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ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

เรื่อง  ประกวดราคาจางทํา Website Environmental Monitoring  
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

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

             สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร           มีความประสงคจะประกวดราคาจางทํา Website 
Environmental Monitoring ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

 

     ราคากลางของงานจางในการประกวดราคาครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น  1,887,500.- บาท (-หนึ่ง
ลานแปดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหารอยบาทถวน-) 
 

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 

 
ผูยื่นขอเสนอตองย่ืนขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส          

ในวันที ่.............................................  ระหวางเวลา  8.30 น. ถึง 16.30 น. 
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ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  โดยดาวนโหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อ

จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันที่ประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา 
 
 

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

หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข  02-7273796 ในวนัและเวลาราชการ 
 
ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเก่ียวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  ผานทางอีเมล panomkon.khu@nida.ac.th หรือชองทางตามที่
กรมบัญชีกลางกําหนดภายในวันที่   …………………………………โดยสถาบันจะชี้แจงรายละเอียดดังกลาวผานทาง
เว็บไซต   http://www.nida.ac.th และ http://www.gprocurement.go.th   ในวันท่ี  ………………………..  
 
                 

                                                  ประกาศ ณ  วันที่                พฤศจิกายน  2563 
                                     
                                                                              
                                                                              
                                                                      (ศาสตราจารย ดร.กําพล  ปญญาโกเมศ) 
                                                                    อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

เลขที่ .............................. 
การจางทํา Website Environmental Monitoring 

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

 

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

                สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  ซึ่งตอไปนีเ้รียกวา “สถาบัน” มีความประสงคจะประกวด 
ราคาจางทํา Website Environmental Monitoring ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  (e-bidding) โดยมี
ขอแนะนํา และขอกําหนด ดังตอไปนี้ 

 

               ๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส   
                    1.1 รายการละเอียดและขอบเขตของงาน        
                    ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส                   
                       ๑.๓ แบบสัญญาจางทําของ                             
                    ๑.4 แบบหนังสือค้ําประกัน 
                          (๑) หลกัประกันสัญญา 
                    1.5 บทนิยาม 
                          (๑) ผูทีม่ีผลประโยชนรวมกัน 
                          (๒) การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม 
                    ๑.6 แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครฐัดวยอิเล็กทรอนิกส 
                           (๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ 
                           (๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ 
                                         

                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 

2.7 เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
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2.8 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนที่เขายื่นขอเสนอใหแกสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

2.9 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 

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

    
              ๓. หลักฐานการย่ืนขอเสนอ 
                   ผูย่ืนขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน 2 สวน คือ 
  ๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
   (๑)  ในกรณผีูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล 
     (ก)  หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสํา เนาหนังสือรับรอง 
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

     (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนรายใหญ               
บอจ.5 พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง   
   (๒)  ในกรณผีูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มใิชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรอง
สําเนาถูกตอง 
                           (๓) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูย่ืนขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา
สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (1) หรือ (2) ของผูรวมคา แลวแตกรณี    
                           (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
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี  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) สําเนาสัญญาหรือสําเนาหนังสือรับรองผลงานตามสัญญาหรือสําเนาใบสั่งซื้อ/จางพรอม
รับรองสําเนาถูกตองนั้นยื่นมาพรอมกันในวันเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  
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        (3) เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
                             (3.1) เอกสารขอเสนอทางเทคนิค ตางๆ ตามขอบเขตงานจางทํา Website 
Environmental Monitoring 

           (4)  บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

 
        ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ 2 ครบถวน 
ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครฐัดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ 2 ตามแบบใน ขอ 1.6  (2)   
ใหโดยผูย่ืนขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ 2 ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                            

๔. การเสนอราคา 
4.1 ผูยื่นขอเสนอตองย่ืนขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจดัจางภาครฐัดวยอิเล็กทรอนิกส

ตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความให
ถูกตองครบถวน พรอมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดยไมตองแนบใบเสนอ
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 120 วัน นับถัดจากวัน 
ลงนามในสัญญาที่จะจาง หรือจากวันที่ไดรับหนังสือแจงจากสถาบัน ใหเริ่มทํางาน 
                    4.4  กอนเสนอราคา  ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียดฯลฯ          
ใหถี่ถวน  และเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงย่ืนเสนอราคาตาม
เงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส 
            4.5 ผูย่ืนขอเสนอจะตองย่ืนขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส ในวันที่  ............................... ระหวางเวลา 8.30 น.ถึงเวลา 16.30 น. และเวลาในการ
เสนอราคาใหถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ 
                           เมื่อพนกําหนดเวลาย่ืนขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและ
เสนอราคาใดๆ  โดยเด็ดขาด 
  4.6 ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสารประเภท 
PDF File (Portable  Document Format) โดยผูย่ืนขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน
ถูกตองและชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปน
การเสนอราคาใหแกสถาบันผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
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                   4.7  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น                
ตามขอ ๑.5 (๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอ
รายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ 

หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวากอนหรือใน
ขณะที่มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม 
ตามขอ ๑.5 (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูย่ืนขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และสถาบันจะพิจารณาลงโทษผูย่ืน
ขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตสถาบันจะพิจารณาเห็นวาผูย่ืนขอเสนอรายนั้น  มิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทํา
ดังกลาวและไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของสถาบัน                   
                   4.8  ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี ้
                          (1)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
                          (2)  ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอ่ืน ๆ (ถามี) รวม
คาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 
                              (3)   ผูยืน่ขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กําหนด 
        (4)  ผูยืน่ขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได 
                         (5)  ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th  
       
                   ๕. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 

5.1 ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้ งนี้  สถาบัน  

จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑราคาประกอบเกณฑอ่ืน 

5.2 การพิจารณาผูชนะการย่ืนขอเสนอ  สถาบันจะใชหลักเกณฑราคาประกอบเกณฑอื่น 

Price Performance)  โดยพิจารณาใหคะแนนตามปจจัยหลักและน้ําหนักที่กําหนด ดังนี้ 

(1) ราคาที่เสนอราคา (ตัวแปรหลัก)  กําหนดน้ําหนักกับรอยละ 40 
(2) ขอเสนอดานเทคนิคหรือขอเสนออื่นๆ กําหนดน้ําหนักกับรอยละ 60 

 หากผูเสนอราคาไมนําเสนอขอมูลใดขอมูลหนึ่งหรือไมแนบเอกสารใด คณะกรรมการฯ จะพิจารณาคิด
คะแนนหัวขอยอยนั้นเปน 0 คะแนน 

 
 หลักเกณฑการใหคะแนน  รายละเอียดดังนี้ 
 1. ราคาที่ยื่นขอเสนอ (Price) เกณฑคะแนน 40 คะแนน 
 2. การวางแผนการดําเนินงาน การนําเสนอแนวคิด แผนผังการจัดการขอมูลและผลงานที่ผานมาเกณฑ 
     คะแนน 20 คะแนน 
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ลําดับที่ เกณฑการพิจารณาใหคะแนน น้ําหนัก (รอยละ) 
1 ราคาที่ยื่นขอเสนอ (Price) 40 
2 การวางแผนการดําเนินงาน การนําเสนอแนวคิด แผนผังการ

จัดการขอมูล และผลงานที่ผานมา 
20 

3 การนําเสนอแผนผังการใชงานและตัวอยางหนาจอแสดงผลที่
จะใชในโครงการ ซึ่งคนทั่วไปสามารถเขาใจขอมูลสถานการณ
สิ่งแวดลอมไดงาย พรอมทั้งแสดงตําแหนงของจุดตรวจวัดอยาง
ชัดเจน* 

20 

4 คุณสมบัติบุคลากรของผูเสนอราคา 20 
รวมทั้งหมด 100 

* เชน แสดงบนผังพ้ืน หรือเปนทัศนยีภาพ 3 มิติ เสมือนจริง หรือภาพสถานที่จริงของจุดตรวจวัด 

 
 หากผูเสนอราคาไมนําเสนอขอมูลใดขอมูลหนึ่งหรือไมแนบเอกสารใด คณะกรรมการฯ จะพิจารณาคิด

คะแนนหัวขอยอยนั้นเปน 0 คะแนน 
  1. ราคาที่ย่ืนขอเสนอ (Price) เกณฑคะแนน 40 คะแนน 
  2. การวางแผนการดําเนินงาน การนําเสนอแนวคิด แผนผังการจัดการขอมูลและผลงานที่ผานมเกณฑ 
     คะแนน 20 คะแนน 

