
    (ร่างครั้งที่ 1) 
ขอบเขตของงาน 

(Terms  Of  Reference : TOR) 
จ้างเหมาบรกิารทําความสะอาด 

สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์
ประจําปงีบประมาณ 2556 

--------------------------------------------------- 
 
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ต้ังอยู่เลขที่ 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น  เขต   
บางกะปิ  กรุงเทพมหานคร  มีเนื้อที่ประมาณ 45 ไร่ ปัจจุบันสถาบัน  มีอาคารต่างๆ รวมท้ังสิ้น 10  
อาคาร มีพ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 89,732 ตารางเมตร เป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงที่มีภารกิจหลักในการผลิต
บัณฑิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในหลายสาขา  ผลิตผลงานวิจัยและให้บริการทางวิชาการ  โดย
มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพให้เทียบเคียงได้ในระดับนานาชาติ ปัจจุบันมีนักศึกษาที่ใช้พ้ืนที่อยู่ในสถาบัน  
ประมาณ  9,023  คน  และบุคลากรของสถาบัน ประมาณ  690  คน 
 
  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับกิจกรรม  การเรียนการสอนและกิจกรรมอื่นๆ 
ทั้งในส่วนของบุคลากร  นักศึกษา  และอาคารสถานที่  พร้อมระบบสาธารณูปโภคและภูมิสถาปัตยกรรม  
สถาบันได้มีการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง ทั้งภายในและภายนอกของทุกอาคาร  
ส่วนประกอบของอาคาร  ครุภัณฑ์ที่อยู่ในพื้นที่ส่วนกลางและอื่น ๆ   เพื่อให้เกิดความสะอาด  ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย  ความปลอดภัย รวมทั้งดูแลทัศนียภาพให้ร่มรื่นสวยงามอยู่เสมอ  ซึ่งประกอบไปด้วย
อาคาร บริเวณรอบอาคาร และพื้นที่ต่างๆ ดังนี้ 

1. อาคารเสรีไทย (อาคาร 4) 
2. อาคาร 6 
3. อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา 
4. อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์     
5. อาคารนิด้าสัมพันธ์ (อาคารที่จอดรถ) 
6.   อาคารสยามบรมราชกุมารี     

  7.   อาคารกีฬาและสโมสรนักศึกษา     
  8.   อาคารมาลัย  หุวะนันท์ 
  9.   อาคารนันทนาการ 

10. อาคารบุญชนะ อัตถากร     
  11. ศาลพระภูมิ สวนน้ําตกสายม่าน สวนน้ําตกน้อมเกล้า สวนน้ําพัฒนาธารา 
                          สนามเปตอง และทางเดินรอบสนามฟุตบอล 
 
1. คณุสมบตัขิองผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา 

1.1   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็ก  
  ทรอนิกส์ 

1.2   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  
       และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็น          
       ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
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1.3   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น 
       และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่ 
       กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
1.4   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น                 

                 ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่น 
                 ว่านั้น                 
          1.5  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานการทําความสะอาด ในวงเงินไม่น้อย 
                 กว่า 4,000,000.- บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) โดยต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว และเป็นผลงาน                 
                 ที่ดีย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ส่งมอบงานแล้วเสร็จจนถึงวันที่ย่ืนเอกสารประกวดราคา  
                 และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ 
                 บริหารราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่สถาบันชื่อถือ โดยแนบสําเนา 
                 สัญญาและสําเนาหนังสือรับรองผลงานตามสัญญานั้นมาแสดงพร้อมกับเอกสารในวันยื่นซอง 
                 เสนองาน 

1.6   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นในการจ้างของสถาบัน 
1.7   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ  

                 ทุจริตแห่งชาติ เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของ 
                 โครงการที่บุคคล หรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 (ข้อ 15)  
                 ดังนี้ 

        1.7.1 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ  
                 รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 

1.7.2  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อ  
          จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Government Procurement : e-GP)  ต้อง 
          ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัด 
          จ้างภาครัฐ 
1.7.3 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละ  

                           ครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท  คู่สัญญาอาจรับจ่ายเงินเป็นเงินสดก็ได้ 
  

2.  พืน้ทีท่าํความสะอาด 
2.1  พ้ืนทีส่่วนกลางของอาคารทุกอาคาร ได้แก่ ห้องประชุม ห้องอเนกประสงค์ ห้องสุขา ห้องซัก  
       ล้าง พ้ืนที่จอดรถ  
2.2  พ้ืนทีท่ี่เป็นส่วนประกอบของอาคาร ได้แก่ ทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร ทางเดินกันสาด ผนัง 
       เพดาน ระเบียงช่องแสง พ้ืนที่ในลิฟต์ พ้ืนที่บริเวณบันไดหนีไฟ เป็นต้น 
2.3 ส่วนประกอบของอาคาร ได้แก่ สุขภัณฑใ์นห้องน้ํา กระจก มู่ลี ่ลูกกรง ราวบันได ประตู  
       หน้าต่าง เป็นต้น 
2.4 ครุภัณฑ์ที่อยู่พ้ืนที่ส่วนกลาง ได้แก่ ถังขยะ ตู้ทําน้ําเย็น โต๊ะ เก้าอ้ี รวมทั้งเฟอร์นิเจอร์ และ 
       อ่ืนๆ 
2.5 พ้ืนที่อ่ืนๆ ยกเว้น ห้องพกัอาจารย์ ห้องพกัเจ้าหน้าที่ ห้องทาํงานของหน่วยงาน ตูเ้ย็นของ 

