ประกาศประกวดราคาาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลลขที่ eb5/25660

ประกาศ สถถาบันบัณฑิตตพัฒนบริหารรศาสตร์
เรื่อง ปรระกวดราคาจ้างปรับปรุงห้้องน้ํา อาคารรมาลัย หุวะนันันทน์
ด้วยวิธีประกววดราคาอิเล็กทรอนิ
ท กส์ (e--bidding)
---------------------------------สถาบันบัณฑิตพัฒนบริริหารศาสตร์ มีความปรระสงค์จะประกวดราคาจ้างงปรับปรุงห้องน้ํา อาคารมาาลัย
หุวะนันททน์ ด้วยวิธีปรระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคากลาางของงานก่อสร้าง เป็นเงินทั
น ้งสิ้น 4,2221,887.100 บาท (สี่ล้านสองแสนสอง
น
หมื่นหนึ่งพัน
แปดร้อยแปดสิ
ย
บเจ็ดบาทสิ
บ บสตางค์ค์)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้
ส
ต้องมีคณ
ุ สมบับัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชี
อ พรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างโดยวิธีประกวดราาคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
2. ไม่เปนผู
ป็ ้ที่ถูกระบุชืช่อื ไว้ในบัญชีรายชื
ร ่อผู้ทิ้งงานนของทางราชชการและได้แจจ้งเวียนชื่อแล้ล้ว
3. ไม่เปนผู
ป็ ม้ ผี ลประโโยชน์รว่ มกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื
า ่นข้อเสนอใหห้แก่สถาบัน ณ วันประกาศศ
ประกวดราคาอิเล็กทรรอนิกส์ หรือไม่
ไ เป็นผูก้ ระทํทําการอันเป็นการขั
ก ดขวางกการแข่งขันราคคาอย่างเป็นธรรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรรอนิกส์ครั้งนี้
4. ไม่เปนผู
ป็ ้ได้รับเอกสิสิทธิ์หรือความมคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ
ย ้นศาลไททย เว้นแต่รัฐบาลของผู
บ
้เสนออ
ราคาได้มีมีคําสั่งให้สละสสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
5. ผู้เสนนอราคาต้องไไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้หามเข้าเสนอราคาและห้ามทํ
า า
สัญญาตาามที่ กวพ. กําาหนด
6. เป็นผูผ้ผ่านการคัดเลื
เ อกผู้มีคุณสมมบัติเบื้องต้นในการจ้
ใ
างของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
า
7. ผู้เสนนอราคาต้องเป็ป็นนิติบุคคลแและมีผลงานปประเภทเดียวกักันกับงานที่ประกวดราคาจ้จ้าง ในวงเงิน
ไม่น้อยกว่า 2,000,0000.- บาท (สสองล้านบาทถถ้วน) ภายในรระยะเวลา 5 ปี และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรรงกับ
อ ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบั
ฎ
ญญัติติให้มี
ส่วนราชกการ หน่วยงานนตามกฎหมาายว่าด้วยระเบีบียบบริหารราาชการส่วนท้องถิ
ฐานะเป็นราชการบริ
น
หหารส่วนท้องถิน่ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกสารทีสถาบั
ส่
นเชื่อถือ โดยจะต้องแแนบสําเนาหนันังสือ
รับรองผลลงานและสําเนนาสัญญานั้นมาพร้
ม อมกันในนวันเสนอราคคาทางระบบจััดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ผู้เสนนอราคาที่เสนออราคาในรูปแบบของ
แ
“กิจการร่
ก วมค้า” ต้ตองมีคุณสมบับัติดังนี้
(1) กกรณี ที่ กิ จ การรร่ ว มค้ า ได้ จ ดทะเบี
ด
ย นเป็ปนนิ ติ บุ ค คลใใหม่ โดยหลั กกการกิ จ การ ร่ ว มค้ า จะต้ต้ อ งมี
า
ในเอกสารประกวดราคา และกการเสนอราคาาให้เสนอราคาในนาม “กิจการ
จ
คุณสมบััติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้
ร่วมค้า” ส่วนคุณสมบบัติด้านผลงานนก่อสร้าง กิจการร่
จ วมค้าดังกล่าวสามาารถนําผลงานนก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้
ม
แสดงเป็นผลงานก่
น
อสร้ร้างของกิจการรร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาาได้
(2) กรรณีที่กิจการร่วมค้
ว าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนนิติบุคคลใหมม่ โดยหลักการรนิติบุคคลแตต่ละนิติบุคคลทที่เข้า
ร่วมค้าทุกรายจะต้องมีมีคุณสมบัติครบถ้
ร วนตามเงืงื่อนไขที่กําหนนดไว้ในเอกสาารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณี
น ที่กิจการรร่วม
ค้าได้มีขอตกลงระหว่
อ้
า ้เข้าร่วมค้าเป็
างผู
า นลายลักษณ์
ษ อักษรกําหนนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รบผิ
บั ดชอบหลัก

