
-ร่าง- 

 
ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

เรื่อง  ประกวดราคาจางเหมาบริการควบคุมดูแลการทํางานของระบบไฟฟาและเครื่องกล จํานวน 4 อาคาร 
ประจําปงบประมาณ 2564 ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

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

               สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร     มีความประสงคจะประกวดราคาจางเหมาบริการควบคุมดูแลการ
ทํางานของระบบไฟฟาและเครื่องกล จํานวน 4 อาคาร อาคารบุญชนะ อัตถากร อาคารสยามบรมราชกุมารี               
อาคารนวมินทราธิราช และอาคารนราธิปพงศประพันธ ประจําปงบประมาณ 2564 ดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

 

     ราคากลางของงานจางในการประกวดราคาครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น 6,980,000.- บาท (-หกลานเกาแสน
แปดหม่ืนบาทถวน-) 
 

ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
                1.  มีความสามารถตามกฎหมาย 
       2.  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
       3.  ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
                4.  ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว 
เนื่องจากเปนผูไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
      5.  ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน
ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ  กรรมการ
ผูจัดการ  ผูบริหาร  ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 
      6.  มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
      7.  เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

8.  ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกสถาบัน ณ วัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม             
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

9.  ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่น
ขอเสนอไดมีคาํสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

10. ผู ย่ืนขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic                    
Government Procurement : e-GP)  ของกรมบัญชีกลาง 
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11. ผูยื่นขอเสนอตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานการจางเหมาบริการควบคุมดูแลการทํางานของระบบ

ไฟฟาและเครื่องกล และบํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคประกอบอาคาร โดยมีขอบเขตของงานครอบคลุมตาม
วัตถุประสงคของสถาบัน ในวงเงินไมนอยกวา 3,490,000.- บาท (-สามลานสี่แสนเกาหมื่นบาทถวน-) โดยตองเปน
ผลงานสัญญาเดียว และเปนผลงานยอนหลังไมเกิน 5 ป นับจากวันที่สงมอบงานแลวเสร็จจนถึงวันเสนอราคาทาง
ระบบจัดซื้อจัดจาง และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่สถาบันเชื่อถือ โดยจะตองแนบสําเนาสัญญาและ
สําเนาหนังสือรับรองผลงานตามสัญญานั้นมาแสดงพรอมกันในวันเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส 

 
ผูยื่นขอเสนอตองย่ืนขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  ในวันที ่

.............................................. ระหวางเวลา  8.30 น. ถึง 16.30 น. 
                    

ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  โดยดาวนโหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันที่ประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา 

ผูสนใจดูรายละเอียดที่เว็บไซต   http://www.nida.ac.th หรือ http://www.gprocurement.go.th   
หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข  02-7273459  ในวันและเวลาราชการ 

ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเก่ียวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  ผานทางอีเมล somporn.h@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) 
                                อธิการบดีสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

-ราง- 
เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

เลขที่ ................../2564 
การจางเหมาบริการควบคุมดูแลการทํางานของระบบไฟฟาและเครื่องกล จํานวน 4 อาคาร 

ประจําปงบประมาณ 2564 
ตามประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

ลงวันที่  ................................................ 
 

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

                สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “สถาบัน” มีความประสงคจะประกวดราคาจาง
เหมาบริการควบคุมดูแลการทํางานของระบบไฟฟาและเครื่องกล จํานวน 4 อาคาร อาคารบุญชนะ อัตถากร อาคาร
สยามบรมราชกุมารี อาคารนวมินทราธิราช และอาคารนราธิปพงศประพันธประจําปงบประมาณ 2564  ดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) โดยมีขอแนะนํา และขอกําหนด ดังตอไปนี้ 

 
               ๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส   
                    ๑.๑ รายละเอียดและขอบเขตของงาน       
                    ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส                   
                       ๑.๓ แบบสัญญาจาง  
                    ๑.4 แบบหนังสือค้ําประกัน 
                          (๑) หลกัประกันการเสนอราคา 
                          (2) หลกัประกันสัญญา 
                    1.5 บทนิยาม 
                          (๑) ผูทีม่ีผลประโยชนรวมกัน 
                          (๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
                    ๑.6 แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครฐัดวยอิเล็กทรอนิกส 
                           (๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ 
                           (๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ 
                      
