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

                สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "สถาบัน" มีความประสงค์จะประกวดราคา
จ้างก่อสร้างระบบบันไดเลื่อน อาคารสยามบรมราชกุมารี  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  โดยมีข้อแนะนํา และข้อกําหนด ดังต่อไปนี้   
       1.  เอกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคา 
                      1.1  ขอบเขตงานจ้างก่อสร้างระบบบันไดเลื่อน อาคารสยามบรมราชกุมารี พร้อมรูปแบบ 
                             และรายละเอียด  
                      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  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทาง
ราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ  

      2.3  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รายอ่ืน และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.6  

      2.4  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่
ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
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                      2.5  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ
สถาบัน 
                      2.6  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ในวงเงินไม่น้อยกว่า  6,000,000.- บาท  (หกล้านบาท
ถ้วน) โดยต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว และเป็นผลงานที่ดีย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี  นับจากวันที่ส่งมอบงานแล้ว
เสร็จจนถึงวันที่ย่ืนเอกสารประกวดราคา และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่สถาบันฯ เชื่อถือ โดย
แนบสําเนาสัญญา และสําเนาหนังสือรับรองผลงานตามสัญญานั้นมาแสดงพร้อมกับเอกสารในวันยื่นซองเสนอ
งาน 
 

                3. หลกัฐานการเสนอราคา 
                     ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแยกเป็น 2 ส่วน คือ 
                     3.1  ส่วนที ่1  อย่างน้อยต้องมเีอกสารดังต่อไปนี ้
                            (1)  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                  (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือหา้งหุ้นส่วนจํากัด  ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม  พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                  (ข)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด   ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอํานาจควบคุม   และบัญชี 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ ่พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                             (2)  ในกรณผีู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มใิช่นิติ
บุคคลให้ย่ืนสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี)    
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 
                             (3)  ในกรณผีู้ประสงค์จะเสนอราคา เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็น
ผู้ร่วมค้า  ให้ย่ืนสําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า   และในกรณีที่
ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใชส่ัญชาติไทย ก็ให้ย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝา่ยใดเป็น
นิติบุคคลให้ย่ืนเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) 
                             (4)  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชี
รายชื่อกรรมการผู้จัดการ   ผูม้ีอํานาจควบคุม  บัญชีผู้ถือหุน้รายใหญ ่  สาํเนาบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้น   (บอจ.5) 
สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์  สาํเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
                             (5)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ย่ืนตามแบบในข้อ 1.7 (1) 
 

           3.2  ส่วนที ่2   อย่างน้อยต้องมเีอกสารดงัต่อไปนี ้
                   (1)  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดย 

ต้องลงนามพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)      
                             (2)  หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย  ในกรณีที่ผู้ประสงค์จะ
เสนอราคามอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนทําการแทน 
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                            (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  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวด
ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสน์ี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ  ทั้งสิน้และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  รวมทั้ง ลงลายมือ
ช่ือของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน 
                            4.2  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องส่งรายละเอียดงานจ้างก่อสร้างระบบบันไดเลื่อน 
อาคารสยามบรมราชกุมารี  พร้อมเอกสารส่วนที่ 1 และเอกสารส่วนที่ 2  เพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐาน
ดังกล่าวนี้สถาบันจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 

4.3   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 120 วัน  นับแต่ 
วันยืนยันราคาสุดท้าย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้อง
รับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้  
                            4.4  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจ้าง
ให้แล้วเสร็จ ไม่เกิน 135 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากสถาบันให้เริ่ม
ทํางาน 
                            4.5  ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา และรายละเอียด ฯลฯ  ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสีย
ก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
                            4.6  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์   ในวันที่ 9 ธันวาคม 2554  ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง เวลา 11.30 น. ณ กลุ่มงาน
พัสดุ กองคลังและพัสดุ  ชั้น 5  อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
 

                           เมื่อพ้นกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว   
จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 
 

                           คณะกรรมการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา  รายอื่น หรือ
เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตาม
ข้อ 1.6 (1) ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ 
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พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตาม  ข้อ 3.2  และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณา
เฉพาะของตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ   หรือวิธีอ่ืนใดที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบ
แล้ว 
 

                      หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาก่อน  หรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า  มีผู้ประสงค์จะเสนอราคา หรือผู้มีสิทธิเสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ 1.6 (2) คณะกรรมการฯ  จะตัดรายช่ือผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มี
สิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และสถาบันฯจะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน 
 
