
-ราง- 

 
ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

เรื่อง  ประกวดราคาจางปรับปรุงทอน้ําประปาภายในอาคารบุญชนะ อัตถากร จํานวน 1 งาน 
 ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

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

              สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร    มีความประสงคจะประกวดราคาจางปรับปรุงทอน้ําประปา
ภายในอาคารบุญชนะ อัตถากร จํานวน 1 งาน  ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

 
     ราคากลางของงานจางในการประกวดราคาครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น 5,849,935.- บาท (-หาลาน                   

แปดแสนสี่หม่ืนเกาพันเการอยสามสิบหาบาทถวน-) 
 

ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
1.  มีความสามารถตามกฎหมาย 
2.  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
3.  ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
4.  ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ชั่วคราว เนื่องจากเปนผูไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

5. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ  กรรมการผูจัดการ  ผูบริหาร  ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

6. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

7. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
8. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนที่เขายื่นขอเสนอใหแกสถาบันบัณฑิตพัฒ

นบริหารศาสตร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

9. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่น 
ขอเสนอไดมีคาํสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 

10. ผูย่ืนขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 
Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 

11. ผูย่ืนขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนด                       
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  12. ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับ

รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการป.ป.ช. กําหนด 
  13. ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการ

จายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได  ตามที่คณะกรรมการป.ป.ช. 
กําหนด 

  14. ผู ย่ืนขอเสนอตองมีผลงานปรับปรุงประเภทเดียวกันกับที่สถาบันจางในครั้งนี้วงเงิน                     
ไมนอยกวา 2,500,000.- บาท (-สองลานหาแสนบาทถวน-) และเปนผลงานยอนหลังไมเกิน 7 ป นับจากวันที่
สงมอบแลวเสร็จจนถึงวันที่เสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับ
หนวยงานของรัฐหรือหนวยงานเอกชนที่สถาบันเชื่อถือ  โดยจะตองแนบสําเนาสัญญาหรือสําเนาหนังสือรับรอง
ผลงานตามสัญญานั้นมาแสดงพรอมกันในวันเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

 
 

ผูยื่นขอเสนอตองย่ืนขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส          
ในวันที ่.............................................. ระหวางเวลา  8.30 น. ถึง 16.30 น. 

 
 

ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  โดยดาวนโหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันที่ประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา 

 
ผูสนใจดูรายละเอียดที่เว็บไซต http://www.nida.ac.thหรือ http://www.gprocurement.go.th   

หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข  02-7273699, 3458  ในวันและเวลาราชการ 
 
ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเก่ียวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  ผานทางอีเมล sakda.d@nida.ac.th หรือชองทางตามที่กรมบัญชีกลาง
กําหนดภายในวันที่ ......................................................โดยสถาบันจะชี้แจงรายละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซต 
http://www.nida.ac.th และ http://www.gprocurement.go.th   ในวันที่................................... 
 
                 

                                                  ประกาศ ณ  วันที่............................................. 
                                     
 
 
                                                                   (ศาสตราจารย ดร.กําพล  ปญญาโกเมศ) 
        รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร 

 
 
 
 
 
 



-ราง- 
เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

เลขที่ ................../2562 
การจางปรับปรุงทอน้ําประปาภายในอาคารบุญชนะ อัตถากร จํานวน 1 งาน 

ตามประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
ลงวันที่  ................................................ 

 

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

                สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “สถาบัน” มีความประสงคจะประกวด 
ราคาจางปรับปรุงทอน้ําประปาภายในอาคารบุญชนะ อัตถากร  จํานวน  1  งาน  ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็ก                     
ทรอนิกส (e-bidding) โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้ 

 
               ๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส   
                    1.1 แบบรูปและรายการละเอียด        
                    ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส                   
                       ๑.๓ แบบสัญญาจางทั่วไป                             
                    ๑.4 แบบหนังสือค้ําประกัน 
                          (๑) หลกัประกันการเสนอราคา 
                          (2) หลกัประกันสัญญา 
                    1.5 บทนิยาม 
                          (๑) ผูทีม่ีผลประโยชนรวมกัน 
                          (๒) การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม 
                    ๑.6 แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครฐัดวยอิเล็กทรอนิกส 
                           (๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ 
                           (๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ 
                    1.7 รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ (Bill of Quantities) 
                      
