
                  

แบบ บก.06 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 

ในการจัดซื้อจัดจ้างทีม่ใิช่งานก่อสร้าง 
 
1. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพิพิธภัณฑ์  
 
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส านักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  6,230,500 บาท (หกล้านสองแสนสามหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) 
     
4. วันที่ก าหนดราคากลาง 4 มกราคม 2562 
       เป็นเงิน 6,090,281.78 บาท (หกล้านเก้าหมื่นสองร้อยแปดสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์) 
 
5. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง) 
    5.1  ใช้ราคามาตรฐานของส านักงบประมาณ 
    5.2  บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ากัด (มหาชน) 
      
6. รายช่ือเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)  
   6.1  รองศาสตราจารย์ ดร.ระวีวรรณ  เอื้อพันธ์วิริยะกุล  ประธานกรรมการ 

6.2 รองศาสตราจารย์ ดร.สรศาสตร์  สุขเจริญสิน กรรมการ 
6.3 อาจารย์ ดร.ศิวิกา  ดุษฎีโหนด กรรมการ 
6.4 นายทะนันชัย  มีสุข กรรมการ 
6.5 นางวาทินี  บุญญา กรรมการ 
6.6 อาจารย์หน่อย  วินัยสุรเทิน กรรมการ 
6.7 นายอติกานต์  ม่วงเงิน กรรมการ 
6.8 นางสาวมัดยาดา  ปรียากร กรรมการ 
6.9 นางวรรณา  จิ๊สมัน กรรมการ 
6.10 นางสาวขวัญฤทัย  แก้วจ าปา กรรมการและเลขานุการ 
6.11 นายพุทธศาสน์  ยศกลาง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
6.12 นางสาวนฐพร  พุฒเจริญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 



 
ขอบเขตงานจา้งปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ 
สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

....................................................... 
ก. รายละเอียดท่ัวไป 

 1. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ 

1.1 ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ 

1.2    เงินงบประมาณ 6,230,500.-บาท (หกล้านสองแสนสามหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) 

1.3    ราคากลาง 6,090,281.78 บาท (หกล้านเก้าหมื่นสองร้อยแปดสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบแปด

สตางค)์ 

 2.  คุณสมบัตขิองผู้ยืน่ข้อเสนอ 

  2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
  2.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  2.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
  2.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงาน 
                        ของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
                        ของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตาม 
                        ที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
  2.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ 
                         ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  
                         ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร 
                         ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
  2.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัด 
                         จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 2.7   เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว 
 2.8   ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ 
                          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                        หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ 
                         ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
 2.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่ 
                         รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 



 
  
 2.10  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
                           (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
 2.11  ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้าง 
                         ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP)  
                           ของกรมบัญชีกลาง  

2.12  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชี 
        รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
         ก าหนด 

2.13 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร 
         เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็น 
          เงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

2.14   มีผลงานปรับปรุงประเภทเดียวกันกับที่สถาบันจ้างในครั้งนี้วงเงินไม่น้อยกว่า  
        3,000,000.- บาท (สามล้านบาทถ้วน) โดยต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว และเป็นผลงาน 
         ย้อนหลังไม่เกิน 7 ปี นับจากวันที่ส่งมอบงานแล้วเสร็จจนถึงวันเสนอราคาทางระบบ 
         จัดซื้อจัดจ้างและเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตาม 
         กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ 
         สถาบันเชื่อถือโดยต้องแนบส าเนาสัญญาหรือส าเนาหนังสือรับรองผลงานตามสัญญานั้น 
         มาแสดง พร้อมกันในวันเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

3. ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมเครื่องมือ-อุปกรณ์ บุคลากร และยานพาหนะ ตลอดจนสิ่งอ านวยความสะดวก

อื่นๆที่จ าเป็นต้องใช้ในการด าเนินงานนี้ รวมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันและป้ายเตือนให้ผู้ใช้อาคาร

หรือสถานที่ทราบเพื่อความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน 

          4. ขนาด และสดัสว่นต่างๆ หากคลาดเคลือ่นไปจากที่ระบุไว้ในรปูแบบ ให้ใช้ตามสถานที่จริง ทั้งนี้ผู ้
              รับจา้งจะต้องแจ้งให้สถาบันทราบลว่งหน้าก่อนการด าเนนิงาน 

5. วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ที่น ามาใช้งานนี้ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน หรือเป็นของเก่า

เก็บ และตรงตามข้อก าหนดของสถาบัน ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะต้องขออนุมัติจากสถาบันก่อนน าไปใช้งาน 

6.  ผู้รับจ้างต้องมีหน้าที่ในการให้ความร่วมมือ และประสานงานกับสถาบันเป็นระยะๆ รวมทั้งต้องปฏิบัต

ตามกฎระเบียบ และค าแนะน าต่างๆ ที่สถาบันก าหนดไว้ 

 

 

 

 



 

 

7.  ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทรัพย์สินของสถาบันอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานของผู้