-2ในการเข้าเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็น
ผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้
ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิตบิ ุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าทีจ่ ดทะเบียนนิติ
บุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)
8. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
9. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
10. คู่สญ
ั ญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึง่ มีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
กําหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 20
ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ก่ อ นการเสนอราคาในวั น ที่ 6 ธั น วาคม 2559 ถึ ง วั น ที่ 13 ธั น วาคม 2559
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ http://www.nida.ac.th หรือ http://www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทาง
โทรศัพท์หมายเลข 02-7273458 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 6

ธันวาคม พ.ศ. 2559

(รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์)
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ eb5/2560
การจ้างปรับปรุงห้องน้ํา อาคารมาลัย หุวะนันทน์
ตามประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2559
..............................................................

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “สถาบัน” มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง
ปรับปรุงห้องน้ําอาคารมาลัย หุวะนันทน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะนํา และ
ข้อกําหนด ดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ แบบสัญญาจ้าง
๑.4 แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(2) หลักประกันสัญญา
๑.5 สูตรการปรับราคา
1.6 บทนิยาม
(๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑.7 แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
1.8 รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities) (รายละเอียด
การคํานวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นการเปิดเผยเพื่อให้ผู้ประสงค์จะยืน่ ข้อเสนอได้รขู้ ้อมูลได้เท่าเทียมกันและเพื่อให้
ประชาชนตรวจดูได้)
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว
2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียน
ชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.6
2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้าม

ทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด
-22.6 ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของสถาบัน
2.7 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง ใน
วงเงินไม่น้อยกว่า 2,000,000.- บาท (สองล้านบาทถ้วน) ภายในระยะเวลา 5 ปี และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา
โดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมาย
บัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกสารที่สถาบันเชื่อถือ โดยจะต้องแนบ
สําเนาหนังสือรับรองผลงานและสําเนาสัญญานั้นมาแสดงพร้อมกันในวันเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์
ผู้เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้า จะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการ
ร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนําผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้
แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
(2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิตบิ ุคคลแต่ละนิติ
บุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่
กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกําหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอประกวด
ราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลัก
รายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้
ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จด
ทะเบียนนิติบคุ คลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)
2.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
2.9 บุคคลหรือนิติบคุ คลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดาํ เนินการจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยระบบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
2.10 คู่สญ
ั ญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมืน่ บาท คู่สญ
ั ญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจํากัด หรือบริษทั มหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จดั การ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ (บอจ.5) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
-3(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลทีม่ ใิ ช่นติ ิบุคคลให้ยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสําเนาสัญญาของ
การเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาทีม่ ิใช่
สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบคุ คลให้ยื่นเอกสารตามทีร่ ะบุไว้ใน (๑)
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(4.1) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์หรือสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.7 (๑)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคา มอบอํานาจให้
บุคคลอื่นลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคาในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แทน
(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕
(๓) สําเนาสัญญาและสําเนาหนังสือรับรองผลงานพร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
(๔) บัญชีรายการก่อสร้าง(หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งกําไรด้วย
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.7 (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูเ้ สนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก
ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคา โดยไม่ต้องแนบ
ใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคา ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวม
และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง โดยคิดราคารวมทัง้ สิ้น
ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันเสนอราคา โดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.3 ผู้จะเสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ไม่เกิน 120 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากสถาบันให้เริ่มทํางาน
4.4 ก่อนเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียดฯลฯ ให้
ถี่ถ้วน และเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อนทีจ่ ะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้าง
อิเล็กทรอนิกส์