                      ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น  เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้
ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม  หรือผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้า
หน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน  3 วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา  การวินิจฉัย
อุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุให้ถือเป็นที่สุด 
 
                      หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจดําเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว้คณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับ
บุคคลอื่น และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดําเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากข้ันตอนที่ค้างอยู่ภายใน
เวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคา
ภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคา เห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้
โดยง่าย  หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้  ประธานคณะกรรมการประกวดราคา จะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอ
ราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคา 
ทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ 
 

                       คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหว่างการ
ประกวดราคา ฯ เพื่อให้การประกวดราคา ฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
                      4.7  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ 
ดังนี้ 
                              (1)  ปฎิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้าง         
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ที่ได้ย่ืนมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค 
                              (2)  ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้อง
เริ่มต้นที่ 12,990,134.70 บาท  (สิบสองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งร้อยสามสิบสี่บาทเจ็ดสิบสตางค์)     
                              (3)  ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ๆ(ถ้ามี)        
รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว  
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          (4)  ผูม้สีิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนจะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอ
ราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด 
          (5)  ผูม้สีิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนทีม่าลงทะเบียนแล้ว  ต้อง Log In เข้าสู่ระบบ 
          (6)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ Log In แล้วจะต้องดําเนินการเสนอราคา โดย
ราคาที่เสนอในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ํากว่าราคาสูงสุดในการประกวด
ราคาฯ 
                             (7)  ห้ามผู้มสีิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้น
แล้ว จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอ
หลังสุด 
                            (8)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  
ทั้งนี้  จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา 
 
                      5.  หลักประกันซอง 
 

                           ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้าน
เทคนิค จํานวน  650,000.- บาท (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการ
ค้ําประกันต้ังแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค  ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา  โดย
หลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
  

                            5.1  เงินสด   
                          5.2  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สถาบันฯ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ย่ืนซองเอกสารทางด้าน
เทคนิค  หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
                            5.3  หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน
ข้อ 1.5 (1) 
                            5.4  หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ์  ที่ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย   ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว   โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ํา
ประกันดังระบุในข้อ 1.5 (1) 
                            5.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                            หลักประกันซองตามข้อนี้ สถาบันฯ จะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ําประกันภายใน 
15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอ
ราคาตํ่าสุดจะคืนให้ต่อเมื่อได้ทําสัญญาหรือข้อตกลง  หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 
 

                            การคนืหลักประกันซอง ไม่ว่ากรณใีดๆจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
 

                      6.  หลกัเกณฑแ์ละสทิธิในการพิจารณาราคา 
 

                            6.1  ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี ้สถาบันฯจะพิจารณา
ตัดสินด้วยราคารวม 
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                            6.2  หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2  หรือยื่น
หลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง  หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว  คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์
จะเสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของ
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณี           
ที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสถาบันฯเท่านั้น 
                            6.3  สถาบันฯสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา   โดยไม่มีการ
ผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
                                     (1)  ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผู้รับเอกสาร
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันฯ 
                                   (2)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข  ที่กําหนดในเอกสารประกวด
ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่าง  
ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น 
                            6.4  ในการตัดสินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทํา
สัญญา  คณะกรรมการประกวดราคา หรือสถาบันฯมีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง 
สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ สถาบันฯมีสิทธิที่จะไม่รับ
ราคา  หรือไม่ทําสัญญา  หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
                            6.5  สถาบันฯทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวน หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด   หรือ
อาจจะยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะ
พิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ   และให้ถือว่าการตัดสินของสถาบันเป็นเด็ดขาด     
ผู้ประสงค์จะเสนอราคา หรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้รวมท้ังสถาบันฯจะพิจารณา
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน   ไม่ว่า
จะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดย
ไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน    
เป็นต้น 
 

         ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุด  เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได้ว่าไม่
อาจดําเนินงานตามสัญญาได้  คณะกรรมการประกวดราคาหรือสถาบันจะให้ผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นชี้แจง
และแสดงหลักฐานที่ทําให้เชื่อได้ว่า  ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์  หากคําช้ีแจงไม่เป็นที่รับฟังได้  สถาบันมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้มี
สิทธิเสนอราคารายนั้น 

6.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง 
อิเล็กทรอนิกส์ว่า  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
กับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาด 
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กลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ  วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอ
ราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.6 สถาบันฯ  มีอํานาจที่จะตัด
รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว  และสถาบันฯจะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
 
                     7.  การทําสัญญาจ้าง 

 