หน่วยงาน 
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  2.6  หอสมุดสุขุม นวพันธ์ ตามท่ีกําหนดไว้ ผนวก ค. 
                 (๑) พ้ืนที่ส่วนกลางเพิ่มเติม  ได้แก่  ห้องประชุม  ห้องมัลติมีเดีย  หอจดหมายเหตุ  ห้องอเนก   
                      ประสงค์ (ห้องจัดเลี้ยง)  ห้องค้นคว้า ห้องคอมมอนรูม ห้องสวดมนต์ ห้องละหมาด 
                 (๒)  ครุภัณฑ์เพิ่มเติม  ได้แก่  ช้ันวางหนังสือ  (ไม่รวมหนงัสือและการเคลื่อนย้ายหนังสือ)          
                       เคาเตอร์บริการ ตู้ทําน้ําเย็น โต๊ะ เก้าอ้ี โซฟา 
           2.7  อาคารกฬีา และสโมสรนักศึกษา 
                 (๑) พ้ืนที่ส่วนกลางเพิ่มเติม ได้แก่ สนามกฬีาในร่ม สนามเทนนิส พ้ืนทีจ่อดรถ 
                 (2) ครุภัณฑ์เพิ่มเติม ได้แก่ เครื่องออกกําลังกายทั้งหมด 
 
3. คณุสมบตัขิองพนกังานดแูลรักษาความสะอาด 
  3.1  ผู้รับจ้างต้องจัดพนักงานทําความสะอาดที่มีสัญชาติไทย โดยเข้ามาปฏิบัติงานในสถาบันวันละ 
                 ไม่ตํ่ากว่า ๕๔ คน  มาประจําอาคารแต่ละอาคารตามที่กําหนดไว้ ผนวก ก. ได้แก่ 
                 (๑) พนักงานทาํความสะอาด ไม่ตํ่ากว่า ๕๑ คน 
                 (๒) หัวหน้าพนกังานทําความสะอาด ๒ คน 
                 (๓) ผู้จัดการ ๑ คน (หยุดปฏิบัติงานได้ สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง)  
  3.2  ผู้รับจ้างต้องจัดทําประวัติของพนักงานแต่ละคน และส่งให้สถาบัน ก่อนเริ่มปฏิบัติงานไม่น้อย 
                 กว่า ๒ วันทําการ  (รูปถ่าย ๒ รูป สําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน และอื่นๆ ตามท่ี 
                 ผู้ว่าจ้างต้องการ) 

3.3 ผู้รับจ้างจะจ้องจัดหาผู้จัดการ วุฒิการศึกษาขั้นตํ่ากว่าปริญญาตรี จํานวน ๑ คน และหัวหน้า 
                 พนักงานทําความสะอาด วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน ๒ คน เพื่อให้สามารถ 
                 บริหารจัดการตามสัญญาอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
4. เครื่องมือและอปุกรณท์าํความสะอาด 
     4.1  ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทําความสะอาดให้ครบ 
     4.2  ผู้รับจ้างต้องจัดบริหารสบู่เหลวล้างมือพร้อมขวดใส่สบู่เหลว   หรอืกล่องใส่สบู่เหลวชนิดกด  
                 โดยนํามาให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาก่อน 

4.3 ผู้รับจ้างต้องจัดบริการสบู่  ครีมอาบน้ํา และแชมพูสระผม  พร้อมขวดใสส่บู่ครีมอาบน้ํา และ 
       แชมพสูระผม  หรือกลอ่งใส่สบู่ ครมีอาบน้ําและแชมพูสระผมชนิดกด  เฉพาะที่หอ้งอาบน้ํา        
       อาคารกฬีาและสโมสรนักศึกษา และอาคารที่จอดรถ ช้ัน ๘ 
4.4 น้ํายา สบู่เหลวล้างมือ สบู่ ครมีอาบน้ํา แชมพูสระผม ต้องเป็นชนิดที่ได้รับรองมาตรฐานว่า 
       ไม่เป็นอนัตรายต่อคนไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม รวมทั้งต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
       ตรวจรับพัสดุก่อนนํามาใช้ 
4.5  น้ํายาชีวภาพให้ใช้เฉพาะในห้องน้ําเท่านั้น 

 
5. การปฏบิตังิาน 
     5.1  พนักงานทําความสะอาดต้องปฏิบัติงานเวลา ๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. พักเวลา ๑๑.๐๐-๑๑.๓๐ น.  
                 และ ๑๓.๓๐-๑๔.๐๐ น. 
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5.2  ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องแต่งกายให้กับพนักงานทุกคนที่เข้ามาปฏิบัติงานในสถาบัน โดยแต่ง     
                 กายให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ใส่รองเท้าหุม้ส้น และติดบัตรประจําตัวพนักงานตลอดเวลา 