                ๒. คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ 

    2.1  มีความสามารถตามกฎหมาย 
2.2  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
2.3  ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
2.4  ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการย่ืนขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ชั่วคราว เนื่องจากเปนผูไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

2.5 ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน
ของหนวยงานของรัฐในระบบเครอืขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูทิ้งงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ  กรรมการผูจัดการ  ผูบริหาร  ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

2.6 มีคุณสมบัติและไมมลีักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
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2.7 เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
2.8 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนที่เขายื่นขอเสนอใหแกสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

2.9 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 

    2.10 ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
(Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง   

    2.11 ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตาม
คณะกรรมการป.ป.ช. กําหนด                       

    2.12 ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการป.ป.ช. กําหนด 

    2.13 ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแต
การจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได  ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนด 

    2.14 ผูย่ืนขอเสนอตองมีผลงานปรับปรุงประเภทเดียวกันกับที่สถาบันจางในครั้งนี้วงเงิน                
ไมนอยกวา 2,500,000.- บาท (-สองลานหาแสนบาทถวน-) และเปนผลงานยอนหลังไมเกิน 7 ป                  
นับจากวันท่ีสงมอบแลวเสร็จจนถึงวันที่เสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรง
กับหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานเอกชนท่ีสถาบันเชื่อถือ  โดยจะตองแนบสําเนาสัญญาหรือสําเนาหนังสือ
รับรองผลงานตามสัญญานั้นมาแสดงพรอมกันในวันเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
 
                 ๓. หลักฐานการย่ืนขอเสนอ 
                      ผูย่ืนขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน 2 สวน คือ 
  ๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
   (๑)  ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล 
     (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรอง 
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

        (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนรายใหญ (ถามี) 
พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง   
   (๒)  ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหย่ืนสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรอง
สําเนาถูกตอง 
                           (๓) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหย่ืนสําเนา
สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (1) หรือ (2) ของผูรวมคา แลวแตกรณี  
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                        (๔)   เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
                               (4.1) สําเนาใบทะเบียนพาณิชยหรือสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม  
                        (๕)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดย่ืนพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ 1 ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่  1  ตามแบบในขอ  1.6  (1) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตอง
แนบบัญชีเอกสารสวนที่ 1 ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
 

๓.๒ สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
(1) ในกรณีที่ผูย่ืนขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนังสือ 

มอบอํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ 
ทั้งนี้หากผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น 
        (2) หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ 5 
                        (3) สําเนาสัญญาหรือสําเนาหนังสือรับรองผลงานตามสัญญานั้นย่ืนมาพรอมกันในวันเสนอ
ราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส          

          (4) บัญชีรายการกอสราง หรือใบแจงปริมาณงานและราคา ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุ  อุปกรณ 
คาแรงงาน  ภาษีประเภทตาง ๆ  รวมทั้งกําไรไวดวย 

          (5) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
          ทั้งนี้ เมื่อผูย่ืนขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ 2 ครบถวน 
ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ 2 ตามแบบใน ขอ 1.6  (2)   
ใหโดยผู ย่ืนขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ 2 ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                            

๔. การเสนอราคา 
4.1 ผูย่ืนขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

ตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ  ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความให
ถูกตองครบถวน พรอมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดยไมตองแนบใบเสนอ
ราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

4.2  ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงนิบาท และเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคาเดียว 
โดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาให
ถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือ
ตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และคาใชจายทั้งปวงไวแลว 

         ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 90 วัน ตั้งแตวันเสนอราคา  โดย
ภายในกําหนดยืนราคา  ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได     
                     4.3  ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบงานภายใน 90 วัน นับถัดจากวัน 
ลงนามในสัญญาที่จะจาง หรือจากวันที่ไดรับหนังสือแจงจากสถาบัน ใหเริ่มทํางาน 
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                     4.4  กอนเสนอราคา  ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ          
ใหถี่ถวน  และเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงย่ืนเสนอราคาตาม
เงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส 
           4.5 ผู ย่ืนขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ............................................. ระหวางเวลา 8.30 น.ถึงเวลา 16.30 น. และเวลา
ในการเสนอราคาใหถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ 
                           เมื่อพนกําหนดเวลาย่ืนขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและ
เสนอราคาใดๆ  โดยเด็ดขาด 
  4.6 ผูย่ืนขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสารประเภท 
PDF File (Portable  Document Format) โดยผูย่ืนขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน
ถูกตองและชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพ่ือเปน
การเสนอราคาใหแกสถาบันผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
                    4.7  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น ตามขอ 
๑.5 (๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยืน่ขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน 
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ 