-44.5
ผู้ เสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจั ดซื้อจัด จ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ระหว่างเวลา 8.30 น.ถึงเวลา 16.30 น.
เมื่อพ้นกําหนดเวลายื่นข้อเสนอแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอใดๆโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ ๑.6(1) ณ วัน
ประกาศประกวดราคาหรือไม่
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือ ในขณะที่มี
การพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้เสนอราคารายใดกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ
๑.6 (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ
จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และสถาบันจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็น
ผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่
ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทําดังกล่าว
4.6 ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้ง
ปวงไว้ด้วยแล้ว
(3) ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลาที่กําหนด
(4) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา
(5) ผู้เสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์www.gprocurement.go.th
๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จํานวน 213,600.- บาท (สองแสน
หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)
๕.๑ หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุ
ในข้อ 1.4(1)
๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นการ
เสนอราคาทางระบบการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทําการของธนาคาร
๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
กรณีที่ผู้เสนอราคานําเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเป็นหลักประกันการ
เสนอราคา ผู้เสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้อง ในวันที่ 23
ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.00 น.
ตามแบบตัวอย่างหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ (หลักประกัน

การเสนอราคา) กําหนดให้ระบุชื่อผู้เสนอราคา เป็นผู้วางหลักประกันการเสนอราคา ดังนั้น กรณีที่ผู้เสนอราคาที่เสนอ
ราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ประสงค์จะใช้หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็น
หลักประกันการเสนอราคาให้ดําเนินการดังนี้
-5(1) กรณีทกี่ ิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เสนอราคา ซึง่ ต้องวาง
หลักประกันการเสนอราคา ในนามกิจการร่วมค้า เท่านั้น
(2) กรณีทกี่ ิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชอื่ ผู้เสนอราคา ซึ่งต้อง
วางหลักประกันการเสนอราคา ในนามนิตบิ ุคคลรายใดรายหนึ่งตามที่สญ
ั ญาร่วมค้ากําหนดให้เป็นผู้เข้าเสนอราคา
กับทางราชการ
ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จด
ทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คลต่ อ หน่ ว ยงานของรั ฐ ซึ่ ง มี ห น้ า ที่ รั บ จดทะเบี ย น (กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า กระทรวงพาณิ ช ย์ )
หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ สถาบันจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ําประกันภายใน
15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ 3 ลําดับแรก
จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทําสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่ากรณีใดๆจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สถาบันจะพิจารณา
ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคาต่ําสุด และจะพิจารณาจาก ราคารวม
๖.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่
ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จ ะไม่ รั บ พิ จ ารณาราคาของผู้ เ สนอราคารายนั้ น เว้ น แต่ เ ป็ น ข้ อ ผิ ด พลาด หรื อ ผิ ด หลงเพี ย ง
เล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาด้วยวิธียื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่
มิใช่สาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสถาบันเท่านั้น
๖.๓ สถาบันสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทาง
ระบบการจัดซือ้ จัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิกส์ทางระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบัน
(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
อย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็ก
ทรอนิกส์ที่เป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทําสัญญา คณะกรรมพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสถาบันมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริง
อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ สถาบันมีสิทธิที่จะไม่รับราคา หรือไม่ทําสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความ
เหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง
๖.๕ สถาบันทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมด ก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
เป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ สถาบันเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้ง
-6สถาบันจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอ
ราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการยื่นเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอ
เอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น
๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอัน
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.5 สถาบันมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับ
คัดเลือกรายดังกล่าวออก และสถาบันจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
ในกรณีหากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได้
ดําเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอ
ราคาดังกล่าวได้
7. การทําสัญญาจ้าง
ผูช้ นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 1.3 กับ
สถาบัน ภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รบั แจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของ
ราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้สถาบันยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่าง
ใดดังต่อไปนี้
7.1 เงินสด
7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สถาบัน โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3
วันทําการของทางราชการ
7.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ
๑.4 (๒)
7.4 หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รบั อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าํ ประกัน ตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนให้สว่ นราชการต่างๆ ทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือ
ค้ําประกัน ดังระบุในข้อ 1.4(2)
7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
สถาบันจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น 2 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 จํานวนเงิน 55 % ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดําเนินการ ดังนี้
-งานรื้อถอนห้องน้ําชายและหญิง ชั้น 6-9 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
-ติดตั้งท่อน้าํ ดี ท่อน้ําเสีย และท่อระบายน้ํา ห้องน้ําชายและหญิง ชั้น 6-9 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
-ติดตั้งสุขภัณฑ์ ห้องน้ําชายและหญิง ชั้น 6-9 ทั้งหมดแล้วเสร็จแล้วเสร็จ