5.3 ผู้รับจ้างต้องกําชับไม่ให้พนักงานทําความสะอาดเข้าไปในพ้ืนที่ที่ตนเองไม่ได้รับผิดชอบ หากม ี
       ทรัพยส์นิสูญหายไป   ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย 

   5.4  ผู้รับจ้างมีหน้าที่จัดอบรมพนักงานให้พร้อมในการปฏิบัติงาน 
   5.5  การปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละอาคารให้เป็นไปตาม ผนวก ก. 
   5.6  พนักงานทําความสะอาดต้องลงชื่อและเวลาปฏิบัติงานเข้า-ออก ตามเวลาจริง 
   5.7  จัดทําแผนการปฏิบัติงานประจําวัน ประจําสัปดาห์ ประจําเดือน ประจําปี เสนอสถาบันเพื่อ 
                  ให้ความเห็นชอบ 
   5.8  ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการตรวจประจําจุด (Check List) ในพื้นที่ต่างๆ เช่น ห้องน้ํา 
     5.9  ผู้รับจ้างต้องจัดทําตารางปฏิบัติงานของพนักงาน ประจําช้ัน อาคาร โดยติดภายในห้องน้ํา  
                 ทุกห้อง 
     5.10 ในกรณทีี่สถาบัน ขอให้พนักงานมาทําความสะอาดนอกเหนือจากเวลาการปฏิบัติงานปกติให้ 

ผู้รับจ้างจัดพนักงานมาปฏิบัติงานตามวัน  เวลา  และจํานวนพนักงาน  ตามท่ีสถาบันได้แจ้ง 
โดยสถาบันจะแจ้งล่วงหน้าและผู้รับจ้าง  ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด  ยกเว้นสถานที่ 
ที่ผู้ขอใช้บริการได้ชําระค่าทําความสะอาด 

          5.11 พนักงานทําความสะอาดต้องตรวจสอบความชํารุดของอุปกรณ์ภายในห้องน้ําทุกวัน กรณีพบ 
        อุปกรณชํ์ารุดให้แจ้งหัวหน้าพนักงานทําความสะอาด และหัวหน้าพนักงานทําความสะอาด             
        ต้องแจ้งกลุ่มงานโยธาและซ่อมบํารุงทราบภายในวันที่ตรวจพบ 
 

6. การเบกิจา่ยเงินและการปรบั 
     6.1  สถาบันจะเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง  เมือ่ได้ทํางานแล้วเสร็จในแต่ละเดือนโดยคณะกรรมการ 
                 ตรวจรับเห็นชอบงานจ้างแล้ว 

6.2 การเบิกจ่ายเงินจะเป็นงวดๆ ละ ๑ เดือน โดยเบิกจ่ายงวดละเท่าๆ กัน ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้อง 
       นําส่งรายงานการปฏิบัติงาน  และใบแจ้งหนี้ให้แก่สถาบันฯ ภายในวันที่  ๗  ของเดือนถัดไป 
6.3 กรณีพนักงานทําความสะอาดมาปฏิบัติงานไม่ครบจํานวนตามสัญญา ผู้รบัจ้างยินดีให้ผู้ว่าจ้าง    

หักเงินวันละ ๖๐๐.- บาท ต่อ ๑ คน หรือรอ้ยละ ๐.๑ ของวงเงินค่าจ้างเป็นรายเดือน ตามแต่
วงเงินใดจะสูงกว่า 

6.4  กรณีพนักงานทําความสะอาดมาสายกว่าเวลาที่กําหนดให้ปฏิบัติงาน  ๑๕ นาที หรือ เลิกงาน   
       ก่อนเวลา ๑๕ นาท ีผู้รับจา้งยนิดีใหผู้ว่้าจ้างหกัเงินวันละ ๓๐๐.- บาท ต่อ ๑ คน 
6.5  กรณีพนักงานทําความสะอาดมาสายกว่าเวลาที่กําหนดให้ปฏิบัติงาน  ๓  ชั่วโมง หรือเลิก 
       งานก่อนเวลา ๓ ชั่วโมง ถือว่าพนักงานทําความสะอาดมาปฏิบัติไม่ครบจํานวนตาม 
       สัญญา  ผู้รับจ้างยินดีให้ผู้ว่าจ้างหักเงินวันละ ๖๐๐.- บาท ต่อ  ๑  คน  หรือร้อยละ ๐.๑  
       ของวงเงินค่าจ้างเป็นรายเดือนตามแต่วงเงินใดจะสูงกว่า 
6.6  การหักเงินตาม  ข้อ ๖.๓,  ๖.๔, และ ๖.๕ เป็นสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะหักเงินค่าจ้างในเดือนนั้น  
       แต่หากค่าจ้างมีไม่พอให้หัก  ผู้รับจ้างจะต้องนําเงินส่วนขาดมาให้ผู้ว่าจ้าง ภายใน  ๗  วัน นับ 
       จากวันที่ได้รับแจ้ง 
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6.7 กรณีผู้รับจ้างผดิเงื่อนไขตามข้อ  ๖.๓, ๖.๔, และ ๖.๕ ติดต่อกัน  ๒  เดือน ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่
จะยกเลิกสัญญาและถือว่าผูร้ับจ้างละทิ้งงานของทางราชการ 