 
หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวากอนหรือใน

ขณะที่มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม
ตามขอ ๑.5 (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และสถาบันจะพิจารณาลงโทษผูยื่น
ขอเสนอดังกลาวเปนผูท้ิงงาน เวนแตสถาบันจะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้น  มิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทํา
ดังกลาวและไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของสถาบัน                   
                   4.8  ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี ้
                          (1)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
                          (2)  ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอ่ืน ๆ (ถามี) รวม
คาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 
                               (3)  ผูยืน่ขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กําหนด 
         (4) ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได 
                          (5) ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th  
       
                      ๕. หลักประกันการเสนอราคา       
 

                           ผูยื่นขอเสนอตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้  จํานวน 350,000.- 
บาท (-สามแสนหาหม่ืนบาทถวน-)   
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                          ๕.๑ เช็คหรือดราฟทที่ธนาคาร สั่งจายใหแกสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร   โดยเปน
เช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟทนั้นตอเจาหนาที่ในวันท่ียื่นขอเสนอ หรือกอนวันนั้นไมเกิน 3 วันทํา
การ              
                          5.2 หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศ ตามแบบที่คณะกรรมการ 
นโยบายกําหนด  
                          ๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
       5.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ  โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ํา
ประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 
 

                          กรณีที่ผูยื่นขอเสนอนําเช็คหรือดราฟทที่ธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือ
หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย มาวางเปนหลักประกันการเสนอราคา จะตอง
สงตนฉบับเอกสารดังกลาวมาใหสถาบันตรวจสอบความถูกตอง ในวันที่ .................................... ระหวางเวลา 
08.30 น.  ถึง 16.00 น. 
                          กรณีที่ผูยื่นขอเสนอที่ยื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ประสงคจะใชหนังสือค้ํา
ประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคา ใหระบุชื่อผูยื่นขอเสนอในหนังสือ
ค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสฯ ดังนี้ 
                          (๑) กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อกิจกรรมรวมคา
ดังกลาวเปนผูย่ืนขอเสนอ 
                          (๒) กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อผูเขารวมคารายที่
สัญญารวมคากําหนดใหเปนผูเขายื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐเปนผูยื่นขอเสนอ 
                          ท้ังนี้ "กจิการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่จด
ทะเบียนเปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
                               หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ สถาบันจะคืนใหผูยื่นขอเสนอหรือผูค้ําประกันภายใน 

๑๕ วัน นับถัดจากวันที่สถาบันไดพิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผูชนะการประกวดราคาเรียบรอยแลว 
เวนแตผูยื่นขอเสนอรายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุด หรือไดคะแนนรวมสูงสุดไมเกิน ๓ ราย ใหคืนไดตอเมื่อ
ไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือผูยื่นขอเสนอไดพนจากขอผูกพันแลว  
                          การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบ้ีย 
 
                        6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 

     6.1 ในการพิจารณาผลการย่ืนขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ สถาบัน  

จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑราคา 

     6.2 การพิจารณาผูชนะการย่ืนขอเสนอ 

     กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ สถาบันจะพิจารณาจาก 
ราคารวม 
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6.3 หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอ
ไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณาผลการ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตาง
ไปจากเงื่อนไขที่สถาบัน กําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มใิชสาระสําคัญ
และความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเปนการผิดพลาด
เล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูย่ืนขอเสนอรายนั้น 
 6.4 สถาบันสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณี
ดังตอไปนี้ 
     (1)  ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชรีายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทาง
ระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสของสถาบัน  
     (2) ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส 
     (3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็ก        
ทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น 
 6.5  ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือสถาบัน มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพ่ิมเติมได  
สถาบันมีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเทจ็จริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง 
                         6.6 สถาบันทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน
ของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของสถาบันเปนเด็ดขาด  ผูยืน่ขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือ
คาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งสถาบันจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอ
เปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคดัเลือกหรือไมก็ตาม หากมเีหตุที่เชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอ
กระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคา
แทน เปนตน 
  ในกรณทีี่ผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
หรือสถาบันจะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูย่ืนขอเสนอสามารถดําเนินการตาม
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได สถาบันมีสิทธิที่จะไมรับ
ขอเสนอหรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น  ทั้งนี้ ผูย่ืนขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือ
คาเสียหายใด ๆ จากสถาบัน  

                          7.7 กอนลงนามในสัญญา  สถาบันอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หาก
ปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูย่ืนขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมผีลประโยชน
รวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยืน่ขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูย่ืน
ขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 
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                    7. การทําสัญญาจาง 
                           ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ 1.3 

หรือทําขอตกลงเปนหนังสือกับสถาบันภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญา

เปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5 ของราคาคาจางที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหสถาบัน ยึดถือไวในขณะทํา

สัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้  

7.1 เงินสด 
                         7.2 เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจายใหแกสถาบัน ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใช
เช็ค หรือดราฟทนั้นชําระตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทาํการ 

7.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด  
ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

7.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให 
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงนิทนุท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกัน
ของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) 
                         7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 

       หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวด 
ราคาอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 
 

  8. คาจางและการจายเงิน 
                       สถาบันจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน 3 งวด ดังนี้ 
    งวดท่ี 1  จํานวนเงิน 25% ของคาจางตามสัญญา เมื่อผูรับจางไดดาํเนินการดังนี้ 

 - รื้อถอนและติดตั้งทอประปาพรอมอุปกรณประกอบแลวเสร็จไมนอยกวา 
   รอยละ 50  
 - รื้อถอนทอระบายน้ําฝนพรอมอุปกรณประกอบแลวเสร็จไมนอยกวา 
   รอยละ 50 
 - ติดตั้งทอระบายน้ําฝนพรอมอุปกรณประกอบแลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 50 
 กําหนดแลวเสร็จภายใน 30  วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา 

    งวดที่ 2  จํานวนเงิน 30% ของคาจางตามสัญญา เมื่อผูรับจางไดดาํเนินการดังนี้ 
 - รื้อถอนและติดตั้งทอประปาพรอมอุปกรณประกอบแลวเสร็จไมนอยกวา 
   รอยละ 90  
 - รื้อถอนทอระบายน้ําฝนพรอมอุปกรณประกอบแลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 95 

                                    - ติดตั้งทอระบายน้ําฝนพรอมอุปกรณประกอบแลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 90 
 - ติดตั้งเครื่องสูบน้ําเพิ่มแรงดัน (Booster Pump) พรอมชุดควบคุมและอุปกรณ            
   ประกอบพรอมฐาน แลวเสร็จ 
 กําหนดแลวเสร็จภายใน 60  วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา 
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    งวดที่ 3  จํานวนเงิน 45% ของคาจางตามสัญญา เมื่อผูรับจางไดดาํเนินการดังนี้ 
- รื้อถอนและติดตั้งทอประปาพรอมอุปกรณประกอบแลวเสร็จ  
- รื้อถอนทอระบายน้ําฝนพรอมอุปกรณประกอบแลวเสร็จ 

                                   - ติดตั้งทอระบายน้ําฝนพรอมอุปกรณประกอบแลวเสร็จ 
- ติดตั้งเครื่องสูบน้ําเพ่ิมแรงดัน (Transter Pump) พรอมชุดควบคุมและอุปกรณ            
  ประกอบพรอมฐาน แลวเสร็จ 
- ดําเนินงานอ่ืนๆ ตามสัญญาแลวเสร็จ 
กําหนดแลวเสร็จภายใน 90  วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา 
    