                          ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) จะต้องทําสัญญา
จ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 1.5 กับสถาบัน ภายใน 10 วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวาง
หลักประกันสัญญา เป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้สถาบันยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
                         7.1  เงินสด 
                         7.2  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สถาบันฯ   โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือก่อน 
หน้านั้นไม่เกิน 3 วัน ทําการของทางราชการ 
                         7.3  หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน
ข้อ 1.5 (2) 
                         7.4  หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกัน     ตามประกาศของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกัน 
ดังระบุในข้อ 1.5 (2) 
                         7.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                         หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจาก
ข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
 
                 8.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
    สถาบันจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเมื่อสถาบันหรือเจ้าหน้าที่ของสถาบันได้ทําการ
ตรวจสอบผลงานที่ทําเสร็จแล้ว  และปรากฏว่าเป็นที่พอใจตรงตามข้อกําหนดแห่งสัญญาทุกประการ          
คณะกรรมการฯ จะทําการตรวจรับงานดังกล่าว 
 
                 9.  อัตราค่าปรับ 
                        ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 17  ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.1  ของค่าจ้างตามสัญญา    
ต่อวัน 
 

                 10.  ข้อสงวนสทิธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
                       10.1  เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้าง ครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณ
เงินรายได้ประจําปี  พ.ศ. 2555 
                       การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเมื่อสถาบันฯ ได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากสํานัก
งบประมาณ และจากสถาบัน ประจําปี พ.ศ. 2555  แล้วเท่านั้น 
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                         10.2  เมื่อสถาบันฯได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจา้ง
ตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามา
จากต่างประเทศ และของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับ
ขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
                                  (1)  แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า
ภายใน 7 วัน  นับต้ังแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อขายของจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นใด          
                                   (2)  จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรือ
อ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น   หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น 
                                  (3)  ในกรณีทีไ่ม่ปฏิบัติตาม  (1)  หรือ  (2)  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
                    10.3  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ย่ืนเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ต่อสถาบันฯ แล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้  และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอ
ราคาแล้วต้องเข้าร่วม เสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเง่ือนไขที่กําหนด ใน ข้อ 4.7 (4) (5) (6) 
และ (7)   มิฉะนั้นสถาบันฯจะริบหลักประกันซอง จํานวนร้อยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที  และอาจ
พิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี)รวมท้ังอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                       10.4  ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งสถาบันฯ ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 สถาบันฯจะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือ 
ค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้  
ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                        10.5  สถาบันฯสงวนสิทธ์ิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกําหนดในแบบสัญญา       
ให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 

                 11.  มาตรฐานฝีมือช่าง 
       เมื่อสถาบันฯ ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตาม
ประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่า ในการปฏิบัติงานดังกล่าวผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมแรงงานหรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ 
ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตรากว่าร้อยละ 10 ของแต่
ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจํานวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่าง  ดังต่อไปนี้ 
 

11.1 ช่างไฟฟ้า – เครื่องกล 
11.2 ช่างโยธา  
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                 12.  เงื่อนไขอื่น ๆ 
       12.1  ห้ามมิให้ผู้รับจ้างลงมือทํางานจ้างตามประกาศนี้ ก่อนที่ผู้ว่าจ้างทั้งสองฝ่ายลง
นามในสัญญาจ้าง หากผู้รับจ้างฝ่าฝืน สถาบันฯมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างรื้อถอนงานดังกล่าวออกทั้งหมด และ
จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น 
       12.2  หลังลงนามในสัญญาและก่อนการเข้าทํางานตามสัญญา ผู้รับจ้างต้องมีหนังสือถึง
สถาบันฯ ส่งมาล่วงหน้าเพื่อแจ้งการขอเริ่มเข้าทํางานวันใด จํานวนและรายชื่อคนงาน พร้อมสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนทุกคน ทั้งนี้  เพื่อสถาบันฯจะได้แจ้งเจ้าของสถานที่ที่จะเข้าทํางาน และยามของสถาบันฯ
ทราบ  และหากจําเป็นต้องใช้น้ํา-ไฟฟ้าของสถาบันฯ ผู้รับจ้างต้องมีหนังสือแจ้งขออนุญาตการใช้น้ําและไฟฟ้า
ล่วงหน้าให้สถาบันฯ และจะต้องจ่ายเงินค่าน้ํา-ค่าไฟฟ้า ให้กับสถาบันฯด้วย 
 

             13.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                        ในระหว่างระยะเวลาการดําเนินงานผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและ
ระเบียบได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด 

 
                                    สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร ์

 

                                       ............พฤศจิกายน  2554 
 
 

 