6.8 กรณีผู้รับจ้างไม่สามารถหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทําความสะอาด ตามหัวข้อที่ ๔ “เครื่องมือ  
       และอุปกรณ์ทําความสะอาด ข้อ ๔.๑ – ๔.๔” ผู้รับจา้งยินดีให้ผู้ว่าจ้างหักเงินค่าจ้างตามมติ 
       ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
6.9  กรณีพนักงานทําความสะอาดไม่ปฏิบัติงานตามคําแนะนําของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุใน 
       การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามสัญญาและเงื่อนไขการปฏิบัติงาน ผู้ว่าจ้างมีสิทธิขอให้ผู้รับจ้าง   
       เปลี่ยนตัวพนักงานทําความสะอาดได้ 

 
7. การประเมนิผลงาน 
           ในการปฏิบัติงานของพนักงานทําความสะอาด คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะประเมินผลงานของ
ผู้รับจ้างทุกวัน  และสรุปเป็นรายเดือน หากการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
กําหนดไว้ จํานวน ๓ ครั้งติดต่อกัน ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาและจะสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับการเสนอ
ราคาของผู้รับจ้างรายนี้ในปีถัดไป 
 
8. ความรบัผดิชอบ 
     8.1  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อความชํารุดเสียหายในทรัพย์สินของผูว่้าจ้างอันเนื่องมาจากการ 
                 กระทําของผู้รับจ้าง หรือพนักงานของผู้รับจ้าง 

8.2 ก่อนเริ่มปฏิบัติงานทุกครั้ง ต้องแจ้งสิ่งชํารุดเสียหาย (ถ้าม)ี ของสถานที่และอุปกรณ์ทําความ
สะอาดนั้นต่อเจ้าหน้าที่ควบคุมก่อน มิฉะนั้น จะถือว่าความชํารุดเสียหายเกิดจากการกระทํา 

       ของพนักงานของผู้รับจ้าง ซึ่งต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ว่าจ้าง 
8.3 ห้ามผู้รับจ้างเอางานทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งไปให้ผู้อ่ืนรับจ้างช่วงอีกทอดหนึ่งโดยมิได้รับ 
       อนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง  และถึงแม้ว่าจะได้รับอนุญาตแล้วก็ตาม  ผู้รับจ้างก็ยังต้อง 
       รับผิดชอบที่ให้ผู้อ่ืนรับจา้งช่วงนั้นทุกประการ 
8.4 ไม่ว่าจะมีการเลิกจ้างด้วยกรณีใดๆ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหาย และค่าจ้างทีเ่พิ่มขึ้น 

                 จากการที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายให้ผู้รับจ้างรายใหม่ ตามกําหนดระยะเวลาที่เหลืออยู่ โดยจะหักจาก 
                 หลักประกันสญัญาก่อน หากไม่พอผู้รับจ้างจะต้องชําระภายใน ๗ วัน นับจากที่ได้รับแจ้งจาก 

       ผู้ว่าจ้าง 
8.6   การมาปฏิบัติงานของพนักงานของผู้รับจ้าง หากมีอุบัติเหตุอ่ืนใดเกิดขึ้นกับพนักงานของผู้รับ                    
       จ้างหรือเกิดขึ้นโดยการกระทําของพนักงานของผู้รับจ้าง  ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในบรรดา                 
       ค่ารักษาพยาบาล  ค่าสินไหมทดแทนหรือ  ค่าใช้จ่ายอ่ืนใดเพราะการกระทําของพนักงานของ 

                 ผู้รับจ้างด้วยและผู้รับจ้างต้องชดใช้แทนทั้งสิ้น โดยให้หักเงินจากค่าจ้างบริการชดใช้แทนได้                 
      8.7  ผู้รับจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้พนักงานไม่ตํ่ากว่ากฎหมายแรงงานกําหนด 
 
9.  ระยะเวลาดําเนนิการ 
            ระยะเวลาการจ้าง ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ (ผนวก ก.) 
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10. ระยะเวลาส่งมอบงาน 
            แบ่งออกเป็น ๑๒ งวดๆ ละ ๑ เดือน 
 
11. วงเงินในการจดัหา 
            งบประมาณในการดําเนินการทั้งสิ้น ไม่เกิน ๘,๐๐๐,๐๐๐.- (แปดล้านบาทถ้วน) 
 