                ๒. คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ 
                     2.1   มีความสามารถตามกฎหมาย 
            2.2  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
            2.3  ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
                     2.4  ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว
ชั่วคราว เนื่องจากเปนผูไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
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            2.5  ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ  
กรรมการผูจัดการ  ผูบริหาร  ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 
            2.6  มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
            2.7  เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

      2.8  ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอ่ืนที่เขายื่นขอเสนอใหแกสถาบัน 
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

      2.9  ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผู
ยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

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

      2.11 ผูยื่นขอเสนอตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานการจางเหมาบริการควบคุมดูแลการทํางานของ
ระบบไฟฟาและเครื่องกล และบํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคประกอบอาคาร โดยมีขอบเขตของงานครอบคลุมตาม
วัตถุประสงคของสถาบัน ในวงเงินไมนอยกวา 3,490,000.- บาท (-สามลานสี่แสนเกาหมื่นบาทถวน-)  โดยตองเปน
ผลงานสัญญาเดียว และเปนผลงานยอนหลังไมเกิน 5 ป นับจากวันที่สงมอบงานแลวเสร็จจนถึงวันเสนอราคาทาง
ระบบจัดซื้อจัดจาง และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่สถาบันเชื่อถือ โดยจะตองแนบสําเนาสัญญาและ
สําเนาหนังสือรับรองผลงานตามสัญญานั้นมาแสดงพรอมกันในวันเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส 
  
                 ๓. หลักฐานการย่ืนขอเสนอ 
                      ผูยื่นขอเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ 
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส แยกเปน ๒ สวน คือ 
                      ๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
                            (๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
                                 (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด   ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
                                 (ข) บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด  ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล  หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนรายใหญ 
(บอจ.5) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
                             (๒) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลใหยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูนั้น  สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน  (ถามี)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนท่ีมิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
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                             (๓)  ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญา
ของการเขารวมคา  และเอกสารตามที่ระบุไวใน (1) หรือ (2) ของผูรวมคา แลวแตกรณี 
                             (๔) เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
                                  (4.1) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย  หรือสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม   
                             (๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดย่ืนพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ ๑.6 (๑)  โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable  Document 
Format) 
   ทั้งนี้  เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ 1 ครบถวน
ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ 1  ตามแบบในขอ 1.6(1) ให 
โดยผูย่ืนขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ 1 ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable  Document Format) 
 
                       ๓.๒ สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
                             (๑) ในกรณีผูย่ืนขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบอํานาจ
ซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้ หากผูรับมอบ
อํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น 
                             (๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕ 
                             (๓) ขอเสนอของผูยื่นขอเสนอตามรายละเอียดขอบเขตของ (Terms of Reference: 
TOR ตามท่ีสถาบันกําหนด 

        (4) สําเนาสัญญาและสําเนาหนังสือรับรองผลงานตามสัญญานั้น พรอมทั้งรับรองสําเนา 
ถูกตอง       
                             (5) บัญชีรายการกอสราง หรือใบแจงปริมาณงานและราคา ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุ 
อุปกรณ คาแรงงาน ภาษีประเภทตางๆ รวมทั้งกําไรดวย 
                             (5) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดย่ืนพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.6 (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable  Document 
Format) 
           ทั้งนี้  เมื่อผูย่ืนขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ 2 ครบถวน
ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ 2  ตามแบบในขอ 1.6(2) ให 
โดยผูย่ืนขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ 2 ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable  Document Format) 
                            

                    ๔. การเสนอราคา 
         ๔.๑  ผูยื่นขอเสนอตองย่ืนขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็ก       

ทรอนิกสตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้  โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น  และจะตองกรอก
ขอความใหถูกตองครบถวน  พรอมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดยไมตองแนบ 
ใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
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         ๔.2 ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดย

เสนอราคารวม  และหรือราคาตอหนวย  และหรือตอรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง  ทั้งนี้  
ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ   ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน  ใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ 
โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมภาษีมูลคาเพ่ิม  ภาษีอากรอ่ืน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวงไวแลว 

         ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 90 วัน ตั้งแตวันเสนอราคา  โดยภายใน
กําหนดยืนราคา  ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได     
                         4.3  ผูยืน่ขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการแลวเสร็จไมเกิน 365 วัน นับถัดจากวัน 
ลงนามในสัญญาที่จะจาง หรือจากวันที่ไดรับหนังสือแจงจากสถาบัน ใหเริ่มทํางาน 
                         4.4  กอนเสนอราคา  ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียดฯลฯ          
ใหถี่ถวน  และเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงย่ืนเสนอราคาตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส 
                4.5 ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ............................................. ระหวางเวลา 8.30 น.ถึงเวลา 16.30 น. และเวลาในการ
เสนอราคาใหถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ 
                           เมื่อพนกําหนดเวลาย่ืนขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและเสนอ
ราคาใดๆ  โดยเด็ดขาด 
       4.6 ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสารประเภท 
PDF File (Portable  Document Format) โดยผูย่ืนขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวนถูกตอง
และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมลู (Upload) เพ่ือเปนการเสนอราคา
ใหแกสถาบันผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  
        4.7 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา  เปนผูยื่นขอเสนอที่มผีลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน ตามขอ    
๑.5(1) หรือไม  หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น 
คณะกรรมการฯ  จะตัดรายชื่อผูย่ืนขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ 

           หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะ 
ที่มีการพิจารณาขอเสนอ  มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  ตาม
ขอ ๑.5 (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ  และสถาบันจะพิจารณาลงโทษผูยื่น
ขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน  เวนแตสถาบันจะพิจารณาเห็นวา ผูยื่นขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทํา
ดังกลาวและไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของสถาบัน 
                           4.8  ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้ 

                  (1)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
                                  (๒) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอื่น ๆ (ถามี) รวม
คาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว  
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             (3)  ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลาที่กําหนด 
                                  (4)  ผูย่ืนขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได 
                            (5)  ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซตwww.gprocurement.go.th  
              

                      ๕. หลักประกันการเสนอราคา       
 

                           ผูยื่นขอเสนอตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อ 
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้  จํานวน 349,000.- บาท            
(-สามแสนสี่หมื่นเกาพันบาทถวน-)   
                          ๕.๑ เช็คหรือดราฟทที่ธนาคาร สั่งจายใหแกสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร  โดยเปนเช็ค 
หรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟทนั้นตอเจาหนาที่ในวันที่ยื่นขอเสนอ หรือกอนวันนั้นไมเกิน 3 วันทําการ              
                          5.2 หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศ ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย 
กําหนด  
                          ๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
       5.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยตามรายชื่อ
บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ  โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 
 

                          กรณทีี่ผูยื่นขอเสนอนําเช็คหรือดราฟทที่ธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือ 
ค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย มาวางเปนหลักประกันการเสนอราคา จะตองสงตนฉบับ
เอกสารดังกลาวมาใหสถาบันตรวจสอบความถูกตอง ในวันที่ .................................... ระหวางเวลา 08.30 น.  ถึง 
16.00 น. 
                          กรณีที่ผูยื่นขอเสนอที่ยื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ประสงคจะใชหนังสือค้ํา
ประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคา ใหระบุชื่อผูยื่นขอเสนอในหนังสือค้ํา
ประกันอิเล็กทรอนิกสฯ ดังนี้ 
                          (๑) กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อกิจกรรมรวมคาดังกลาว 
เปนผูย่ืนขอเสนอ 
                          (๒) กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อผูเขารวมคารายที่สัญญา
รวมคากําหนดใหเปนผูเขายื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐเปนผูย่ืนขอเสนอ 
                          ท้ังนี้ "กจิการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียน
เปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณชิย 
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                               หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ สถาบันจะคืนใหผูยื่นขอเสนอหรือผูค้ําประกันภายใน 

๑๕ วัน นับถัดจากวันที่สถาบันไดพิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผูชนะการประกวดราคาเรียบรอยแลว เวนแต 
ผูยื่นขอเสนอรายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุด หรือไดคะแนนรวมสูงสุดไมเกิน ๓ ราย ใหคืนไดตอเมื่อไดทําสัญญา
หรือขอตกลง หรือผูย่ืนขอเสนอไดพนจากขอผูกพันแลว  
                          การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบ้ีย 

 

                    ๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 
๖.๑ ในการพิจารณาผลการย่ืนขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ สถาบันจะพิจารณา

ตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา 
๖.๒ การพิจารณาผูชนะการย่ืนขอเสนอ 

                               กรณใีชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ สถาบัน  จะพิจารณาจาก 
ราคารวม 