-ติดตั้งผนังห้องน้ําสําเร็จรูป ห้องน้ําชายและหญิง ชั้น 6-9 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
-ติดตั้งฝ้าเพดาน ห้องน้ําชายและหญิง ชัน้ 6-9 ทั้งหมดแล้วเสร็จแล้วเสร็จ
-7-ติดตั้งโคมไฟฟ้า ห้องน้ําชายและหญิง ชั้น 6-9 ทั้งหมดแล้วเสร็จแล้วเสร็จ
-ดําเนินงานอื่นๆ ตามสัญญา ห้องน้ําชายและหญิง ชั้น 6-9 ทั้งหมดแล้วเสร็จแล้วเสร็จ
กําหนดแล้วเสร็จภายใน 60 วันนับจากวันที่ลงนามในสัญญา
งวดที่ 2 จํานวนเงิน 45 % ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผู้รบั จ้างได้ดําเนินการ ดังนี้
-งานรื้อถอนห้องน้ําชายและหญิง ชั้น 1 และ 3-4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
-ติดตั้งท่อน้าํ ดี ท่อน้ําเสีย และท่อระบายน้ํา ห้องน้ําชายและหญิง ชั้น 1 และ 3-4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
-ติดตั้งสุขภัณฑ์ ห้องน้ําชายและหญิง ชั้น 1 และ 3-4 ทั้งหมดแล้วเสร็จแล้วเสร็จ
-ติดตั้งผนังห้องน้ําสําเร็จรูป ห้องน้ําชายและหญิง ชั้น 1 และ 3-4 ทัง้ หมดแล้วเสร็จ
-ติดตั้งฝ้าเพดาน ห้องน้ําชายและหญิง ชัน้ 1 และ 3-4 ทั้งหมดแล้วเสร็จจ
-ติดตั้งโคมไฟฟ้า ห้องน้ําชายและหญิง ชั้น 1 และ 3-4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
-ดําเนินงานอื่นๆ ตามสัญญา ห้องน้ําชายและหญิง ชั้น 1 และ 3-4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
กําหนดแล้วเสร็จภายใน 120 วันนับจากวันที่ลงนามในสัญญา
9. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 17 จะกําหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
10. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง
ผูช้ นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญาจ้างตามแบบดัง
ระบุในข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาเวลา 2 ปี
นับถัดจากวันที่สถาบันได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดดี ังเดิม
ภายใน 5 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง
11. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
11.1 เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ 2560
การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเมื่อ สถาบันได้รับอนุมัติเงินจากสํานักงบประมาณแล้ว
เท่านั้น
ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,221,887.10 บาท
(สี่ล้านสองแสนสองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทสิบสตางค์)
11.2 เมื่อสถาบันได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามที่ได้
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างต้องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และ
ของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน 7 วันนับแต่
วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้
บรรทุกโดยเรืออื่นได้

-8(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่าง
ประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มใิ ช่เรือไทย ซึ่ง
จะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้น
ให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ผู้เสนอราคาในกรณีที่ไม่ปฏิบัตติ าม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี
11.3 ผู้เสนอราคาซึ่งสถาบันได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทําสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ
กําหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 สถาบันจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ําประกันการยื่น
ข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ
11.4 สถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกําหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็น
ของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
12. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ 1.5 จะนํามาใช้ในกรณีที่ค่างาน
ก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคํานวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 22 สิงหาคม 2532 เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสํานักงานเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ทรี่ ะดับที่กําหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กําหนดไว้ในสัญญา
หรือภายในระยะเวลาที่สถาบันได้ขยายออกไป โดยจะใช้สตู รของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ 1.5
13. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อสถาบันได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้
แล้ว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่า
จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่างจํานวนอย่าง
น้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้
13.1 ช่างก่อสร้าง
13.2 ช่างไฟฟ้า
13.3 ช่างโยธา
13.4 ช่างประปา
13.5 ช่างไม้
14. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กําหนดไว้
โดยเคร่งครัด
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
6 ธันวาคม 2559