             2.1 การวางแผนการดําเนินงาน คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
1) ระยะเวลาการดําเนินงานอยูภายในระยะเวลาที่กําหนด (25 คะแนน) 
2) มีการกําหนดกิจกรรมเปนขั้นตอนและสอดคลองกับโครงการ (25 คะแนน) 
3) มีการกําหนดวันที่เริ่มตนและวันท่ีสิ้นสุดของแตละกิจกรรมในขอ 1) อยางชัดเจน

(25 คะแนน) 
4) มีการระบุผลลัพธของแตละกิจกรรม (25 คะแนน) 

             2.2 การนําเสนอแนวคิด คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
1) มีการนําเสนอแนวคิดในการนําขอมูลจากระบบที่ทางสถาบันฯ มีการติดตั้งอยูเดิม

มาใชงาน (25 คะแนน) 
2) มีการนําเสนอแนวคิดในการบริหารจัดการขอมูล (Data Management) 
    (25 คะแนน) 

               3) มีการนําเสนอแนวคิดในการวิเคราะหขอมูลการใชพลังงาน(25 คะแนน) 
  4) มีการนําเสนอแนวคิดในการพัฒนาตอยอดของโครงการ(25 คะแนน) 
 

            2.3 แผนผังการจัดการขอมูล คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
1) แผนผังมีการแสดงรายละเอียดขอมูลจากแหลงที่มาของขอมูล (25 คะแนน) 
2) มีการแสดงรูปแบบและวิธีการสงผานขอมูลจากตนทางเขาสูข้ันตอนการบริหาร

จัดการขอมูล (25 คะแนน) 
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3) มีการแสดงแผนผังข้ันตอนการบริหารจัดการขอมูล (Data Management) และ

การวิเคราะหขอมูล (25 คะแนน) 
4) มีการแสดงแผนผังข้ันตอนการนําขอมูลที่บริหารจัดการและวิเคราะหขอมูล

เรียบรอยแลวเขาสูข้ันตอนการเผยแพรขอมูล (25 คะแนน) 
 

2.4 ผลงานที่ผานมา คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

 

รายละเอียด 
คะแนน

เต็ม 

คะแนนที่ได 

ผลงานตรง

กับลักษณะ

โครงการนี้ 

บางสวนคลาย

กับลักษณะ

โครงการนี้ 

ไมเก่ียวของ

กับโครงการ 

การนําเสนอผลงานที่ผานมา

ของผูเสนอราคา 

100 100 50 0 

 
 

 

3. การนําเสนอแผนผังการใชงาน(Site Map) และตัวอยางหนาจอแสดงผลที่จะใชในโครงการ เกณฑ 
    คะแนน 20 คะแนน 

            3.1 แผนผังการแสดงโครงสรางของเว็บไซต (Site Map) คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
1) มีการจัดทําแผนผังโครงสรางเว็บไซต (Sitemap) ที่มีการออกแบบการเขาถึง

ขอมูลในรูปแบบเมนูการใชงานโดยแสดงการเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาขอมูลที่

ตองการไดงาย (25 คะแนน) 

2) ในแผนผังโครงสรางเว็บไซต(Sitemap)  มีการออกแบบเมนูที่แบงหมวดหมูของ

เนื้อหาขอมูลอยางชัดเจน (25 คะแนน) 

3) เมนูมีการแยกยอยเนื้อหาขอมูลที่มีความสัมพันธกันออกเปนสวนตางๆ   

(25 คะแนน) 

4) มีการจัดลําดับความสําคัญของเนื้อหาขอมูลอยางเปนระบบ (25 คะแนน) 

            3.2 ตัวอยางหนาจอแสดงผล คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
1) มีการออกแบบหนาจอแสดงผลที่บุคคลทั่วไปสามารถเขาใจขอมูลดานพลังงานได

งาย (10 คะแนน) 

2) สามารถแสดงผลขอมูลการใชพลังงานรวมเปนจํานวนหนวยไฟฟาที่ใชและเปน

จํานวนเงินบาท (10 คะแนน) 

3) มีแผนผังแสดงการใชพลังงานของอาคารตาง ๆ ในสถาบันฯ (10 คะแนน) 
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4) สามารถแสดงผลการวิเคราะหการใชพลังงานในรูปแบบของกราฟเสน กราฟแทง 

