-ราง-

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
เรื่อง ประกวดราคาจางปรับปรุงพื้นที่เปนศูนยวิจัยและสงเสริมการเรียนรูดานนวัตกรรม AI ชั้น L
อาคารบุญชนะ อัตถากร (NIDA HUB) จํานวน 1 งาน ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
-------------------------------สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร มีความประสงคจะประกวดราคาจางปรับปรุงพื้นที่เปน
ศูนยวิจัยและสงเสริมการเรียนรูดานนวัตกรรม AI ชั้น L อาคารบุญชนะ อัตถากร (NIDA HUB) จํานวน
1 งาน ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
ราคากลางของงานจางในการประกวดราคาครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น 10,951,215.71 บาท
(-สิบลานเกาแสนหาหมื่นหนึ่งพันสองรอยสิบหาบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค-)
ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. มีความสามารถตามกฎหมาย
2. ไมเปนบุคคลลมละลาย
3. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
4. ไมเปนบุค คลซึ่งอยูระหว างถูกระงับ การยื่นขอเสนอหรื อทํ าสั ญญากั บ หน วยงานของรัฐ ไว
ชั่ ว คราว เนื่ อ งจากเป น ผู ไ ม ผ า นเกณฑ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของผู ป ระกอบการตามระเบี ย บที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
5. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจ งเวียนชื่อใหเปนผูทิ้ งงานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูท้ิงงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
6. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
7. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
8. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกสถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
9. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผู ยื่น
ขอเสนอไดมีคาํ สั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
10. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic
Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

-211. ผู ยื่ น ข อ เสนอต อ งมี ผ ลงานปรั บ ปรุ ง และตกแต ง ภายในอาคาร ในวงเงิ น ไม น อ ยกว า
5,400,000.- บาท (-หาลานสี่แสนบาทถวน-) โดยตองเปนผลงานสัญญาเดียว และเปนผลงานยอนหลังไมเกิน
7 ป นับจากวันที่สงมอบงานแลวเสร็จจนถึงวันเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง และเปนผลงานที่เปนคูสัญญา
โดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานเอกชนที่สถาบันเชื่อถือ โดยจะตองแนบสําเนาสัญญาหรือสําเนาหนังสือรับรองผลงานตามสัญญานั้น
มาแสดงพรอมกันในวันเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
12. ผูยื่นขอเสนอที่ยื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ขอตกลงฯ
จะตองมีการกําหนดสัดสวนหนาที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลคาตามสัญญาของ
ผูเขารวมคาหลักมากกวาผูเขารวมคารายอื่นทุกราย
กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก กิจการร วมคา
นั้นตองใชผลงานของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาที่ยื่นขอเสนอ
กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวมคา
หลักจะเปนผูประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไวกับกรมบัญชีกลาง ในสวนของผูเขารวมคาที่ไมใชผูเขารวมคาหลักจะ
เปนผูประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานกอสรางไวกับกรมบัญชีกลางหรือไมก็ได
สําหรับขอตกลงฯ ที่ไมไดกําหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวมคาทุก
รายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารเขิญชวน
ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
ในวันที่ .............................................. ระหวางเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.
ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันที่ประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา
ผูสนใจดูรายละเอียดที่เว็บไซต http://www.nida.ac.thหรือ http://www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 02-7273469 ในวันและเวลาราชการ
ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ผานทางอีเมล kreethaphon.m@nida.ac.th หรือชองทางตามที่
กรมบัญชีกลางกําหนดภายในวันที่ ..............................................โดยสถาบันจะชี้แจงรายละเอียดดังกลาวผาน
ทางเว็บไซตhttp://www.nida.ac.th และ http://www.gprocurement.go.th ในวันที่..................................
ประกาศ ณ วันที่ ……………………………….
………………………………………………………………………

-รางเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
เลขที่ ................../2565
การจางปรับปรุงพื้นที่เปนศูนยวิจัยและสงเสริมการเรียนรูดานนวัตกรรม AI ชั้น L
อาคารบุญชนะ อัตถากร (NIDA HUB) จํานวน 1 งาน
ตามประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ลงวันที่ ................................................
..............................................................