12.  สถานทีต่ดิต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิ 
 

 ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะวิจารณ์    หรือแสดงความคิดเห็นเป็นลายลักษณอั์กษร
โดยเปิดเผยตัว ทางไปรษณีย์  ได้ที่ กลุม่งานพัสดุ กองคลังและพัสดุ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เลขที่ 118    ถนนเสรีไทย   แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ  10240  หรือ  ทาง  e-mail  ที่ 
preeya.k @ nida.ac.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  02-3758692 โทรสาร 02-3749825  
ในวันและเวลาราชการ 
 
 

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



                                                        (ร่างครั้งที่ 1) 

                                                     
                               ประกาศ สถาบันบณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์
                       เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบรกิารทาํความสะอาดภายในสถาบนั 
                          ประจาํปีงบประมาณ  2556  ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนกิส ์

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

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการทํา 
ความสะอาดภายในสถาบัน ประจําปีงบประมาณ 2556  ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 
กันยายน  2556  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ภายในวงเงินทั้งสิ้น  8,000,000.- บาท (แปดล้าน                   
บาทถ้วน) 
 
           ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทาง 
ราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ 
            3.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รายอื่น  และ / หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วัน
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ 
ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธ์ิความคุม้กันเช่นว่านั้น 
            5.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานการทําความสะอาด ในวงเงินไม่
น้อยกว่า 4,000,000.- บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) โดยต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว และเป็นผลงานที่ดีย้อนหลัง
ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ส่งมอบงานแล้วเสร็จจนถึงวันที่ย่ืนเอกสารประกวดราคา และเป็นผลงานที่เป็น
คู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่สถาบันฯ เชื่อถือ โดยแนบสําเนาสัญญาและสําเนาหนังสือรับรองผลงาน
ตามสัญญานั้นมาแสดงพร้อมกับเอกสารในวันยื่นซองเสนองาน 

6.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นในการจ้างของ 
สถาบัน 

7. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคล 
หรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 (ข้อ 15) ดังนี้ 
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7.1   บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี 

รายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 
7.2   บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดําเนินการ 

จัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Government Procurement : e-GP)  ต้องลงทะเบียนใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

7.3  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  เว้นแต่การรับจ่ายเงิน 
แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท  คู่สัญญาอาจรับจ่ายเงินเป็นเงินสดก็ได้ 

  
กําหนดรับฟังคําช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ...................................  และ 

ลงทะเบียน ระหว่างเวลา 10.00-10.30 น.  เป็นต้นไป ณ  .......................................... 
 

กําหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่....................... 
ต้ังแต่เวลา  ............................ณ  กลุ่มงานพัสดุ  กองคลังและพัสดุ ช้ัน 5  อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   และแจ้งผลการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่ ................................ 
. 

กําหนดการเสนอราคาในวันที่  ……………………………..  ต้ังแต่เวลา ……………….. เป็นต้นไป 
ณ บริษัท ไอ ซ ีเอ็น ซสิเต็ม จาํกัด เลขที่  151  อาคารทมี  ม.12  ถนนนวลจันทร์  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึง
กุ่ม  กรุงเทพมหานคร  10230 

             
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคา 

ชุดละ  ………………..  บาท  ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุ  กองคลังและพัสดุ ช้ัน  5  อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์  ระหว่างวันที่  ................................... ถึงวันที่  ..........................  ต้ังแต่
เวลา................ น. ถึงเวลา ....................... น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.gprocurement.go.th  
และ www.nida.ac.th  หรอืสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๓๗๕-๘๖๙๒  ในวันและเวลาราชการ 
 

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

                           ศาสตราจารย์ 
                        (สมบัติ  ธํารงธัญวงศ์) 
                            อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ร่างครั้งที่ 1) 
 

เอกสารประกวดราคาจ้างดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนกิส ์เลขที ่ ............................. 
การจา้งเหมาบริการทาํความสะอาดภายในสถาบนั  ประจําปีงบประมาณ  2556  

ตามประกาศ  สถาบันบณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์
ลงวันที.่  ................................ 

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

                สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "สถาบัน" มีความประสงค์จะประกวด
ราคาจ้างเหมาบริการทําความสะอาดภายในสถาบัน  ประจําปีงบประมาณ  2556 ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  ณ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  (ตามผนวก ก . )  โดยมีข้อแนะนํา และ
ข้อกําหนด ดังต่อไปนี้   
       1.  เอกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคา 
                      1.1  ขอบเขตงานจ้างเหมาบริการทําความสะอาด 
                      1.2   แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้าง 
                      1.3   หนงัสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
                      1.4   แบบสัญญาจ้าง 
                      1.5   แบบหนังสือค้ําประกัน 
                              (1)  หลักประกันซอง 
                              (2)  หลักประกันสัญญา 
                      1.6   บทนิยาม 
                              (1)  ผู้ประสงค์จะเสนอราคา หรอืผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                              (2)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                      1.7   แบบบัญชีเอกสาร 
                              (1)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
                              (2)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 
 
                2.  คณุสมบตัขิองผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา 
                      2.1  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์  

       2.2  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบช่ืุอไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทาง
ราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิง้งาน
ตามระเบียบของทางราชการ  

      2.3  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วัน
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.6  
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      2.4  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่

ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                      2.5  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นในการจ้างของ
สถาบัน 
                      2.6  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในวงเงินไม่น้อยกว่า  4,000,000.- บาท (สี่ล้านบาท
ถ้วน) โดยต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว และเป็นผลงานที่ดีย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี  นับจากวันที่ส่งมอบงานแล้ว
เสร็จจนถึงวันที่ย่ืนเอกสารประกวดราคา และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่สถาบันฯ 
เชื่อถือ  

                  2.7  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบ 
ปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการ
ที่บุคคล หรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 (ข้อ 15) ดังนี้ 

2.7.1 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่ 
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 

2.7.2 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ 
ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Government Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียน
ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

2.7.3 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  เว้นแต่การรับ 
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท  คู่สัญญาอาจรับจ่ายเงินเป็นเงินสดก็ได้ 

  
                3. หลกัฐานการเสนอราคา 
                     ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแยกเป็น 2 ส่วน คือ 
                     3.1  ส่วนที ่1  อย่างน้อยต้องมเีอกสารดังต่อไปนี ้
                            (1)  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                  (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือหา้งหุ้นส่วนจํากัด  ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม  พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                  (ข)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด   ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอํานาจควบคุม   และบัญชี 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ ่พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                             (2)  ในกรณผีู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มใิช่นิติ
บุคคลให้ย่ืนสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี)    
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 
                             (3)  ในกรณผีู้ประสงค์จะเสนอราคา เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะ
เป็นผู้ร่วมค้า  ให้ย่ืนสําเนาสญัญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และใน
กรณี ทีผู่้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สญัชาติไทย ก็ให้ย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้รว่มค้า
ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ย่ืนเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) 
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                             (4)  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ 
บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม บัญชีผูถ้ือหุ้นรายใหญ ่สําเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น       
(บอจ.5) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
                             (5)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ย่ืนตามแบบในข้อ 1.7 (1) 
 

           3.2  ส่วนที ่2   อย่างน้อยต้องมเีอกสารดงัต่อไปนี ้
                   (1)  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดย 

ต้องลงนามพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)      
                             (2)  หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย  ในกรณีที่ผู้ประสงค์จะ
เสนอราคามอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนทําการแทน 
                            (3)  หลักประกันซองตามข้อ 5 
                            (4)  สําเนาสัญญาและสําเนาหนังสือรับรองผลงานตามสัญญานั้นพร้อมทั้งรับรอง 

สําเนาถูกต้อง  
                            (5)  แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้าง 

     (6)  บัญชเีอกสารส่วนที่ 2  ทั้งหมดที่ได้ย่ืนตามแบบในข้อ 1.7 (2)                 
                           หมายเหต ุ  ตน้ฉบบัส่วนที่ 1  จํานวน 1 ชดุ   ต้นฉบบัสว่นที่ 2    1 ชุด                          
สําเนาส่วนที่ 2 จํานวน 3 ชุด   ย่ืนพร้อมกบัซองข้อเสนอ 
 
                      4.  การเสนอราคา 
                            4.1  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสาร
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  และหนงัสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ  ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  รวมทั้งลง
ลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน 
                            4.2  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องส่งรายละเอียดงานจ้างเหมาบริการทําความ
สะอาดภายในสถาบันไปพร้อมเอกสารส่วนที่ 1 และเอกสารส่วนที่ 2  เพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐาน
ดังกล่าวนี้สถาบันจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 

4.3   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน  นับแต่ 
วันยืนยันราคาสุดท้าย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้อง
รับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้  
                            4.4  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะ
จ้างต้ังแต่วันที่  1  ตุลาคม  2555  ถึงวันที่  30  กันยายน  2556 
                            4.5  ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา และรายละเอียด ฯลฯ  ให้ถี่ถ้วนและเขา้ใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมด
เสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์
                            4.6  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์   ในวันที่  ..........................  ระหว่างเวลา  ..............น. ถึง เวลา ................. น. ณ กลุ่ม
งานพัสดุ ชั้น 5  อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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                           เมื่อพ้นกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  
จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 
 

                           คณะกรรมการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา  ราย
อ่ืน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 1.6 (1) ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ 
พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตาม  ข้อ 3.2  และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณา
เฉพาะของตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ   หรือวิธีอ่ืนใดที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รับทราบแล้ว 
 

                      หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาก่อน  หรือในขณะที่มีการเสนอราคาทาง
อิเล็กทรอนิกส์ว่า  มีผู้ประสงค์จะเสนอราคา หรือผู้มีสิทธิเสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ 1.6 (2) คณะกรรมการฯ  จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้
มีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และสถาบันฯจะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน 
 
                      ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น  เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้
ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม  หรือผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อ
หัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน  3 วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา  การ
วินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุให้ถือเป็นที่สุด 
 
