-ราง-

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
เรื่อง ประกวดราคาจางปรับปรุงเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นน้ําจากคลองแสนแสบ
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
-------------------------------สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร มีความประสงคจะประกวดราคาจางปรับปรุงเขื่อนคอนกรีตเสริม
เหล็กกั้นน้ําจากคลองแสนแสบ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
ราคากลางของงานปรับปรุง เป5นเงินทั้งสิ้น 4,017,269.93 บาท (สี่ลานหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองรอย
หกสิบเกาบาทเกาสิบสามสตางค)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. เป5นนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
2. ไมเป5นผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว
3. ไมเป5นผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกสถาบัน ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเป5นผูกระทําการอันเป5นการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป5นธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
4. ไมเป5นผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอ
ราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
5. ผูเสนอราคาตองไมเป5นผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคาและหามทํา
สัญญาตามที่ กวพ. กําหนด
6. เป5นผูผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
7. ผูเสนอราคาตองเป5นนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจาง ในวงเงิน
ไมนอยกวา 2,700,000.- บาท (สองลานเจ็ดแสนบาทถวน) ภายในระยะเวลา 5 ปN และเป5นผลงานที่เป5นคูสัญญา
โดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมาย
บัญญัติใหมีฐานะเป5นราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกสารที่สถาบันเชื่อถือ โดยจะตองแนบ
สํา เนาหนัง สื อรั บ รองผลงานและสํ าเนาสัญญานั้ นมาพรอมกั นในวั นเสนอราคาทางระบบจั ดซื้ อ จั ด จางภาครั ฐดวย
อิเล็กทรอนิกส
ผูเสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ตองมีคุณสมบัติดังนี้
(1) กรณี ที่ กิ จการรวมคาไดจดทะเบี ย นเป5 นนิ ติ บุ ค คลใหม โดยหลั ก การกิ จ การรวมคา จะตองมี
คุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม “กิจการ
รวมคา” สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูเขารวมคามาใช
แสดงเป5นผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได

-2(2) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเป5นนิติบุคคลใหม โดยหลักการนิติบุคคลแตละนิติบุคคลที่
เขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแตในกรณีที่กิจการ
รวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเป5นลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเป5นผูรับผิดชอบหลัก
ในการเขาเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมกับการยื่นขอเสนอประกวดราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานกอสรางของผูรวมคาหลักรายเดียวเป5น
ผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่ยื่นเสนอราคาได
ทั้งนี้ “กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเป5นนิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียนนิติ
บุคคลตอหนวยงานของรัฐซึ่งมีหนาที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย)
8. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเป5นคูสัญญา ตองไมอยูในฐานะเป5นผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
9. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเป5นคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบ
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
10. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีเงินฝากธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน
สามหมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเป5นเงินสดก็ได
กําหนดยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ .......... .
.................................................ตั้งแต5เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.
ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยดาวนโหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสกอนการเสนอราคาในวันที่ .............................. ถึงวันที่ ............................. ดูรายละเอียด
ไดที่ เ ว็ บ ไซด http://www.nida.ac.th หรื อ http://www.gprocurement.go.th หรื อ สอบถามทางโทรศั พ ท
หมายเลข 02-7273458 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่...................................................
(รองศาสตราจารย ดร.ประดิษฐ วรรณรัตน)
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

-ร5างเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
เลขที่ eb………./2560
การจางปรับปรุงเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นน้ําจากคลองแสนแสบ
ตามประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ลงวันที่ ……………………………………………
..............................................................

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “สถาบัน” มีความประสงคจะประกวดราคาจาง
ปรับปรุงเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นน้ําจากคลองแสนแสบ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) โดยมี
ขอแนะนํา และขอกําหนด ดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ แบบสัญญาจาง
๑.4 แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(2) หลักประกันสัญญา
๑.5 สูตรการปรับราคา
1.6 บทนิยาม
(๑) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป5นธรรม
๑.7 แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
1.8 รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ (Bill of Quantities) (รายละเอียด
การคํานวณราคากลางงานกอสรางเป5นการเปmดเผยเพื่อใหผูประสงคจะยื่นขอเสนอไดรูขอมูลไดเทาเทียมกันและเพื่อให
ประชาชนตรวจดูได)
๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
2.1 ผูเสนอราคาตองเป5นผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ดังกลาว
2.2 ผูเสนอราคาตองไมเป5นผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียน
ชื่อแลว หรือไมเป5นผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป5นผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
2.3 ผูเสนอราคาตองไมเป5นผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเป5นผูกระทําการอันเป5นการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป5นธรรมตามขอ 1.6
2.4 ผูเสนอราคาตองไมเป5นผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
2.5 ผูเสนอราคาตองไมเป5นผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคาและหาม
ทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด

-22.6 ผูเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางของสถาบัน
2.7 ผูเสนอราคาตองเป5นนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจาง ใน
วงเงินไมนอยกวา 2,700,000.- บาท (สองลานเจ็ดบาทถวน) ภายในระยะเวลา 5 ปN และเป5นผลงานที่เป5นคูสัญญา
โดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมาย
บัญญัติใหมีฐานะเป5นราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกสารที่สถาบันเชื่อถือ โดยจะตองแนบ
สําเนาหนังสือรับรองผลงานและสําเนาสัญญานั้นมาแสดงพรอมกันในวันเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส
ผูเสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ตองมีคุณสมบัติดังนี้
(1) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเป5นนิติบุคคลใหม โดยหลักการกิจการรวมคา จะตองมี
คุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม “กิจการ
รวมคา” สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูเขารวมคามาใช
แสดงเป5นผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได
(2) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเป5นนิติบุคคลใหม โดยหลักการนิติบุคคลแตละนิติ
บุคคลที่เขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแตในกรณีที่
กิ จ การรวมคาไดมี ข อตกลงระหวางผู เขารวมคาเป5 นลายลั ก ษณอั ก ษรกํ า หนดใหผู เขารวมคารายใดรายหนึ่ ง เป5 น
ผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมกับการยื่นขอเสนอประกวด
ราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานกอสรางของผูรวมคาหลัก
รายเดียวเป5นผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่ยื่นเสนอราคาได
ทั้ ง นี้ “กิ จ การรวมคาที่ จ ดทะเบี ย นเป5 นนิ ติ บุ ค คลใหม” หมายความวา กิ จ การรวมคาที่
จดทะเบียนนิติบุคคลตอหนวยงานของรัฐซึ่งมีหนาที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย)
2.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเป5นคูสัญญา ตองไมอยูในฐานะเป5นผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
2.9 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเป5นคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย
ระบบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
2.10 คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีเงินฝากธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา
ไมเกินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเป5นเงินสดก็ได
๓. หลักฐานการยื่นขอเสนอ
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส แยกเป5น ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูเสนอราคาเป5นนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษทั จํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนรายใหญ
(บอจ.5) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

-3(๒) ในกรณีผูเสนอราคาเป5นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลใหยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเป5นหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูเป5นหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผูเสนอราคาเป5นผูเสนอราคารวมกันในฐานะเป5นผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของ
การเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝnายใดเป5นบุคคลธรรมดาที่มิใช
สัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝnายใดเป5นนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑)
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(4.1) สําเนาใบทะเบียนพาณิชยหรือสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี)
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ ๑.7 (๑)
๓.๒ ส5วนที่ ๒ อย5างนอยตองมีเอกสารดังต5อไปนี้
(๑) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปmดอากรแสตมปrตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคา มอบอํานาจให
บุคคลอื่นลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผูเสนอราคาในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส แทน
(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕
(๓) สําเนาสัญญาและสําเนาหนังสือรับรองผลงานพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๔) บัญชีรายการกอสราง(หรือใบแจงปริมาณงาน) ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุ
อุปกรณ คาแรงงาน ภาษีประเภทตางๆ รวมทั้งกําไรดวย
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.7 (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
ตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอก
ขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผูเสนอราคา โดยไมตองแนบ
ใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.2 ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคา ในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน
ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเป5นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวม
และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น
ซึ่งรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงไวแลว
ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไม5นอยกว5า 90 วัน นับแตวันเสนอราคา โดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
4.3 ผูจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ ไม5เกิน 120 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากสถาบันใหเริ่มทํางาน
4.4 กอนเสนอราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียดฯลฯ
ใหถี่ถวน และเขาใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา
จางอิเล็กทรอนิกส

