-ราง-

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
เรื่อง ประกวดราคาจางปรับปรุงพื้นที่ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี เปน Innovation Lab for
Active Aging พรอมครุภัณฑประกอบ จํานวน 1 งาน ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
-------------------------------สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร มีความประสงคจะประกวดราคาจางปรับปรุงพื้นที่ชั้น 7
อาคารสยามบรมราชกุมารี เปน Innovation Lab for Active Aging พรอมครุภัณฑประกอบ จํานวน
1 งาน ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
ราคากลางของงานจางในการประกวดราคาครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น 18,914,529.10 บาท
(-สิบแปดลานเกาแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหารอยยี่สิบเกาบาทสิบสตางค-)
ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. มีความสามารถตามกฎหมาย
2. ไมเปนบุคคลลมละลาย
3. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
4. ไมเป นบุค คลซึ่งอยูระหว างถู ก ระงั บ การยื่ นข อเสนอหรื อ ทํ าสั ญ ญากั บ หน ว ยงานของรั ฐ 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. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อ ไวในบัญชีรายชื่อผู ทิ้งงานและได แจ งเวียนชื่ อให เปนผูทิ้ง งานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบั ญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุน สวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
6. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
7. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
8. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกสถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
9. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ
ผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
10. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic
Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

-211. ผูยื่นขอ เสนอต อ งมีผลงานปรับ ปรุ งประเภทเดีย วกัน กั บ งานที่ ส ถาบั นจ า งในครั้ งนี้ ว งเงิ น
ไมนอยกวา 9,000,000.- บาท (-เกาลานบาทถวน-) โดยตองเปนผลงานสัญญาเดียว และเปนผลงานยอนหลัง
ไมเกิน 7 ป นับจากวันที่สงมอบงานแลวเสร็จจนถึงวันเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง และเปนผลงานที่เปน
คูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานเอกชนที่สถาบันเชื่อถือ โดยจะตองแนบสําเนาสัญญาหรือสําเนาหนังสือรับรองผลงานตามสัญญา
นั้นมาแสดงพรอมกันในวันเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
12. ผูยื่นขอเสนอที่ยื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ขอตกลงฯ
จะตองมีการกําหนดสัดสวนหนาที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลคาตามสัญญาของ
ผูเขารวมคาหลักมากกวาผูเขารวมคารายอื่นทุกราย
กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก กิจการรวมคา
นั้นตองใชผลงานของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาที่ยื่นขอเสนอ
กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวมคา
หลักจะเปนผูประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไวกับกรมบัญชีกลาง ในสวนของผูเขารวมคาที่ไมใชผูเขารวมคาหลักจะ
เปนผูประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานกอสรางไวกับกรมบัญชีกลางหรือไมก็ได
สําหรับขอตกลงฯ ที่ไมไดกําหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวมคาทุก
รายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารเขิญชวน
ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
ในวันที่ .............................................. ระหวางเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.
ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารทางระบบจั ดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันที่ประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา
ผูสนใจดูรายละเอียดที่เว็บไซต http://www.nida.ac.thหรือ http://www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 02-7273458 ในวันและเวลาราชการ
ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ผานทางอีเมล thanach@nida.ac.th หรือชองทางตามที่กรมบัญชีกลาง
กําหนดภายในวันที่ ......................................................โดยสถาบันจะชี้แจงรายละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซต
http://www.nida.ac.th และ http://www.gprocurement.go.th ในวันที่...................................
ประกาศ ณ วันที่ ……………………………….
………………………………………………………………………

-รางเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
เลขที่ ................../2565
การจางปรับปรุงพื้นที่ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี เปน Innovation Lab for
Active Aging พรอมครุภัณฑประกอบ จํานวน 1 งาน
ตามประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ลงวันที่ ................................................
..............................................................