                      หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ์ ประสบข้อขดัข้องจนไม่อาจดําเนินการต่อไปให้แล้วเสรจ็ภายในเวลาที่กําหนดไว้
คณะกรรมการประกวดราคา จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผูแ้ทนผู้มีสทิธิเสนอราคาพบปะหรือ
ติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืน และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดําเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จาก
ขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุด
กระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคา เห็นว่ากระบวนการเสนอ
ราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย  หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้  ประธานคณะกรรมการประกวดราคา จะสั่ง
ยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานที ่เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม ่โดย
จะแจ้งให้ผูม้ีสทิธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ 
 
                       คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหว่างการ
ประกวดราคา ฯ เพื่อให้การประกวดราคา ฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
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                      4.7  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ 
ดังนี้ 
                              (1)  ปฎิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้าง ด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ที่ได้ย่ืนมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค 
                              (2)  ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์จะต้อง
เริ่มต้นที ่8,000,000.- บาท (แปดล้านบาทถ้วน) 
                              (3)  ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ๆ(ถ้ามี)    รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว  
           (4)  ผูม้ีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนจะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอ
ราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด 
           (5)  ผูม้ีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้ว  ต้อง Log In เข้าสู่ระบบ 
           (6)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ Log In แล้วจะต้องดําเนินการเสนอราคา โดย
ราคาที่เสนอในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ํากว่าราคาสูงสุดในการประกวด
ราคาฯ 
                              (7)  ห้ามผูม้ีสทิธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จ
สิ้นแล้ว จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ์ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาท่ีเสนอ
หลังสุด 
                             (8)  ผู้มสีิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  
ทั้งนี้จะแจ้งใหท้ราบในวันเสนอราคา 
 
                      5.  หลักประกันซอง 
 

                           ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้าน
เทคนิค จํานวน 400,000.- บาท (สี่แสนบาทถ้วน)  โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ํา
ประกันต้ังแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค  ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา  โดยหลักประกัน
ให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
  

                            5.1  เงินสด   
                            5.2  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สถาบันฯ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ย่ืนซองข้อเสนอ
ทางด้านเทคนิค  หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
                            5.3  หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน
ข้อ 1.5 (1) 
                            5.4  หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ์  ที่ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคาร
แห่งประเทศไทย   ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว   โดยอนุโลมใหใ้ช้ตามแบบหนังสือค้ํา
ประกันดังระบุในข้อ 1.5 (1) 
                            5.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
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                            หลักประกันซองตามข้อนี้ สถาบันฯ จะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ําประกันภายใน 
15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสทิธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่ง
เสนอราคาต่ําสุดจะคืนให้ต่อเมื่อได้ทําสัญญาหรือข้อตกลงหรือเมื่อผู้มีสทิธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพัน 
 

                            การคนืหลักประกันซอง ไม่ว่ากรณใีดๆจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
 
                      6.  หลกัเกณฑแ์ละสทิธิในการพิจารณาราคา 
 

                            6.1  ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี ้สถาบันฯจะพิจารณา
ตัดสินด้วยราคารวม 
                            6.2  หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2  หรือยื่น
หลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง  หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว  คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของ ผู้
ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไข
ของเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่
พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสถาบันฯเท่านั้น 
                            6.3  สถาบันฯสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา   โดยไม่มกีาร
ผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
                                   (1)  ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น  ในบญัชีผู้รับเอกสาร
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือในหลักฐานการรบัเอกสารประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันฯ 
                                   (2)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข  ที่กําหนดในเอกสารประกวด
ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่าง
ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น 
                            6.4  ในการตัดสินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการ
ทําสัญญา  คณะกรรมการประกวดราคา หรือสถาบันฯมีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง 
สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ สถาบันฯมีสิทธิที่จะไม่รับ
ราคา  หรือไม่ทําสัญญา  หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
                            6.5  สถาบันฯทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวน หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการ
ใด   หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้
สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ   และให้ถือว่าการตัดสินของสถาบันเป็น
เด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคา หรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมท้ังสถาบันฯ
จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้
ทิ้งงาน   ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอ
ราคากระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืน
มาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
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         ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุด  เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได้ว่า
ไม่อาจดําเนินงานตามสัญญาได้  คณะกรรมการประกวดราคาหรือสถาบันจะให้ผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น
ช้ีแจงและแสดงหลักฐานที่ทําให้เชื่อได้ว่า  ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์  หากคําช้ีแจงไม่เป็นที่รับฟังได้  สถาบันมีสิทธิที่จะไม่รับราคา
ของผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น 

6.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจ้าง  ด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา ที่มีผลประโยชน์
ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับ                   
ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ  วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   ตาม
ข้อ 1.6 สถาบันฯ  มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว  และสถาบันฯจะพิจารณาลงโทษผู้มี
สิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
 
                     7.  การทําสัญญาจ้าง 

 

                          ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) จะต้องทําสัญญา
จ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 1.5 กับสถาบัน ภายใน 10 วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้อง
วางหลักประกันสัญญา เป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ได้ให้สถาบันยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
                         7.1  เงินสด 
                         7.2  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สถาบันฯ   โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือก่อน 
หน้านั้นไม่เกิน 3 วัน ทําการของทางราชการ 
                         7.3  หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุ
ในข้อ 1.5 (2) 
                         7.4  หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกัน     ตามประกาศของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกัน
ดังระบุในข้อ 1.5 (2) 
                         7.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                         หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้น
จากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
 