และกราฟวงกลมเปนอยางนอย (10 คะแนน) 

5) สามารถแสดงสัดสวนการใชพลังงานโดยแบงตามประเภทของระบบท่ีมีการ

ติดตั้งมิเตอรไฟฟา (10 คะแนน) 

6) สามารถสรางรายงานทางดานพลังงานและดาวนโหลดรายงานเพื่อนําไปใชงาน

ตอได (10 คะแนน) 

7) สามารถดาวนโหลดขอมูลในรูปแบบไฟลเอ็กซเซล (Excel) เพ่ือนําขอมูลไปใช

งานตอได (10 คะแนน) 

8) มีหนาจอแผนผังแสดงมิเตอรไฟฟาที่เชื่อมโยงกับระบบพรอมระบุตําแหนง 

หมายเลขมิเตอรไฟฟา (10 คะแนน) 

9) มีการแสดงคาทางไฟฟาที่จําเปนของมิเตอรไฟฟาแตละเครื่อง เชน แรงดัน (V) , 

กระแส (A) , กิโลวัตต (kW) และกิโลวัตตชั่วโมง (kWh) เปนตน (10 คะแนน) 

10)สามารถบริหารจัดการผูเขาใชงานโดยผูดูแลระบบ (10 คะแนน) 

 
4. คุณสมบัติของบุคลากรของผูเสนอราคา เกณฑคะแนน 20 คะแนน 
  โดยพิจารณาคุณสมบัติและประสบการณของบุคลากรหลัก ทั้งนี้ผูเสนอราคาจะตองแนบ
เอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติและประสบการณแตละตําแหนง ดังนี้ 

(1) สําเนาเอกสารรับรองผลการสําเสร็จการศึกษา 

(2) สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสําหรับบุคลาการที่มีคุณวุฒิดาน

วิศวกรรมศาสตร 

(3) ประวัติการทํางาน และเอกสารรับรองการฝกอบรมที่สอดคลองกับประเภทของงาน 

(4) หนังสือรับรองการเขารวมทํางานกับผูเสนอราคา 

ตําแหนง คะแนนเต็ม 

คุณสมบัติบุคลากร ประสบการณของบุคลากร 

ตรงตาม

กําหนด 

ไมตรงตาม

กําหนด 

มีประสบการณ

ตรงกับ

โครงการ 

มีประสบการณบางสวน

คลายกับลักษณะโครงการ

นี้ 

ไมมีประสบการณ 

วิศวกรสิ่งแวดลอม 100 50 0 50 25 0 

ผูเชี่ยวชาญดานการวิเคราะห

ขอมูลเชิงภาพหรือกราฟฟกส 
100 50 0 50 25 0 

ผูเชี่ยวชาญการเช่ือมโยงระบบ

ดวย API Service 
100 50 0 50 25 0 

ผูเชี่ยวชาญกลุมงานเว็บไซต 100 50 0 50 25 0 

ผูประสานงานโครงการ 100 50 0 50 25 0 

รวมคะแนน 100 50 0 50 25 0 
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การพิจารณาผลจะพิจารณาจากราคาและคุณภาพ โดยมีหลักเกณฑการพิจารณาใหคะแนน 2 ระดับ ดังนี้ 
- ผานเกณฑ    ชวงคะแนนที่ไดรับคดิเปนรอยละ 80 – 100 
- ต่ํากวาเกณฑ ชวงคะแนนที่ไดรับคิดเปนรอยละ 0 - 79 

5.3 หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอ
ไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือย่ืนขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณาผลการ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูย่ืนขอเสนอรายใดเสนอเอกสาร
ทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไปจาก
เงื่อนไขทีส่ถาบัน กําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและความ
แตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะ
กรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูย่ืนขอเสนอรายนั้น 
 5.4 สถาบันสงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผันในกรณี
ดังตอไปนี้ 
     (1)  ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชรีายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็ก             
ทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบ
จัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสของสถาบัน  
     (2) ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส 
 
