ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องถายทอดวิดีทัศนและวัตถุ 3 มิติ จํานวน 10 เครื่อง ครั้งที่ 2
----------------------------ดวยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร มีความประสงคจะสอบราคาซื้อเครื่องถายทอด
วิดีทัศนและวัตถุ 3 มิติ จํานวน 10 เครื่อง
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองเปนผูมีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกลาว และตองไมเปน
ผูถูกแจงเวียนชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ
ตามรายละเอียดเอกสารสอบราคาเลขที่ ส 19./2551 ลงวันที่ 2 เมษายน 2551
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. เปนผูมีอาชีพขายพัสดุทสี่ อบราคาซื้อดังกลาว
2. ไมเปนผูทถี่ ูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชือ่ แลว
3. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาล
ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งสละสิทธิ์ความคุมกันนั้น
4. ไมเปนผูมผี ลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ณ วันประกาศสอบราคาซื้อ หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
5. เปนผูที่ผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซื้อของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร
กําหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 8 เมษายน 2551 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2551 ระหวาง
เวลา 9.00 ถึง 16.00 น. ณ งานพัสดุ สวนการคลังและพัสดุ อาคารที่จอดรถ ชั้น 2
กําหนดเปดซองสอบราคาในวันที่ 25 เมษายน 2551 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมสํานัก
การศึกษาระบบสารสนเทศ ชั้น 3 อาคาร 6

-2ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารสอบราคาไดที่ งานพัสดุ สวนการคลังและพัสดุ อาคารที่จอดรถ
ชั้น 2 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ระหวางวันที่ 8 เมษายน 2551 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2551 ถึง
ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต ที่ www.nida.ac.th หรือ http://www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทาง
โทรศัพทหมายเลข 02-3758692
ประกาศ ณ วันที่

เมษายน พ.ศ. 2551

ศาสตราจารย
(สมบัติ ธํารงธัญวงศ)
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
เรื่อง ประกวดราคาจางปรับปรุง จํานวน 2 รายการ
--------------------------------------------------สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร มีความประสงคจะประกวดราคาจางปรับปรุง จํานวน
2 รายการ ดังนี้
รายการที่ 1 ปรับปรุงพื้นที่ชั้น 7 อาคารอเนกประสงค
รายการที่ 2 ปรับปรุงหองน้ํา ชั้น 9 อาคารอเนกประสงค
ราคากลางของงานในการประกวดราคาครัง้ นี้ เปนเงินทั้งสิ้น 8,753,163.94 บาท (แปดลาน
เจ็ดแสนหาหมื่นสามพันหนึ่งรอยหกสิบสามบาทเกาสิบสี่สตางค)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. เปนนิติบุคคลประกอบธุรกิจใหบริการดานรับเหมากอสรางงานตกแตงภายใน มีผลงาน ที่
เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น
หนวยงานอืน่ ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานเอกชนที่เชื่อถือได และเปนผลงานที่ไดกอสรางแลวเสร็จในชวงเวลาที่ผานมาไมเกิน 5 ป นับถึง
วันเสนองาน โดยตองแนบสําเนาสัญญาและสําเนาหนังสือรับรองผลงานตามสัญญานั้นมาแสดงดวย
ทั้งนี้ ผลงานดังกลาวตองมีคา กอสรางในวงเงินไมนอยกวา 4,000,000.- บาท ตอสัญญา
2. ไมเปนผูทถี่ ูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว
3. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรฐั บาลของผู
เสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานัน้
4. ไมเปนผูมผี ลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแก สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ณ วันประกาศประกวดราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาครั้งนี้
5. ตองมีบุคลากรหลักซึ่งไดรับอนุญาตในการประกอบวิชาชีพไดตามกฎหมายไทย
5.1 ผูเสนอราคาตองมีสถาปนิกหรือมันฑนากร ตองเปนผูไดรับอนุญาตใหประกอบ
วิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม หรือมันฑนากร ที่มีประสบการณการทํางานอยางนอย 3 ป พรอมหนังสือ
รับรองการทํางาน
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5.2 ผูเสนอราคาตองมีวิศวกรระบบในสาขาที่เกี่ยวของ เชน สาขาวิศวกรรมไฟฟาหรือ
วิศวกรรมเครื่องกล เปนตน ตองเปนผูไดรบั อนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ที่มี
ประสบการณการทํางานอยางนอย 3 ปขึ้นไป พรอมหนังสือรับรองการทํางาน
กําหนดดูสถานที่และรับฟงรายละเอียดเพิม่ เติมในวันที่ 25 เมษายน 2551 ลงทะเบียน
ระหวางเวลา 10.00 น. ถึง 10.30 น. ณ หองประชุม 1 ชัน้ 7 อาคารอเนกประสงค
กําหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 15 พฤษภาคม 2551 ระหวางเวลา 10.00 น. ถึงเวลา
11.00 น. ณ งานพัสดุ สวนการคลังและพัสดุ ชั้น 2 อาคารที่จอดรถ
กําหนดเปดซองใบเสนอราคาในวันที่ 22 พฤษภาคม 2551 ตั้งแตเวลา 10.00 น. เปนตนไป
ณ หองประชุม 1 ชั้น 7 อาคารอเนกประสงค
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประกวดราคาในราคาชุดละ 1,000.- บาท ไดที่ งานพัสดุ
สวนการคลังและพัสดุ อาคารที่จอดรถ ชั้น 2 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ระหวางวันที่ 11
เมษายน 2551 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2551 ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต http://www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 02-3758692 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่

มีนาคม พ.ศ. 2551

ศาสตราจารย
(สมบัติ ธํารงธัญวงศ)
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