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “สถาบัน” มีความประสงคจะประกวด
ราคาจางปรับปรุงพื้นที่ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี เปน Innovation Lab for Active Aging พรอม
ครุภัณฑประกอบ จํานวน 1 งาน ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) โดยมีขอแนะนํา
และขอกําหนด 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 ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุ นสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

-22.6 มีคุณสมบัติและไมมลี ักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
2.7 เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
2.8 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
2.9 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ
ผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
2.10 ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic
Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
2.11 ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานปรับปรุงประเภทเดียวกันกับงานที่สถาบันจางในครั้งนี้วงเงิน
ไมนอยกวา 9,000,000.- บาท (-เกาลานบาทถวน-) โดยตองเปนผลงานสัญญาเดียว และเปนผลงานยอนหลัง
ไมเกิน 7 ป นับจากวันที่สงมอบงานแลวเสร็จจนถึงวันเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง และเปนผลงานที่เปน
คูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานเอกชนที่สถาบันเชื่อถือ โดยจะตองแนบสําเนาสัญญาหรือสําเนาหนังสือรับรองผลงานตามสัญญา
นั้นมาแสดงพรอมกันในวันเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
2.12 ผูยื่นขอเสนอที่ยื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคณ
ุ สมบัติดังนี้
กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ขอตกลงฯ
จะตองมีการกําหนดสัดสวนหนาที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลคาตามสัญญาของ
ผูเขารวมคาหลักมากกวาผูเขารวมคารายอื่นทุกราย
กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก กิจการรวม
คานัน้ ตองใชผลงานของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาที่ยื่นขอเสนอ
กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเข ารวมคา
หลักจะเปนผูประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไวกับกรมบัญชีกลาง ในสวนของผูเขารวมคาที่ไมใชผูเขารวมคาหลักจะ
เปนผูประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานกอสรางไวกับกรมบัญชีกลางหรือไมก็ได
สําหรับขอตกลงฯ ที่ไมไดกําหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเข ารวมคา
ทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารเขิญชวน
๓. หลักฐานการยื่นขอเสนอ
ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ าง
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 ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญ
(บอจ.5) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญา
ของการเขารวมคา 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 ถูกตอง
แลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ 1 ตามแบบในขอ 1.6 (1) ใหโดยผู
ยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ 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 เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบั ญชี เอกสารสว นที่ 2 ครบถ ว น
ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ 2 ตามแบบใน ขอ 1.6 (2) ให
โดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ 2 ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔. การเสนอราคา
4.1 ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
ตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความให
ถูกตองครบถวน พรอมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดยไมตองแนบใบเสนอราคา
ในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

-44.2 ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคาเดียว
โดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคา
ใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือ
ตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงไวแลว
ราคาที่ เ สนอจะตอ งเสนอกํ า หนดยื น ราคาไม น อ ยกว า 90 วั น ตั้ ง แต วั น เสนอราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
4.3 ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลา สงมอบงานภายใน 150 วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาที่จะจาง หรือจากวันที่ไดรับหนังสือแจงจากสถาบัน ใหเริ่มทํางาน
4.4 กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ
ใหถี่ถวน และเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไข
ในเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส
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. และเวลาใน
การเสนอราคาใหถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
4.6 ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสารประเภท
PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน
ถูกตองและชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการ
เสนอราคาใหแกสถาบันผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
4.7 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น ตามขอ
๑.5 (๑) หรือไม หากปรากฏวาผูย ื่นขอเสนอรายใดเปนผูยนื่ ขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ
หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวากอนหรือใน
ขณะที่มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตาม
ขอ ๑.5 (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ
จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และสถาบันจะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอ
ดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตสถาบันจะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้น มิใชเปนผูร ิเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและ
ไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของสถาบัน
4.8 ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(2) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถามี) รวมคาใช จาย
ทั้งปวงไวดวยแลว