     (3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็ก        
ทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น 
 5.5  ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือสถาบัน มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได  
สถาบันมีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง 
                         5.6 สถาบันทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน
ของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของสถาบันเปนเด็ดขาด  ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือ
คาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งสถาบันจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอ
เปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวาการย่ืนขอเสนอ
กระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคา
แทน เปนตน 
  ในกรณทีี่ผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
หรือสถาบันจะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูย่ืนขอเสนอสามารถดําเนินการตาม
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได สถาบันมีสิทธิที่จะไมรับ
ขอเสนอหรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น  ทั้งนี้ ผูย่ืนขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือ
คาเสียหายใด ๆ จากสถาบัน  
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                          5.7 กอนลงนามในสัญญา  สถาบันอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หาก
ปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชน
รวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่น
ขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทาํการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 
 

                    ๖. การทําสัญญาจาง 
                           ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ 1.3 
หรือทําขอตกลงเปนหนังสือกับสถาบันภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญา
เปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5 ของราคาคาจางที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหสถาบัน ยึดถือไวในขณะทํา
สัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้  

6.1  เงินสด 
6.2 เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจายใหแกสถาบัน ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใช

เช็ค หรือดราฟทนั้นชําระตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทาํการ 
6.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบาย

กําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
6.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทนุเพื่อการพาณชิยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม 
รายชื่อบริษัทเงนิทนุท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกัน
ของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) 
                         6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 

  หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 
 

  7. คาจางและการจายเงิน 
                       สถาบันจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน 3 งวด โดยผูรบัจางจะตองสงมอบงานในรูปแบบ
เอกสารและในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสไฟลบันทึกลงใน CD จํานวน 6 ชุด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

           งวดที่  1 ชําระเงินเปนจํานวนรอยละ 30 ของวงเงนิในสัญญา ภายหลังจากไดทําการ 
สงมอบงาน ดังนี้ 

1) จัดทําความตองการขอมูลทางดานสิ่งแวดลอม (User Requirement) และออกแบบ

ความตองการของระบบ (Functional Design Requirement) 

2) ศึกษาระบบฐานขอมูลทางดานสิ่งแวดลอมเดิมของสถาบันฯ การรับ-สงขอมูล และการนํา

ขอมูลมาใชในการออกแบบจัดทําระบบ 

3) ออกแบบพัฒนาระบบฐานขอมลู วิเคราะหขอมูลดานสิ่งแวดลอม บนระบบเครือขาย

สารสนเทศ (Cloud) เดิมของสถาบัน เพ่ือนําขอมูลจากอุปกรณตรวจวัดดานสิ่งแวดลอม 

มาแสดงผลบน Website Environmental Monitoring  

 



-10- 
 

 ภายในระยะเวลา 45 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาและหลังจากกรรมการตรวจรับไดตรวจ 

รับเสร็จสิ้นสมบูรณ 
           งวดที่ 2 ชําระเงินเปนจํานวนรอยละ 30 ของวงเงนิในสัญญา ภายหลังจากไดทําการสงมอบ 

งาน ดังนี้ 
1) จัดหาระบบเครือขายสารสนเทศ (Cloud) สํารองหรือชุดคอมพิวเตอรสํารองสําหรับการ

พัฒนาระบบใหสมบูรณกอนนําไปติดตั้งจริง 

2) ออกแบบและพัฒนาการนําเขาขอมูลสิ่งแวดลอมจากฐานขอมูลของระบบเดิม เพ่ือนํามา

วิเคราะหและจัดเก็บเขาสูฐานขอมูลใหม 

  ภายในระยะเวลา 90 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาและหลังจากกรรมการตรวจรับไดตรวจ 
รับเสร็จสิ้นสมบูรณ 

          งวดที่ 3 ชําระเงินเปนจํานวนรอยละ 40 ของวงเงินในสัญญา ภายหลังจากไดทําการสงมอบ 
งาน ดังนี้ 

1) ศึกษา วิเคราะหขอมูลในระบบและพัฒนาเครื่องมือในการดําเนินการสรางชุดขอมูลใหม 

เพ่ือใหสามารถนําไปวิเคราะหและประมวลผลในดานอื่น ๆ ตอไป 

2) พัฒนาและจัดทําการนําเสนอขอมูลดานสิ่งแวดลอมในรูปแบบ Website 

Environmental Monitoring ที่สรุปผลขอมูล ประกอบดวย การจัดทําแผนผัง 

(Dashboard Diagram) และแสดงผลการวิเคราะหขอมูลดานสิ่งแวดลอม การแจงเตือน

ความผิดปกติ ตามความตองการของสถาบันฯ 

3) จัดทําคูมือการใชงานระบบจํานวนไมนอยกวา 5 ชุด และบันทึกลงแฟลชไดรฟ 1 ชุดสง

มอบใหแกสถาบัน พรอมทั้งฝกอบรมการใชงานระบบแกบุคลากรที่รับผิดชอบของทาง

สถาบัน 

4) ฝกอบรมการใชงานระบบแกบุคลากรที่รับผิดชอบของทางสถาบัน 

       ภายในระยะเวลา 120 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญานับจากวันที่ลงนามในสัญญาและ 