-44.5 ผูเสนอราคาจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็ก
ทรอนิกส ในวันที่ ..................................... ระหว5างเวลา 8.30 น.ถึงเวลา 16.30 น.
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอใดๆโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผูเสนอราคาแตละรายวา เป5นผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ตามขอ ๑.6(1) ณ วัน
ประกาศประกวดราคาหรือไม
หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสกอนหรือ ในขณะที่มี
การพิจารณาขอเสนอวา มีผูเสนอราคารายใดกระทําการอันเป5นการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป5นธรรม ตามขอ
๑.6 (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเป5นการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป5นธรรม คณะกรรมการฯ
จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเป5นผูเสนอราคา และสถาบันจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเป5น
ผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้นเป5นผูที่
ใหความรวมมือเป5นประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเป5นผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว
4.6 ผูเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(๒) ราคาที่เสนอจะตองเป5นราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถามี) รวมคาใชจายทั้ง
ปวงไวดวยแลว
(3) ผูเสนอราคาจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลาที่กําหนด
(4) หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา
(5) ผูเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซตwww.gprocurement.go.th
๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จํานวน 279,800.- บาท (สองแสน
เจ็ดหมื่นเกาพันแปดรอยบาทถวน)
๕.๑ หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุ
ในขอ 1.4(1)
๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร โดยเป5นเช็คลงวันที่ที่ยื่นการ
เสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส หรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของธนาคาร
๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
กรณีที่ผูเสนอราคานําเช็คที่ธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเป5นหลักประกันการ
เสนอราคา ผูเสนอราคาจะตองสงตนฉบับเอกสารดังกลาวมาใหสวนราชการตรวจสอบความถูกตอง ในวันที่ ....
........................... ตั้งแต5เวลา 8.30 น. ถึง 16.00 น.
ตามแบบตัวอยางหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศ (หลักประกัน
การเสนอราคา) กําหนดใหระบุชื่อผูเสนอราคา เป5นผูวางหลักประกันการเสนอราคา ดังนั้น กรณีที่ผูเสนอราคาที่เสนอ
ราคาในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ประสงคจะใชหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเป5น
หลักประกันการเสนอราคาใหดําเนินการดังนี้

-5(1) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเป5นนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อผูเสนอราคา ซึ่งตองวาง
หลักประกันการเสนอราคา ในนามกิจการรวมคา เทานั้น
(2) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเป5นนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อผูเสนอราคา ซึ่งตองวาง
หลักประกันการเสนอราคา ในนามนิติบุคคลรายใดรายหนึ่งตามที่สัญญารวมคากําหนดใหเป5นผูเขาเสนอราคา
กับทางราชการ
ทั้งนี้ “กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเป5นนิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจการรวมคาที่จด
ทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คลตอหนวยงานของรั ฐ ซึ่ ง มี ห นาที่ รั บ จดทะเบี ย น (กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การคา กระทรวงพาณิ ช ย)
หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ สถาบันจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน 15
วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไว 3 ลําดับแรก จะคืนให
ตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวากรณีใดๆจะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ สถาบันจะพิจารณา
ตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคาต่ําสุด และจะพิจารณาจาก ราคารวม
๖.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอไม
ถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สจะไมรั บ พิ จ ารณาราคาของผู เสนอราคารายนั้ น เวนแตเป5 น ขอผิ ด พลาด หรื อ ผิ ด หลงเพี ย ง
เล็กนอย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาดวยวิธียื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสในสวนที่
มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเป5นประโยชนตอสถาบันเทานั้น
๖.๓ สถาบันสงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณี
ดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทาง
ระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบการ
จัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสของสถาบัน
(๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสอยางหนึ่ง
อยางใด หรือทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส
(3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็ก
ทรอนิกสที่เป5นสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือในการทําสัญญา คณะกรรมพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือสถาบันมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริง
อื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได สถาบันมีสิทธิที่จะไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความ
เหมาะสม หรือไมถูกตอง
๖.๕ สถาบันทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการ
เป5นสําคัญและใหถือวาการตัดสินของสถาบันเป5นเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งสถาบัน

-6จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูเสนอราคาเป5นผูทิ้งงาน ไมวาจะเป5นผูเสนอราคาที่
ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการยื่นเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสาร
อันเป5นเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นขอเสนอแทน เป5นตน
๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาขอเสนอวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิ
ไดรับการคัดเลือกเป5นผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น หรือเป5นผูเสนอราคาที่กระทําการอัน
เป5นการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป5นธรรม ตามขอ ๑.5 สถาบันมี อํา นาจที่จ ะตั ดรายชื่ อผู เสนอราคาที่ไ ดรั บ
คัดเลือกรายดังกลาวออก และสถาบันจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเป5นผูทิ้งงาน
ในกรณีหากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได
ดําเนินการไปแลว จะเป5นประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอ
ราคาดังกลาวได
7. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ 1.3 กับ
สถาบัน ภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเป5นจํานวนเงินเทากับรอยละ 5 ของ
ราคาคาจางที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได ใหสถาบันยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยาง
ใดดังตอไปนี้
7.1 เงินสด
7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกสถาบัน โดยเป5นเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหนานั้นไมเกิน
3 วันทําการของทางราชการ
7.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ
๑.4 (๒)
7.4 หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษทั เงินทุน หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพยทีไ่ ดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตาม
ประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลวโดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือ
ค้ําประกัน ดังระบุในขอ 1.4(2)
7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
๘. ค5าจางและการจ5ายเงิน
สถาบันจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเป5น 4 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 จํานวนเงิน 20 % ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผูรับจางไดดําเนินการ ดังนี้
-งานรื้อถอนทั้งหมดแลวเสร็จ
-งานรั้วชั่วคราวแลวเสร็จ
-งานเสาเข็มทั้งหมดแลวเสร็จ
กําหนดแลวเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที่ลงนามในสัญญา