6.3 หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคณุสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอไม
ถูกตอง  หรือไมครบถวนตามขอ ๓  หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ  ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูย่ืนขอเสนอรายใดเสนอเอกสารทาง
เทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไข 
ที่สถาบันกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  ในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ และความแตกตาง
นั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย  คณะกรรมการฯ 
อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น    

                           ๖.๔ สถาบันสงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณี
ดังตอไปนี้ 

(1) ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส  หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบการ
จัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสของสถาบัน 

(2) ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็ก                

ทรอนิกส   
(3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็ก 

ทรอนกิสที่เปนสาระสําคัญ  หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูย่ืนขอเสนอรายอื่น 
 

                            ๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา  คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือสถาบัน มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพ่ิมเติมได  สถาบันมี
สิทธิที่จะไมรับขอเสนอ  ไมรบราคา  หรือไมทําสัญญา  หากขอเท็จจริงดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 
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          6.6 สถาบันทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรบราคาต่ําสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใด  หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน  หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  โดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชนของทาง
ราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของสถาบันเปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหาย
ใด ๆ มิได รวมทั้งสถาบันจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  และลงโทษผูยื่นขอเสนอเปน                   
ผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการยื่นขอเสนอกระทําการ
โดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมายื่นขอเสนอแทน เปนตน 
                             ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาต่ําสุด  เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได  คณะกรรมพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือ
สถาบันจะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา  ผูย่ืนขอเสนอสามารถดําเนินงานตามเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ  หากคําชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได  สถาบันมีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไม
รับราคาของผูย่ืนขอเสนอรายนั้น  ทั้งนี้  ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จาก
สถาบัน 
                             ๖.7  กอนลงนามในสัญญาสถาบัน  อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
หากปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูย่ืนขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคดัเลือกมีผลประโยชน 
รวมกัน  หรือมีสวนไดสวนเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน  หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม  หรือสมยอมกันกับ            
ผูยื่นขอเสนอรายอื่น  หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา  หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
 
                    7. การทําสัญญาจาง 
                        ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ 1.3  
หรือทําขอตกลงเปนหนังสือกับสถาบัน ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญา 
เปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5 ของราคาคาจางที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได  ใหสถาบันยึดถือไวในขณะทํา
สัญญา  โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 
                        7.1  เงนิสด 
                        7.2  เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารสั่งจายใหแกสถาบัน โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหนา
นั้นไมเกิน  3 วันทาํการของทางราชการ 
                        7.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ําประกันดงัระบุในขอ  
๑.4 (2)  หรือจะเปนหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
                        7.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยตามรายชื่อ
บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ  โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันธนาคารที่
คณะกรรมการนโยบายกําหนด  ดังระบุในขอ 1.4(2) 
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                        7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 

                        หลักประกันนี้จะคืนให  โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 
    หลักประกันนี้จะคนืให  โดยไมมีดอกเบี้ย  ตามอัตราสวนของงานจางซึ่งสถาบัน  ไดรับมอบไวแลว 
 

                  ๘. คาจางและการจายเงิน 
                      สถาบันจะจายเงินคาจางซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม  ตลอดจนภาษีอื่นๆ  และคาใชจายทั้งปวงแลว
โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกําหนดการจายเงินเปน จํานวน  12 งวด ดังนี้ 
   งวดที่ 1  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 8.33 ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานประจําเดือน
ตุลาคม 2563 ใหแลวเสร็จภายใน 31 วัน 
   งวดที่ 2  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 8.33 ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานประจําเดือน
พฤศจิกายน 2563 ใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน 
   งวดที่ 3  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 8.33 ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานประจําเดือน
ธันวาคม 2563 ใหแลวเสร็จภายใน 31 วัน 
   งวดที่ 4  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 8.33 ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานประจําเดือน
มกราคม 2564 ใหแลวเสร็จภายใน 31 วัน 
   งวดที่ 5  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 8.33 ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานประจําเดือน
กุมภาพันธ 2564 ใหแลวเสร็จภายใน 28 วัน 
  งวดที่ 6  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 8.33 ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานประจําเดือน
มีนาคม 2564 ใหแลวเสร็จภายใน 31 วัน 
  งวดที่ 7  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 8.33 ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานประจําเดือน
เมษายน 2564 ใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน 
  งวดที่ 8  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 8.33 ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานประจําเดือน
พฤษภาคม 2564 ใหแลวเสร็จภายใน 31 วัน 
  งวดที่ 9  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 8.33 ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานประจําเดือน 
มิถนุายน 2564 ใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน 
  งวดที่ 10 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 8.33 ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานประจําเดือน 
กรกฎาคม 2564 ใหแลวเสร็จภายใน 31 วัน       
  งวดที่ 11 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 8.33 ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานประจําเดือน 
สิงหาคม 2564 ใหแลวเสร็จภายใน 31 วัน       
                     งวดที่ 12 งวดสุดทาย  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 8.37  ของคาจาง  เมื่อผูรับจางได
ปฏิบัติงานทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญาประจําเดือนกันยายน 2563 ใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน  