                 9. อัตราคาปรับ 
                       คาปรับตามแบบสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงจาง
เปนหนังสือจะกําหนด ดังนี้ 
     9.1  กรณีที่ผูรับจางนํางานที่รับจางไปจางชวงใหผูอ่ืนทําอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาต
จากสถาบัน  จะกําหนดคาปรับสําหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจํานวนรอยละ 10 ของวงเงินของงานที่จางชวงนั้น 
                        9.2  กรณีที่ผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางนอกเหนือจากขอ 9.1  จะกําหนดคาปรับเปน
รายวันเปนเงินตายตัวในอัตรารอยละ 0.10 ของราคางานจางตอวัน 
 

                  10. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
                       ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําสัญญาจาง ตามแบบดังระบุในขอ 1.3 หรือ
ขอตกลงจางเปนหนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาเวลา 2 ป นับถัดจากวันที่สถาบันไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการได
ดีดังเดิมภายใน 5 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง    
 

                   11. ขอสงวนสิทธิในการยื่นขัอเสนอและอื่นๆ 
                         11.1 เงนิคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้   ไดมาจากเงินงบประมาณแผนดิน ประจําป
งบประมาณ 2562 
                 การลงนามในสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือไดตอเม่ือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช และไดรับจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
จากสํานักงบประมาณแลว  สําหรับกรณีที่ไมไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายเพื่อการจัดหาในครั้งดังกลาว  สถาบัน
สามารถยกเลิกการจัดหาได 
                         11.2 เม่ือสถาบันไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอราคารายใด ใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจาง
ตามที่ไดประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว  ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจางดังกลาวเขามาจาก
ตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยูและสามารถใหบริการรับขนได
ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูย่ืนขอเสนอซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 

(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทาภายใน          

7 วันนับแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อขายของจากตางประเทศ  เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
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           (2) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย 
จากตางประเทศมายังประเทศไทย  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่
มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย 
การสงเสริมการพาณิชยนาวี 
                        11.3 ผูยืน่ขอเสนอซึ่งสถาบันไดคัดเลือกแลว  ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาที่
ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ 7  สถาบันจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออก
หนังสือค้ําประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมทั้งจะ 
พิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ                      
                       11.4 สถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 
                       11.5  ในกรณทีี่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้  มีความขัดหรือแยง
กันผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของสถาบัน  คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด  และผูย่ืนขอเสนอ
ไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายใด ๆ เพ่ิมเติม 

11.6 สถาบันอาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณีตอไปนีไ้ด  โดยที่ผูย่ืนขอเสนอจะ
เรียกรองคาเสียหายใด ๆ จากสถาบันไมได  
  (1) สถาบันไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดจางหรือที่ไดรับจัดสรรแตไม
เพียงพอท่ีจะทําการจัดจางครั้งนี้ตอไป 
  (2) มีการกระทําที่เขาลักษณะผูย่ืนขอเสนอท่ีชนะการจัดจางหรือท่ีไดรับการคัดเลือก 
มีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูย่ืนขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือ

สมยอมกันกับผูย่ืนขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการ
เสนอราคา 
  (3) การทําการจัดจางครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกสถาบันหรือกระทบ
ตอประโยชนสาธารณะ 
  (4) กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  
ซึ่งออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพสัดุภาครัฐ  
 

12. มาตรฐานฝมือชาง 
     เมื่อสถาบันไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตาม
ประกาศนี้แลว  ผูย่ืนขอเสนอจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว  ผูยื่นขอเสนอจะตองมีและใชผู
ผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส.  และ ปวท.  
หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.  รับรองใหเขารับราชการไดในอัตราไมต่ํากวารอยละ 10 ของแตละ
สาขาชางจํานวนอยางนอย 1 คน ในแตละสาขาชาง  ดังตอไปนี้ 
                           12.1  ชางกอสราง 
       12.2  ชางไฟฟา 
                           12.3  ชางประปา 
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        13.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
           ในระหวางระยะเวลาการกอสราง  ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตอง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด 
 

       14. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
       สถาบันสามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการ
คัดเลือกใหเปนผูรับจางเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
       ทั้งนี้ หากผูย่ืนขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการย่ืน
ขอเสนอหรือทําสัญญากับสถาบัน ไวชั่วคราว      

         

                
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

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