-5(3) ผูย ื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กําหนด
(4) ผูยนื่ ขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได
(5) ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th
4.9 ผูยื่นขอเสนอที่เปนผูชนะการเสนอราคาตองจัดทําแผนการใชพัสดุท่ผี ลิตภายในประเทศ
โดยยื่นใหสถาบันภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผูยื่นขอเสนอตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จํานวน 946,155.บาท (-เกาแสนสี่หมื่นหกพันหนึ่งรอยหาสิบหาบาทถวน-)
๕.๑ เช็คหรือดราฟทที่ธนาคาร สั่งจายใหแกสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร โดยเปน
เช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟทนั้นตอเจาหนาที่ในวันที่ยื่นขอเสนอ หรือกอนวันนั้นไมเกิน 3 วันทํา
การ
5.2 หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศ ตามแบบที่ คณะกรรมการ
นโยบายกําหนด
๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
5.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ํา
ประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
กรณีที่ผูยื่นขอเสนอนําเช็ คหรือดราฟท ที่ธนาคารสั่ง จ ายหรื อพั นธบั ตรรัฐ บาลไทย หรือ
หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย มาวางเปนหลักประกันการเสนอราคา จะตองสง
ตนฉบับเอกสารดังกลาวมาใหสถาบันตรวจสอบความถูกตอง ในวันที่ .................................... ระหวางเวลา
08.30 น. ถึง 16.00 น.
กรณีที่ผูยื่นขอเสนอที่ยื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ประสงคจะใชหนังสือค้ํา
ประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคา ใหระบุชื่อผูยื่นขอเสนอในหนังสือ
ค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสฯ ดังนี้
(๑) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อกิจกรรมรวมคา
ดังกลาวเปนผูยื่นขอเสนอ
(๒) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อผูเขารวมคารายที่
สัญญารวมคากําหนดใหเปนผูเขายื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐเปนผูยื่นขอเสนอ
ทั้งนี้ "กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบี ยน
เปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
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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
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอเอกสาร
ทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไปจาก
เงื่อนไขที่สถาบัน กําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและความ
แตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะ
กรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น
6.4 สถาบันสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณี
ดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูย ื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัด
จางดวยอิเล็กทรอนิกสของสถาบัน
(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
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการ
เปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของสถาบันเปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใด ๆ
มิได รวมทั้งสถาบันจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวา
จะเปนผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต
เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน

-7ในกรณี ท่ีผู ยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาต่ํา สุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได ว า ไม อาจ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือ
สถาบันจะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินการตามเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได สถาบันมีสิทธิที่จะไมรับ
ขอเสนอหรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิ เรียกรองคาใชจายหรือ
คาเสียหายใด ๆ จากสถาบัน
6.7 กอนลงนามในสัญญา สถาบันอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หาก
ปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรื อที่ ได รับการคัดเลือกมีผลประโยชน
รวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอย างเปนธรรม หรือสมยอมกันกั บผูยื่น
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 เสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสุดของผูยื่นข อเสนอซึ่งเปน
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

-87.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให
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 15 % ของวงเงินคาจางตามสัญญา เมื่อไดดําเนินการ ดังนี้
-งานปองกัน แลวเสร็จ
-งานรื้อถอน แลวเสร็จ
-งานผนัง และผนังตกแตง แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 50
-งานฝาเพดาน แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 50
-งานทอรอยสายระบบไฟฟาและสื่อสาร แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 50
ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา
งวดที่ 2 จํานวนเงิน 15 % ของวงเงินคาจางตามสัญญา เมื่อไดดําเนินการ ดังนี้
-งานผนัง และผนังตกแตง แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 90
-งานฝาเพดาน แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 90
-งานระบบไฟฟาและสื่อสาร แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 90
-งานระบบปรับอากาศ แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 50
-งานทอรอยสายระบบไฟฟาและสื่อสาร แลวเสร็จ
ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา
งวดที่ 3 จํานวนเงิน 30 % ของงวเงินคาจางตามสัญญา เมื่อไดดําเนินการ ดังนี้
-งานพื้น แลวเสร็จ
-งานผนัง และผนังตกแตง แลวเสร็จ
-งานฝาเพดาน แลวเสร็จ
-งานทาสี แลวเสร็จ
-งานระบบไฟฟาและสื่อสาร แลวเสร็จ
-งานระบบปรับอากาศ แลวเสร็จ
ภายใน 120 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา

-9งวดที่ 4 จํานวนเงิน 40 % ของวงเงินคาจางตามสัญญา เมื่อไดดําเนินการ ดังนี้
-งานระบบภาพและเสียง แลวเสร็จ
-งานระบบสื่อสารคอมพิวเตอร แลวเสร็จ
-งานจัดวางเฟอรนิเจอรลอยตัว แลวเสร็จ
-งาน AS BUILT DRAWING แลวเสร็จ
-งานอื่น ๆ ตามสัญญาแลวเสร็จ
ภายใน 150 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา
9. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงจาง
เปนหนังสือจะกําหนด ดังนี้
9.1 กรณีท่ผี ูรับจางนํางานที่รับจางไปจางชวงใหผูอื่นทําอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาตจาก
สถาบัน จะกําหนดคาปรับสําหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจํานวนรอยละ 10 ของวงเงินของงานที่จางชวงนั้น
9.2 กรณีที่ผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางนอกเหนือจากขอ 9.1 จะกําหนดคาปรับเปน
รายวันเปนเงินตายตัวในอัตรารอยละ 0.10 ของราคางานจางตอวัน
10. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูช นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําสัญญาจาง ตามแบบดังระบุในขอ 1.3 หรือ
ขอตกลงจางเปนหนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา
เวลา 2 ป นับถัดจากวันที่สถาบันไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิม
ภายใน 5 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
11. ขอสงวนสิทธิในการยื่นขัอเสนอและอื่นๆ
11.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณแผนดิน ประจําป
งบประมาณ 2565
การลงนามในสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือไดตอเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใช และไดรับจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
จากสํานักงบประมาณแลว สําหรับกรณีที่ไมไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายเพื่อการจัดหาในครั้งดังกลาว สถาบัน
สามารถยกเลิกการจัดหาได
11.2 เมื่อสถาบันไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอราคารายใด ใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจาง
ตามที่ไดประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจาก
ตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยูและสามารถใหบริการรับขนได
ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทาภายใน
7 วันนับแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อขายของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได

-9(2) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช
เรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี
11.3 ผูยนื่ ขอเสนอซึ่งสถาบันไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกําหนดดังระบุไวในขอ 7 สถาบันจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ํา
ประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะ
พิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
11.4 สถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่ มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปน ไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
11.5 ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยง
กันผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของสถาบัน คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูยื่นขอเสนอไม
มีสิทธิเรียกรองคาใชจายใด ๆ เพิ่มเติม
11.6 สถาบันอาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณีตอไปนีไ้ ด โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะ
เรียกรองคาเสียหายใด ๆ จากสถาบันไมได
(1) สถาบันไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดจางหรือที่ไดรับจัดสรรแตไมเพียง
พอที่จะทําการจัดจางครั้งนี้ตอไป
(2) มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดจางหรือที่ไดรับการคัดเลือกมี
ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอม
กันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอ
ราคา
(3) การทําการจัดจางครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกสถาบันหรือกระทบตอ
ประโยชนสาธารณะ
(4) กรณี อื่น ในทํ า นองเดี ย วกั บ (1) (2) หรื อ (3) ตามที่ กํ า หนดในกฎกระทรวง
ซึ่งออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
12. มาตรฐานฝมือชาง
เมื่อสถาบันไดคั ดเลื อ กผูยื่ น ขอ เสนอรายใดให เป นผู รั บ จ า งและได ตกลงจ า งก อสรา งตาม
ประกาศนี้แลว ผูยื่นขอเสนอจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูยื่นขอเสนอจะตองมีและใชผู
ผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท.
หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการไดในอัตราไมต่ํากวารอยละ 10 ของแตละ
สาขาชางจํานวนอยางนอย 1 คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปนี้

-1012.1 ชางกอสราง
12.2 ชางไฟฟา
12.3 ชางประปา
13. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเป นผูรับจ างต อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด
14. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
สถาบันสามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือก
ใหเปนผูร ับจางเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
ทั้งนี้ หากผูยื่นขอเสนอที่ไ ดรับ การคัดเลือ กไมผ า นเกณฑ ที่กํา หนดจะถู ก ระงั บ การยื่น
ขอเสนอหรือทําสัญญากับสถาบัน ไวชั่วคราว

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
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