรายอืน หรือเป็นการผิด

พลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู ้ ยืนข้อเสนอรายนั น

๕.๔ สถาบันสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู ้ยืนข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดัง

ต่อไปนี

                                   (๑)    ไม่ปรากฏชือผู ้ ยืนข้อเสนอรายนั นในบัญชีผู ้ รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ทางระบบจัดซื อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชือผู ้ ซื อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการ

จัดซื อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบัน

                                   (๒)    ไม่กรอกชือผู ้ ยืนข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงือนไขทีกําหนดในเอกสารเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ทีเป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู ้ ยืนข้อเสนอรายอืน 

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือสถาบัน มีสิทธิให้ผู ้ ยืนข้อเสนอชี แจงข้อเท็จจริงเพิมเติมได้ สถาบัน

มีสิทธิทีจะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทําสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถกูต้อง

๕.๖ สถาบันทรงไว้ซึงสิทธิทีจะไม่รับราคาตําสุด หรือราคาหนึงราคาใด หรือราคาทีเสนอทั ง

หมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิก

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั งนี  เพือประโยชน์ของทาง

ราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของสถาบันเป็นเด็ดขาด ผู ้ ยืนข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสีย

หายใดๆ มิได้ รวมทั งสถาบันจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู ้ยืนข้อเสนอเป็นผู ้ ทิ ง

งาน ไม่ว่าจะเป็นผู ้ ยืนข้อเสนอทีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุทีเชือถือได้ว่าการยืนข้อเสนอกระทําการ
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โดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอืนมายืนข้อเสนอแทน เป็น

ต้น

ในกรณีทีผู ้ ยืนข้อเสนอรายทีเสนอราคาตําสุด เสนอราคาตําจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดําเนิน

งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ

สถาบัน จะให้ผู ้ยืนข้อเสนอนั นชี แจงและแสดงหลักฐานทีทําให้เชือได้ว่า ผู ้ยืนข้อเสนอสามารถดําเนินงานตาม

เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคําชี แจงไม่เป็นทีรับฟังได้ สถาบัน มีสิทธิทีจะไม่รับข้อ

เสนอหรือไม่รับราคาของผู ้ ยืนข้อเสนอรายนั น ทั งนี  ผู ้ยืนข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสีย

หายใดๆ จากสถาบัน

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาสถาบัน อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หาก

ปรากฏว่ามีการกระทําทีเข้าลักษณะผู ้ ยืนข้อเสนอทีชนะการประกวดราคาหรือทีได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์

ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู ้ยืนข้อเสนอรายอืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู ้ยืนข้อ

เสนอรายอืน หรือเจ้าหน้าทีในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทําการทุจริตอืนใดในการเสนอราคา

๖.     การทําสัญญาจ้าง

ผู ้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 

๑.๓ หรือทําข้อตกลงเป็นหนังสือกับสถาบัน ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันทีได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกัน

สัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างทีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้สถาบันยึดถือไว้ใน

ขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึงอย่างใดดังต่อไปนี  

๖.๑ เงินสด

๖.๒ เช็คหรือดราฟท์ทีธนาคารสังจ่ายให้แก่สถาบัน โดยเป็นเช็คลงวันทีทีทําสัญญา หรือก่อน

หน้านั น ไม่เกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ

๖.๓ หนังสือคํ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ าประกัน ดังระบุในข้อ 

๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือคํ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการทีกรมบัญชีกลางกําหนด

๖.๔ หนังสือคํ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทีได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ตามรายชือบริษัทเงินทุนทีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํ า

ประกันของธนาคารทีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันทีผู ้ชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (ผู ้ รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

หลักประกันนี จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี ย ตามอัตราส่วนของงานจ้างซึงสถาบัน ได้รับมอบไว้แล้ว

๗.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

สถาบันจะจ่ายค่าจ้างซึงได้รวมภาษีมูลค่าเพิม ตลอดจนภาษีอืน ๆ และค่าใช้จ่ายทั งปวงแล้ว 

โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกําหนดการจ่ายเงินเป็น จํานวน ๓ งวด ดังนี
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งวดที ๑ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้าง เมือผู ้ รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมือผู ้ รับจ้าง

ดําเนินการตามรายละเอียดทีระบุในขอบเขตงานจ้าง ให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วัน

งวดที ๒ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้าง เมือผู ้ รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมือผู ้ รับจ้าง

ดําเนินการตามรายละเอียดทีระบุในขอบเขตงานจ้าง ให้แล้วเสร็จภายใน ๙ วัน

งวดสุดท้าย เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๕ ของค่าจ้าง เมือผู ้ รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั งหมดให้

แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ และสถาบัน ได้ตรวจรับ

มอบงานจ้าง

๘.    อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี  หรือข้อตกลงจ้าง

เป็นหนังสือจะกําหนด ดังนี

๘.๑ กรณีทีผู ้ รับจ้างนํางานทีรับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู ้ อืนทําอีกทอดหนึงโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก

สถาบัน จะกําหนดค่าปรับสําหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจํานวนร้อยละ๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั น

๘.๒ กรณีทีผู ้ รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะกําหนดค่าปรับเป็นรายวัน

ในอัตราร้อยละ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้าง

๙.    การรับประกันความชํารุดบกพร่อง

ผู ้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึงได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญาจ้าง ตามแบบ 

ดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างทีเกิดขึ นภายในระยะเวลาไม่น้อย

กว่า ๑ ปี นับถัดจากวันทีสถาบันได้รับมอบงาน โดยผู ้ รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม

ภายใน ๑ วัน นับถัดจากวันทีได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการยืนข้อเสนอและอืน ๆ

๑๐.๑ เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครั งนี  ได้มาจากเงินนอกงบประมาณแผนกการตลาดดิจิทัล

และสือสารองค์กรประจําปี๒๕๖๓

การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเมือ สถาบันได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างจากเงินนอกงบ

ประมาณแผนกการตลาดดิจิทัลและสือสารองค์กรประจําปี๒๕๖๓ แล้วเท่านั น 

๑๐.๒ เมือสถาบันได้คัดเลือกผู ้ ยืนข้อเสนอรายใด ให้เป็นผู ้ รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตาม

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู ้ รับจ้างจะต้องสังหรือนําสิงของมาเพืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่าง

ประเทศ และของนั นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางทีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู ้ ยืนข้อเสนอซึงเป็นผู ้ รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย

การส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี

                                   (๑)    แจ้งการสังหรือนําสิงของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ 

วัน นับตั งแต่วันทีผู ้ รับจ้างสังหรือซื อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออืนได้
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                                   (๒)    จัดการให้สิงของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือทีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย 

จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิงของนั น โดยเรืออืนทีมิใช่

เรือไทย ซึงจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั นก่อนบรรทุกของลงเรืออืน หรือเป็นของทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออืน

                                   (๓)    ในกรณีทีไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู ้ รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ

ส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๐.๓ ผู ้ ยืนข้อเสนอซึงสถาบันได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทําสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาทีทาง

ราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ สถาบันจะริบหลักประกันการยืนข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู ้ออกหนังสือคํ า

ประกันการยืนข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอืน (ถ้ามี) รวมทั งจะพิจารณาให้เป็น

ผู ้ทิ งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ สถาบันสงวนสิทธิทีจะแก้ไขเพิมเติมเงือนไข หรือข้อกําหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม

ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีทีเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี  มีความขัดหรือแย้งกัน 

ผู ้ยืนข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของสถาบัน คําวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นทีสุด และผู ้ ยืนข้อเสนอไม่มีสิทธิ

เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิมเติม

๑๐.๖ สถาบัน อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี ได้ โดยทีผู ้ยืนข้อเสนอจะเรียกร้อง

ค่าเสียหายใดๆ จากสถาบันไม่ได้

                                   (๑)    ไม่ได้รับการจัดสรรเงินทีจะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอทีจะทํา

การจัดจ้างครั งนี ต่อไป

                                   (๒)    มีการกระทําทีเข้าลักษณะผู ้ ยืนข้อเสนอทีชนะการจัดจ้างหรือทีได้รับการคัดเลือกมี

ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู ้ ยืนข้อเสนอรายอืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอม

กันกับผู ้ ยืนข้อเสนอรายอืน หรือเจ้าหน้าทีในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทําการทุจริตอืนใดในการเสนอราคา

                                   (๓)    การทําการจัดจ้างครั งนี ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สถาบัน หรือกระทบต่อ

ประโยชน์สาธารณะ

                                   (๔)    กรณีอืนในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามทีกําหนดในกฎกระทรวง ซึงออก

ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู ้ ยืนข้อเสนอทีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู ้ รับจ้างต้องปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์ทีกฎหมายและระเบียบได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

สถาบัน สามารถนําผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู ้ยืนข้อเสนอทีได้รับการคัดเลือก

ให้เป็นผู ้ รับจ้างเพือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู ้ประกอบการ
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ทั งนี  หากผู ้ ยืนข้อเสนอทีได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ทีกําหนดจะถูกระงับการยืนข้อเสนอหรือ

ทําสัญญากับสถาบัน ไว้ชัวคราว

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มีนาคม ๒๕๖๓
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