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “สถาบัน” มีความประสงคจะประกวด
ราคาจางปรับปรุงพื้นที่เปนศูนยวิจัยและสงเสริมการเรียนรูดานนวัตกรรม AI ชั้น L อาคารบุญชนะ อัตถากร
(NIDA HUB) จํานวน 1 งาน ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) โดยมีขอแนะนําและ
ขอกําหนด ดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
1.1 แบบรูปและรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ แบบสัญญาจางทั่วไป
๑.4 แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(2) หลักประกันสัญญา
1.5 บทนิยาม
(๑) ผูทมี่ ีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม
๑.6 แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
1.7 แผนการใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
๒. คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ
2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
2.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย
2.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
2.4 ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว
ชั่ ว คราว เนื่ อ งจากเป น ผู ไ ม ผ า นเกณฑ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของผู ป ระกอบการตามระเบี ย บที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
2.5 ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน
ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

-22.6 มีคุณสมบัติและไมมลี ักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
2.7 เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
2.8 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
2.9 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูย ื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
2.10 ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
2.11 ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานปรับ ปรุ งและตกแต งภายในอาคาร ในวงเงิ นไม นอยกว า
5,400,000.- บาท (-หาลานสี่แสนบาทถวน-) โดยตองเปนผลงานสัญญาเดียว และเปนผลงานยอนหลังไมเกิน
7 ป นับจากวันที่สงมอบงานแลวเสร็จจนถึงวันเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง และเปนผลงานที่เปนคูสัญญา
โดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานเอกชนที่สถาบันเชื่อถือ โดยจะตองแนบสําเนาสัญญาหรือสําเนาหนังสือรับรองผลงานตามสัญญานั้น
มาแสดงพรอมกันในวันเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
2.12 ผูยื่นขอเสนอที่ยื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคณ
ุ สมบัติดังนี้
กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ขอตกลงฯ
จะตองมีการกําหนดสัดสวนหนาที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลคาตามสัญญาของ
ผูเขารวมคาหลักมากกวาผูเขารวมคารายอื่นทุกราย
กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก กิ จการ
รวมคานั้นตองใชผลงานของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาที่ยื่นขอเสนอ
กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวม
คาหลักจะเปนผูประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไวกับกรมบัญชีกลาง ในสวนของผูเขารวมคาที่ไมใชผูเขารวมคาหลั ก
จะเปนผูประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานกอสรางไวกับกรมบัญชีกลางหรือไมก็ได
สําหรับขอตกลงฯ ที่ไมไดกําหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเข ารวม
คาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารเขิญชวน
๓. หลักฐานการยื่นขอเสนอ
ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน 2 สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล
(ก) ห า งหุ น ส ว นสามั ญ หรื อ ห า งหุ น ส ว นจํ า กั ด ให ยื่ น สํ า เนาหนั ง สื อ รั บ รอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
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(ข) บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุน
รายใหญ (บอจ.5) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรอง
สําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นข อเสนอรว มกั นในฐานะเป นผู ร ว มคา ให ยื่ นสํ า เนา
สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (1) หรือ (2) ของผูรวมคา แลวแตกรณี
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(4.1) สําเนาใบทะเบียนพาณิชยหรือสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ 1 ครบถวน
ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ 1 ตามแบบในขอ 1.6 (1)
ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ 1 ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบ
อํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้
หากผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น
(2) หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ 5
(3) สําเนาสัญญาหรือสําเนาหนังสือรับรองผลงานตามสัญญานั้นยื่นมาพรอมกันในวันเสนอ
ราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(4) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(4.1) สําเนาใบขึ้นทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
(ถามี)
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
ทั้งนี้ เมื่ อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ 2 ครบถวน
ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ 2 ตามแบบใน ขอ 1.6 (2)
ให โดยผู ยื่ นข อ เสนอไม ตองแนบบั ญชี เอกสารส วนที่ 2 ดั งกล าวในรู ปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
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4.1 ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
ตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความให
ถูกตองครบถวน พรอมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดยไมต องแนบใบเสนอ
ราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
4.2 ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคาเดียว
โดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคา
ใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ให
ถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงไว
แลว
ราคาที่เ สนอจะตอ งเสนอกํา หนดยืนราคาไมน อยกว า 90 วั น ตั้ งแต วั นเสนอราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
4.3 ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลา สงมอบงานภายใน 120 วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาที่จะจาง หรือจากวันที่ไดรับหนังสือแจงจากสถาบัน ใหเริ่มทํางาน
4.4 กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ
ใหถี่ถวน และเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตาม
เงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส
4.5 ผู ยื่ น ข อ เสนอจะต อ งยื่ น ข อ เสนอและเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ ด ว ย
อิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ............................................. ระหวางเวลา 8.30 น.ถึงเวลา 16.30 น. และเวลา
ในการเสนอราคาใหถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
4.6 ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสารประเภท
PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน
ถูกตองและชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปน
การเสนอราคาใหแกสถาบันผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
4.7 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น ตามขอ
๑.5 (๑) หรือไม หากปรากฏวาผูย ื่นขอเสนอรายใดเปนผูยนื่ ขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ
หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวากอนหรือใน
ขณะที่มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม
ตามขอ ๑.5 (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และสถาบันจะพิจารณาลงโทษผูยื่น
ขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตสถาบันจะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้น มิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทํา
ดังกลาวและไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของสถาบัน

-54.8 ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(2) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถามี) รวม
คาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
(3) ผูยนื่ ขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กําหนด
(4) ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได
(5) ผูยนื่ ขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th
4.9 ผูยื่นขอเสนอที่เปนผูชนะการเสนอราคาตองจัดทําแผนการใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
โดยยื่นใหสถาบันภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผูยื่นขอเสนอตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จํานวน 548,845.บาท (-หาแสนสี่หมื่นแปดพันแปดรอยสี่สิบหาบาทถวน-)
๕.๑ เช็คหรือดราฟทที่ธนาคาร สั่งจายใหแกสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร โดยเปน
เช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟทนั้นตอเจาหนาที่ในวันที่ยื่นขอเสนอ หรือกอนวันนั้นไมเกิน
3 วันทําการ
5.2 หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศ ตามแบบที่ คณะกรรมการ
นโยบายกําหนด
๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
5.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ํา
ประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
กรณีที่ผูยื่นขอเสนอนําเช็คหรือดราฟทที่ธนาคารสั่งจ ายหรือพั นธบั ตรรัฐบาลไทย หรือ
หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย มาวางเปนหลักประกันการเสนอราคา จะตอง
สงตนฉบับเอกสารดังกลาวมาใหสถาบันตรวจสอบความถูกตอง ในวันที่ .................................... ระหวางเวลา
08.30 น. ถึง 16.00 น.
กรณีที่ผูยื่นขอเสนอที่ยื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ประสงคจะใชหนังสื อค้ํา
ประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคา ใหระบุชื่อผูยื่นขอเสนอในหนังสือ
ค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสฯ ดังนี้
(๑) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อกิจกรรมรวมคา
ดังกลาวเปนผูยื่นขอเสนอ
(๒) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อผูเขารวมคารายที่
สัญญารวมคากําหนดใหเปนผูเขายื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐเปนผูยื่นขอเสนอ
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ทะเบียนเปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ สถาบันจะคืนใหผูยื่นขอเสนอหรือผูค้ําประกันภายใน
๑๕ วัน นับถัดจากวันที่สถาบันไดพิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผูชนะการประกวดราคาเรียบรอยแลว
เวนแตผูยื่นขอเสนอรายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุด หรือไดคะแนนรวมสูงสุดไมเกิน ๓ ราย ใหคืนไดตอเมื่อ
ไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือผูยื่นขอเสนอไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
6.1 ในการพิ จ ารณาผลการยื่ น ข อ เสนอประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ค รั้ ง นี้ สถาบั น
จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑราคา
6.2 การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ
กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ สถาบันจะพิจารณาจาก
ราคารวม
6.3 หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอไม
ถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูย ื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอเอกสาร
ทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไปจาก
เงื่อนไขทีส่ ถาบัน กําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและความ
แตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะ
กรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น
6.4 สถาบันสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณี
ดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูย ื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซ้อื เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทาง
ระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสของสถาบัน
(2) ไมกรอกชื่อผูย ื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส
(3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็ก
ทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น
6.5 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือสถาบัน มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได สถาบันมีสิทธิ
ที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง
6.6 สถาบันทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมด
ก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโ ดยไมพิจารณาจัดจ างเลยก็ได สุดแตจะพิจ ารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทาง
ราชการเป นสําคั ญ และใหถือว าการตัดสินของสถาบั นเปนเด็ดขาด ผูยื่นข อเสนอจะเรี ย กร อ งค าใช จ า ย หรือ
คาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งสถาบันจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอ
เปนผูท้งิ งาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่เี ชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอ
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แทน เปนตน
ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดว าไม อ าจ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
หรือสถาบันจะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินการตาม
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได สถาบันมีสิทธิที่จะไมรับ
ขอเสนอหรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิ เรียกรองคาใชจายหรือ
คาเสียหายใด ๆ จากสถาบัน
6.7 กอนลงนามในสัญญา สถาบันอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส
หากปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชน
รวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอย างเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่น
ขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
6.8 หากผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสุดของผูยื่ น
ขอเสนอรายอื่นที่ไมเกินรอยละ 10 ใหจัดซื้อจัดจางจากผูประกอบการ SMEs ดังกลาว โดยจัดเรียงลําดับผูยื่น
ขอเสนอซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสุดของผูยื่นขอเสนอรายอื่นไมเกินรอยละ 10
ที่จะเรียกมาทําสัญญาไมเกิน 3 ราย
ผูยื่นขอเสนอที่เปนกิจการรวมคาที่จะไดสิทธิ ผูเขารวมคาทุกรายจะตองเปน
ผูประกอบการ SMEs
6.9 หากผู ยื่ น ข อ เสนอซึ่ ง มิ ใ ช ผู ป ระกอบการ SMEs แต เ ป น บุ ค คลธรรมดาที่ ถื อ
สัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย เสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสุดของผูยื่นขอเสนอซึ่งเปน
บุคคลธรรมดาที่มิไดถือสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศไมเกินรอยละ 3 ให
จัดซื้อจัดจางจากผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
ดังกลาว
ผูยื่นขอเสนอที่เปนกิจการรวมคาที่จะไดสิทธิ ผูเขารวมคาทุกรายจะตองเปนบุคคล
ธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
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 วันทําการ
7.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
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ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกัน
ของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)
7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส (ผูร ับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
8. คาจางและการจายเงิน
สถาบันจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน 4 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 จํานวนเงิน 25 % ของวงเงินคาจางตามสัญญา เมื่อไดดําเนินการ ดังนี้
1. งานกันพื้นที่ จัดทําแผงปองกันและงานรื้อถอนทั้งหมด แลวเสร็จ
2. งานปรับระดับพื้น แลวเสร็จ
3. งานผนัง แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 50
4. งานฝาเพดาน แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 50
5. งานโครงไมตกแตง แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 50
6. งานทอรอยสายระบบไฟฟาและสื่อสาร แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 50
ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา
งวดที่ 2 จํานวนเงิน 30 % ของวงเงินคาจางตามสัญญา เมื่อไดดําเนินการ ดังนี้
1. งานผนัง แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 90
2. งานฝาเพดาน แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 90
3. งานโครงไมตกแตง แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 90
4. งานผนังตกแตง แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 90
5. งานกรุผนังตกแตง แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 90
6. งานทอรอยสายระบบไฟฟาและสื่อสาร แลวเสร็จ
7. งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 90
8. งานระบบไฟฟา แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 90
9. งานติดตั้งจอ LED indoor P3 ไมนอยกวารอยละ 90
10.งานระบบสื่อสาร ไมนอยกวารอยละ 90
ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา
งวดที่ 3 จํานวนเงิน 45 % ของงวเงินคาจางตามสัญญา เมื่อไดดําเนินการ ดังนี้
1. งานพื้น แลวเสร็จ
2. งานผนัง แลวเสร็จ
3. งานฝาเพดาน แลวเสร็จ
4. งานโครงไมตกแตง แลวเสร็จ
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6. งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แลวเสร็จ
7. งานระบบไฟฟา แลวเสร็จ
8. งานติดตั้งจอ LED indoor P3 แลวเสร็จ
9. งานระบบสื่อสาร แลวเสร็จ
10.งานติดตั้งเครื่องรับโทรทัศน แลวเสร็จ
11.งานระบบเสียง แลวเสร็จ
12.งานติดตั้งเครื่องสแกนพรอมจดจําใบหนา แลวเสร็จ
13.งานระบบการติดตามและวิคราะหพฤติกรรมของบุคคลแลวเสร็จ
14.งานโครงสรางเพื่อรองรับระบบศูนยวิจัยและสงเสริมการเรียนรูดานนวัตกรรม AI แลวเสร็จ
15.งานพัฒนาระบบการติดตามตําแหนงของบุคคล สําหรับการวิเคราะหพฤติกรรมและสถานที่
ของบุคคลแลวเสร็จ
16.งานระบบควบคุมการเขาออกแลวเสร็จ
17.งานติดตั้งเฟอรนิเจอรแลวเสร็จ
18.งานจัดหาและจัดวางเฟอรนิเจอรลอยตัวแลวเสร็จ
19.งานความสะอาด แลวเสร็จ
20.งานอื่นๆ ตามสัญญาแลวเสร็จ
ภายใน 120 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา
9. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงจาง
เปนหนังสือจะกําหนด ดังนี้
9.1 กรณีท่ผี ูรับจางนํางานที่รับจางไปจางชวงใหผูอื่นทําอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาต
จากสถาบัน จะกําหนดคาปรับสําหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจํานวนรอยละ 10 ของวงเงินของงานที่จางชวงนั้น
9.2 กรณีที่ผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางนอกเหนือจากขอ 9.1 จะกําหนดคาปรับเปน
รายวันเปนเงินตายตัวในอัตรารอยละ 0.10 ของราคางานจางตอวัน
10. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูช นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําสัญญาจาง ตามแบบดังระบุในขอ 1.3 หรือ
ขอตกลงจางเปนหนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาเวลา 2 ป นับถัดจากวันที่สถาบันไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการได
ดีดังเดิมภายใน 5 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
11. ขอสงวนสิทธิในการยื่นขัอเสนอและอื่นๆ
11.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณแผนดิน ประจําป
งบประมาณ 2565
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ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใช และไดรับจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
จากสํานักงบประมาณแลว สําหรับกรณีที่ไมไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายเพื่อการจัดหาในครั้งดังกลาว สถาบัน
สามารถยกเลิกการจัดหาได
11.2 เมื่อสถาบันไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอราคารายใด ใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจาง
ตามที่ไดประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจาก
ตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยูและสามารถใหบริการรับขนได
ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทาภายใน
7 วันนับแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อขายของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(2) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่
มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี
11.3 ผูยนื่ ขอเสนอซึ่งสถาบันไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาที่
ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ 7 สถาบันจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออก
หนังสือค้ําประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะ
พิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
11.4 สถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
11.5 ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยง
กันผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของสถาบัน คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูยื่นขอเสนอ
ไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายใด ๆ เพิ่มเติม
11.6 สถาบันอาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณีตอไปนีไ้ ด โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะ
เรียกรองคาเสียหายใด ๆ จากสถาบันไมได
(1) สถาบันไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดจางหรือที่ไดรับจัดสรรแตไมเพียง
พอที่จะทําการจัดจางครั้งนี้ตอไป
(2) มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดจางหรือที่ไดรับการคัดเลือกมี
ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือ
สมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการ
เสนอราคา
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ตอประโยชนสาธารณะ
(4) กรณี อื่น ในทํ า นองเดี ย วกั บ (1) (2) หรื อ (3) ตามที่ กํ า หนดในกฎกระทรวง
ซึ่งออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
12. มาตรฐานฝมือชาง
เมื่อสถาบันไดคัด เลือ กผู ยื่น ขอ เสนอรายใดใหเปนผูรั บ จา งและได ตกลงจ า งก อสร างตาม
ประกาศนี้แลว ผูยื่นขอเสนอจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว 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
13. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตอง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด
14. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
สถาบันสามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการ
คัดเลือกใหเปนผูรับจางเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
ทั้งนี้ หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่ กํา หนดจะถู กระงับ การยื่ น
ขอเสนอหรือทําสัญญากับสถาบัน ไวชั่วคราว

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
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