รับจ้างหรือพนักงานของผู้รับจ้าง โดยจะต้องด าเนินการซ่อมแซม หรือชดใช้ให้แล้วเสร็จก่อนส่งมอบงาน

งวดสุดท้าย ยกเว้นความเสียหายต่อทรัพย์สินที่มีผลกระทบต่อกิจกรรมหรือการใช้งานของสถาบัน กรณี

นี้ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการซ่อมแซม แก้ไข หรือจัดหาทดแทนในทันที 

8.  การปฏิบัติงานของพนักงานของผู้รับจ้าง หากมีอุบัติเหตุอื่นใดเกิดขึ้นกับพนักงานของผู้รับจ้างหรือ

เกิดขึ้นโดยการปฏิบัติงานของพนักงานของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในบรรดาค่ารักษาพยาบาล 

ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดเองทั้งสิ้น  

9.  ห้ามผู้รับจ้างเอางานทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งไปใหผู้้อื่นรบัจ้างช่วงอีกทอดหนึ่งโดยมไิดร้ับอนุญาตเปน็

หนังสือจากสถาบัน และถึงแม้ว่าจะได้รับอนุญาตแล้วก็ตาม ผู้รับจ้างก็ยังต้องรับผิดชอบที่ให้ผู้อื่นรับจ้าง

ช่วงนั้นทุกประการ  

        10.  ผู้รับจ้างต้องเริ่มด าเนินงานภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา ก่อนด าเนินงานต้องเสนอ

แผนงานแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้เครื่องมือ -อุปกรณ์ พร้อมทั้งเสนอชื่อผู้ควบคุมงานหรือ

สิ่งจ าเป็นอื่นๆ ที่ก าหนดขึ้นในภายหลังเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และแล้วเสร็จ

ภายในก าหนดระยะเวลาที่ระบุในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบแบบ รายละเอียด และรายการ

ต่างๆ ให้ถี่ถ้วน รวมทั้งสถานที่ปฏิบัติงานจริง หากปรากฏว่าแบบและรายละเอียดดังกล่าวมีข้อขัดแย้ง

หรือคลาดเคลื่อนหรือผิดพลาด ผู้รับจ้างต้องรายงานให้สถาบันทราบทันที สถาบันจะเป็นผู้พิจารณา

และวินิจฉัย โดยค าวินิจฉัยของสถาบัน ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดและถือเป็นอันยุติ  

11. ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างอยู่ประจ า ณ ที่พ้ืนที่ปฏิบัติงานตลอดเวลา เพ่ือควบคุม   

   การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และประสานงานกับสถาบัน  

12. ความเสียหายใดๆ ทีเ่กดิจากการท างานของผูร้ับจ้างๆ จะต้องรบัผิดชอบชดใช้คนืให้กับสถาบนั 
     โดยจะต้องด าเนนิการให้แลว้เสร็จก่อนการสง่มอบงานงวดสดุท้าย ยกเวน้กรณทีี่ความเสียหายที ่
     เกิดขึ้นมีผลต่อการด าเนนิกิจกรรมตามปกติของสถาบันผู้รบัจ้างจะต้องด าเนนิการแกไ้ขให้ 
     สามารถใช้งานให้ เป็นปกติโดยทันท ีโดยค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึ้นผูร้ับจ้างต้องเปน็รับผดิชอบเองทั้งสิ้น 
13. ในระหว่างการด าเนินการผู้รับจ้างจะต้องจัดท าหรือจัดหาแนวทางเพ่ือให้มีผลกระทบต่อการใช้งานของ

ระบบนั้นๆ น้อยที่สุด รวมทั้งจะต้องรักษาสถานที่ให้อยู่ในสภาพที่สะอาดเรียบร้อยตลอดเวลา เก็บ

กวาดขยะ หรือสิ่งสกปรกอื่นๆ หลังจากปฏิบัติงานทุกครั้ง  

 



 

14. การเสนอราคา และก าหนดส่งมอบ 

14.1 สถานที่ส่งมอบ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เลขที่ 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น     
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 
14.2 ก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันยื่นข้อเสนอราคา 
14.3 ก าหนดเวลาด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา หรือวันที่ได้รับ 
หนังสือแจ้งจากสถาบันแจ้งให้เริ่มด าเนินการ 

          15. การจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อ พระราชบัญญัติ 

               งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณ 

               รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากส านักงบประมาณแล้ว และกรณีที่สถาบันบัณฑิต- 

               พัฒนบริหารศาสตร์ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดหาในครั้งดังกล่าว สถาบันบัณฑิต- 

               พัฒนบริหารศาสตร์ สามารถยกเลิกการจัดหาได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ข.ขอบเขตการด าเนินงาน 
1. งานรื้อถอน  
2. งานตกแตง่ 
3. งานระบบแสง เสียง และภาพ  
4. งานกราฟฟิค  
5. งานวีดิทศัน ์

 
  ค. ข้อก าหนดเกี่ยวกับวัสดุและอุปกรณ์ 
 วัสดุและอุปกรณ์ตามที่ระบุไว้ในรายการประกอบแบบ 