หลังจากกรรมการตรวจรับไดตรวจรับเสร็จสิ้นสมบูรณ 
 

          สถาบันฯ จะจายคาจางใหแกผูรับจางก็ตอเม่ือผูรับจางสามารถสงมอบงานตามเงื่อนไงของการ
สงมอบงาน และเมื่อสถาบันฯ ไดรับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (สดช.) 
ครบถวนตามงวดงานแลวเทานั้น ทั้งนี้ โดยผูรับจางจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ หรือฟองรอง/รองเรียน ตอ
สถาบันฯ หรือหนวยงานตนสังกัดของสถาบันฯ มิได 

 
  

                 8. อัตราคาปรับ 
                      คาปรับตามแบบสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงจาง
เปนหนังสือจะกําหนด ดังนี้ 
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     8.1  กรณีที่ผูรับจางนํางานที่รับจางไปจางชวงใหผูอ่ืนทําอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาต
จากสถาบัน  จะกําหนดคาปรับสําหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจํานวนรอยละ 10 ของวงเงินของงานที่จางชวงนั้น 
                        8.2  กรณีที่ผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางนอกเหนือจากขอ 9.1 จะกําหนดคาปรับเปน
รายวันเปนเงินตายตัวในอัตรารอยละ 0.10 ของราคางานจางตอวัน 
 

                  9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
                       ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําสัญญาจาง ตามแบบดังระบุในขอ 1.3 หรือ
ขอตกลงจางเปนหนังสือ แลวแตกรณีจะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดขึ้นภายในระยะเวลา 
เวลา 2 ป นับถัดจากวันที่สถาบันไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิม
ภายใน 5 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง    
 
 

                   10. ขอสงวนสิทธิในการยื่นขัอเสนอและอื่นๆ 
                         10.1 เงนิคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้   ไดมาจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม (สดช.)  
 
                การลงนามในสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือไดตอเม่ือไดรับจัดสรรจากกองทุนพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สดช.) แลว  สําหรับกรณีท่ีไมไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายเพื่อการจัดหาในครั้ง
ดังกลาว  สถาบันสามารถยกเลิกการจัดหาได 
                         10.2 เม่ือสถาบันไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอราคารายใด ใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจาง
ตามที่ไดประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว  ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจางดังกลาวเขามาจาก
ตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยูและสามารถใหบริการรับขนได
ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูย่ืนขอเสนอซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 

(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทาภายใน          

7 วันนับแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อขายของจากตางประเทศ  เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 

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

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

10.6 สถาบันอาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณีตอไปนีไ้ด โดยท่ีผูย่ืนขอเสนอจะ
เรียกรองคาเสียหายใด ๆ จากสถาบันไมได  
    (1) สถาบันไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดจางหรือท่ีไดรับจัดสรรแตไม
เพียงพอท่ีจะทําการจัดจางครั้งนี้ตอไป 
    (2) มีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูย่ืนขอเสนอที่ชนะการจัดจางหรือที่ไดรับการ
คัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูย่ืนขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม  

หรือสมยอมกันกับผูย่ืนขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใด
ในการเสนอราคา 
    (3) การทําการจัดจางครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกสถาบันหรือ
กระทบตอประโยชนสาธารณะ 
    (4) กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  
ซึ่งออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพสัดุภาครัฐ  
 

                  11.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
           ในระหวางระยะเวลาการกอสราง  ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตอง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด 
 

       12. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
        สถาบัน   สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการ
คัดเลือกใหเปนผูรับจางเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
 
       ทั้งนี้ หากผูย่ืนขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการย่ืน
ขอเสนอหรือทําสัญญากับสถาบัน ไวชั่วคราว              

                
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

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