 

                  9. อตัราคาปรับ 
                       คาปรับตามแบบสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้  หรือขอตกลงจางเปน
หนังสือจะกํานหนดดังนี้ 
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  9.1 กรณทีี่ผูรับจางนํางานที่รับจางไปจางชวงใหผูอ่ืนทําอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาตจาก 
สถาบัน  จะกําหนดคาปรับสําหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจํานวนรอยละ  10  ของวงเงนิของงานจางชวงนั้น 

  9.2  กรณีท่ีผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางนอกเหนือจากขอ 9.1  จะกําหนดคาปรับเปนรายวัน 
ในอัตรารอยละ 0.10 ของราคาคาจางและอัตราคาปรับอื่นๆ  จะเปนไปตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
โครงการฯ 
 

                  10. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
                         ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบ
ดังระบุในขอ 1.3 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาเวลา ---ป 
นับถัดจากวันที่สถาบันไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ------- วัน 
นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
 

                   11. ขอสงวนสิทธิในการยื่นขัอเสนอและอื่นๆ 
                         11.1 เงนิคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ไดมาจากงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ 2564 
      การจัดซื้อจัดจางครั้งนี้จะมกีารลงนามในสัญญา หรือขอตกลงเปนหนังสือไดตอเมื่อสภาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรอนุมัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลใชบังคบั และไดรับ
จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรแลวเทานั้น และ
กรณีทีส่ถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรไมไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายเพ่ือการจัดหาในครั้งดังกลาว  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรสามารถยกเลิกการจัดหาในครั้งนี้ได 

                   11.2 เมื่อสถาบันไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอราคารายใด ใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตามที่ได 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว  ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ 
และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยูและสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรี 
วาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การพาณชิยนาวี  ดังนี้ 

(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทาภายใน 7 วัน 

นับแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อขายของจากตางประเทศ  เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 

           (2) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย 
จากตางประเทศมายังประเทศไทย  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือ
ไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                               (3)  ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี 
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                       11.3 ผูย่ืนขอเสนอซึ่งสถาบันไดคัดเลือกแลว  ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกําหนดดังระบุไวในขอ 7  สถาบันจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกัน
การยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงาน
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
                       11.4 สถาบันสงวนสิทธ์ิที่จะแกไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 
                       11.5  ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้  มีความขัดหรือแยงกัน 
ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของสถาบัน  คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด  และผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิ 
เรียกรองคาใชจายใดๆเพ่ิมเติม 
                       11.6  สถาบันอาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณีตอไปนี้ได โดยผูยื่นขอเสนอจะเรียกรอง
คาเสียหายใดๆ จากสถาบันไมได 
                       (1) ไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดจางหรือไดรับจัดสรรแตไมเพียงพอที่จะทําการ
จัดจางครั้งนี้ตอไป 
     (2) มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดจางหรือที่ไดรับการคัดเลือก 

มีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับ 
ผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
     (3) การทําการจัดจางครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกสถาบันหรือกระทบตอ
ประโยชนสาธารณะ 
     (4) กรณี อ่ืนในทํานองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามที่ กําหนดในกฎกระทรวง  
ซึ่งออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 

       12.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
           ในระหวางระยะเวลาการจาง  ผูย่ืนขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด 

 

       13. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
       สถาบันสามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกให
เปนผูรับจางเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
 
       ท้ังนี้ หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือ
ทําสัญญากับสถาบัน ไวชั่วคราว 
 
          

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
                                                     ............................................... 
 

 