                 8.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
    สถาบันจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามเนื้องานที่ทําเสร็จจริง  เมื่อ
สถาบันหรือเจ้าหน้าที่ของสถาบันได้ทําการตรวจสอบผลงานที่ทําเสร็จแล้ว  และปรากฏว่าเป็นที่พอใจตรง
ตามข้อกําหนดแห่งสัญญาทุกประการ  คณะกรรมการฯ จะทําการตรวจรับงานดังกล่าว 
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       9.  อัตราค่าปรับ 
                      ค่าปรับตามแบบสญัญาจา้งข้อ 17  ใหค้ิดในอัตราร้อยละ 0.1 ของค่าจ้างตามสัญญา        
ต่อวัน 
                  
                 10.  ข้อสงวนสทิธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
                        10.1  เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้าง ครัง้นี้ ได้มาจากเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ 
2556  การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเมื่อสถาบันฯ ได้รับอนุมัติเงิน จากงบประมาณเงินรายได้ 
ปีงบประมาณ. 2556  แล้วเท่านั้น 
                       10.2  เมื่อสถาบันฯได้คัดเลือกผู้มีสทิธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รบัจ้าง และได้ตกลง
จ้างตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าว
เข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้มีสทิธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้
รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
                                (1)  แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า
ภายใน 7 วัน  นับต้ังแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อขายของจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นใด          
                                  (2)  จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียว กับ
เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดย
เรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น   หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น 
                                  (3)  ในกรณีทีไ่ม่ปฏิบัติตาม  (1)  หรือ  (2)  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
                    10.3  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ย่ืนเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ต่อสถาบันฯ แล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้  และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้
เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้วต้องเข้าร่วม เสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กําหนด 
ใน ข้อ 4.7 (4) (5) (6) และ (7)   มิฉะนั้นสถาบันฯจะริบหลักประกันซอง จํานวนร้อยละ 2.5 ของวงเงินที่
จัดหาทันที  และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี)รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                       10.4  ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งสถาบันฯ ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 สถาบันฯจะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้ออก
หนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณา
ให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

10.5 สถาบันฯสงวนสิทธ์ิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกําหนดในแบบสัญญาให้ 
เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 
 

 
 



-9- 
 
  

                 11.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                        ในระหว่างระยะเวลาการดําเนินงานผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและ
ระเบียบได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด 

 
                                    สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร ์

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ค. 

พื้นที่ใช้สอย 

สํานักบรรณสารการพัฒนาตั้งอยู่ที่อาคารบุญชนะ อัตถากร มีเนื้อที่ประมาณ  111,850  ตาราง
เมตร  สามารถบรรจุหนังสือได้ประมาณ  500,000  เล่ม  มีที่นั่งสําหรับอ่านประมาณ  1,000  ที่  และมี
ห้องค้นคว้าจํานวน  75  ห้อง  ดังแสดงรายละเอียดตามตาราง 

พื้นที ่
                                                                                       หน่วยนับ  : ตารางเมตร 
ชั้น พื้นที่ใช้สอย พื้นที่อืน่ ๆ พื้นที่ทัง้หมด หมายเหต ุ
G 600 - 600 พ้ืนที่เก็บหนังสือ&สิ่งพิมพ์เก่า 
2 1,819 1,048 2,867 งานบริการ 
3 2,265   807 3,072 งานบริการ 
4 2,293   893 3,186 งานบริการ 
6 1,626   499 2,125 สํานักงานเลขานุการ, งานเทคนิค 

รวม 8,603 3,247 11,850  
 

พื้นที่อื่น ๆ  ได้แก่  ห้องน้ํา ห้องเครื่องปรับอากาศ  ลิฟต์  ทางเดิน  บันไดกลาง  บันไดหนีไฟ  เป็นต้น 

จํานวนที่นั่งอา่น 
                                                                                            หน่วยนับ  : ตัว / ที่ 
ชั้น โต๊ะ 4 ที่ โต๊ 2 ที่ ที่นั่งเดีย่ว โซฟา รวม 
2 5/4=20 8/2=16 - 195 231 
3 21/4=84 - 30 191 305 
4 42/4=168 9/2=18 28 190 404 

รวม 272 34 58 576 940 
 

จํานวนห้องคน้คว้า 
                                                                                               หน่วยนับ  : ตัว / ที่ 
ชั้น 1 คน 4  คน 6 คน 7 คน 10 คน รวม 
3 - ห้อง 21 ห้อง 15 ห้อง 2 ห้อง 5  ห้อง 43  ห้อง 
4 32  ห้อง - - - - 32  ห้อง 

รวม 32 ห้อง 21  ห้อง 15 ห้อง 2 ห้อง 5  ห้อง 75 ห้อง 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