-7งวดที่ 2 จํานวนเงิน 35 % ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผูรับจางไดดําเนินการ ดังนี้
-งานรื้อกอสรางรั้วดานที่ติดกับโรงเรียนพรอมมิตรทั้งหมดแลวเสร็จ
กําหนดแลวเสร็จภายใน 60 วันนับจากวันที่ลงนามในสัญญา
งวดที่ 3 จํานวนเงิน 25 % ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผูรับจางไดดําเนินการ ดังนี้
-งานปรับปรุงรั้วดานคลองแสนแสบทั้งหมดแลวเสร็จ
กําหนดแลวเสร็จภายใน 90 วันนับจากวันที่ลงนามในสัญญา
งวดที่ 4 จํานวนเงิน 20 % ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผูรับจางไดดําเนินการ ดังนี้
-งานปรับปรุงรั้วดานที่คลองพังพวย ทั้งหมดแลวเสร็จ
-งานอื่นๆ ตามสัญญาทั้งหมดแลวเสร็จ
-งานความสะอาดบริเวณพื้นที่ปรับปรุงทั้งหมดแลวเสร็จ
กําหนดแลวเสร็จภายใน 120 วันนับจากวันที่ลงนามในสัญญา
9. อัตราค5าปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ 17 จะกําหนดในอัตรารอยละ 0.10 ของคาจางตามสัญญาตอวัน
10. การรับประกันความชํารุดบกพร5อง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําขอตกลงเป5นหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดัง
ระบุในขอ 1.3 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาเวลา 2 ปN
นับถัดจากวันที่สถาบันไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 5 วัน นับถัด
จากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
11. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
11.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ไดมาจากเงินงบประมาณแผนดิน ประจําปNงบประมาณ 2560
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่ อ สถาบันไดรับอนุมัติเงิ นจากสํานักงบประมาณแลว
เทานั้น
ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคาครั้งนี้ เป5นเงินทั้งสิ้น 4,017,269.93 บาท
(สี่ลานหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองรอยหกสิบเกาบาทเกาสิบสามสตางค)
11.2 เมื่อสถาบันไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใด ใหเป5นผูรับจาง และไดตกลงจางตามที่ไดประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตอง
นําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเป5นผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทาภายใน 7 วันนับแต
วันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อขายของจากตางประเทศ เวนแตเป5นของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนให
บรรทุกโดยเรืออื่นได
(2) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจากตาง
ประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่ง
จะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป5นของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน
ใหบรรทุกโดยเรืออื่น

-8(3) ผูเสนอราคาในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี
11.3 ผูเสนอราคาซึ่งสถาบันไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ
กําหนดดังระบุไวในขอ 7 สถาบันจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันการยื่น
ขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเป5นผูทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ
11.4 สถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเป5นไปตามความเห็น
ของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
12. การปรับราคาค5างานก5อสราง
การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ 1.5 จะนํามาใชในกรณีที่คางาน
กอสรางลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการตอไปนี้
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 22 สิงหาคม 2532 เรื่องการพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง ตามหนังสือสํานักงานเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532
สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไวในสัญญา
หรือภายในระยะเวลาที่สถาบันไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุในขอ 1.5
13. มาตรฐานฝSมือช5าง
เมื่อสถาบันไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเป5นผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตามประกาศนี้
แลว ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีและใชผูผานการ
ทดสอบมาตรฐานฝNมือชางจากสถาบันพัฒนาฝNมือแรงงาน หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเทา
จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการไดในอัตราไมต่ํากวารอยละ 10 ของแตละสาขาชางจํานวนอยาง
นอย 1 คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปนี้
13.1 ชางกอสราง
13.2 ชางไฟฟ{า
13.3 ชางโยธา
13.4 ชางประปา
13.5 ชางไม
14. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไว
โดยเครงครัด
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
..............มกราคม 2560

