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เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที ่อ…/2552 

การจางปรับปรุงสิ่งกอสรางพรอมครุภัณฑประกอบอาคารศูนยการศึกษา 
ตามประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

ลงวันที ่……………………………..… 

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

 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  ซ่ึงตอไปน้ีเรียกวา  “สถาบัน”      มีความประสงคจะ 

ประกวดราคาจางปรับปรุงสิ่งกอสรางพรอมครุภัณฑประกอบอาคารศูนยการศึกษา ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร กรุงเทพมหานคร  โดยมีขอแนะนําและมี
ขอกําหนดดังตอไปน้ี 

 

1.  เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา 

       1.1    แบบรูปรายการ งานปรับปรุงสิ่งกอสรางพรอมครุภัณฑประกอบอาคาร 
                       ศูนยการศึกษา 

 1.1.1   รูปแบบ                        จํานวน.....43.....แผน 
 1.1.2   รายละเอียดประกอบแบบ  จํานวน.......1......เลม 
 1.2   แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจาง จํานวน.......2......แผน 
                 ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส       
 1.3  แบบบัญชีแสดงปริมาณงานและราคา (BOQ) จํานวน........1......เลม 

 1.4  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจาง  จํานวน........3......แผน 
     ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (สัญญา 3 ฝาย) 
 1.5   แบบสัญญาจาง 
 1.6   แบบหนังสือค้ําประกัน 
 (1)   หลักประกันซอง 

 (2)   หลักประกันสัญญา 
 1.7   สูตรการปรับราคา 
 1.8   บทนิยาม 

  (1)   ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกนั 
 (2)   การขัดขวางการแขงขนัราคาอยางเปนธรรม 

 1.9   แบบบัญชีเอกสาร 
  (1)   บัญชีเอกสารสวนที ่1 

  (2)   บัญชีเอกสารสวนที ่2 

 1.10  รายละเอียดการแบงงวดงาน  การจายเงิน   
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 2.  คุณสมบัติของผูเสนอราคา 

 2.1   ผูเสนอราคาตองเปน นิติบุคคล  ผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจาง 

ดวยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส  
 2.2   ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชือ่ไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทาง 
ราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรอืบุคคลอื่นเปนผูทิ้ง 
งาน  ตามระเบียบของทางราชการ  
 2.3   ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกบัผูเสนอราคารายอื่น และ /  
หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคา กับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส   ณ  
วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวาง
การแขงขันราคาอยางเปนธรรม  ตามขอ 1.8 

 2.4  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอม
ขึ้นศาลไทย   เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
 2.5   ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคล  และมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่
ประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ในวงเงินไมนอยกวา 15,000,000.-บาท (สิบหาลาน
บาทถวน)  โดยตองเปนผลงานสัญญาเดียว  และเปนผลงานยอนหลังไมเกิน 10 ป    นับจากวันที่งาน
แลวเสร็จจนถึงวันที่ยื่นเอกสารประกวดราคาจาง   ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ซ่ึงเปนผลงานที่เปน
คูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น  
หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงาน
เอกชนที่สถาบันฯเชื่อถือ  โดยจะตองแนบสําเนาหนังสือรับรองผลงานและสําเนาสัญญาที่อางอิงมาแสดง
ดวย 
 2.6  ผูเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางของ  
สถาบันฯ 
 

 3.   หลักฐานการเสนอราคา 
     ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน  แยกเปน 2 สวน คือ 
      3.1    สวนที่  1    อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 
           (1)   ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
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  (ก)  หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด  ใหยื่นสําเนาหนังสือ 

รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)  พรอม                
รับรองสําเนาถูกตอง 

    (ข)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด   ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรอง 
การจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธ ิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม  (ถามี)  
บัญชีผูถือหุนรายใหญ และสําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน  (แบบ บอจ.5)  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

           (2)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะผูรวมคาใหยืน่สําเนา
สัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใด
เปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล 
ใหยื่นเอกสารตามที่ระบใุน (1) 

           (3) สําเนาใบทะเบียนพาณชิย สําเนาใบทะเบียนภาษมูีลคาเพิ่ม  พรอมทั้ง
รับรองสําเนาถูกตอง 

           (4)  บัญชีเอกสารสวนที ่1  ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.9  (1)   
หมายเหต ุ     (เอกสารสวนที่ 1  ตนฉบบั จํานวน 1 ชุด) 

 

 3.2    สวนที่  2   อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 
         (1)   หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอ 

ราคามอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน  จะตองระบุในหนังสือมอบอํานาจใหชัดเจนวามีอํานาจในการ
เสนองาน   และจะตองปดอากรแสตมปใหครบถวนตามกฎหมายพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู
มอบและผูรับมอบที่รับรองสําเนาถูกตอง  
 หมายเหต ุ การมอบอํานาจใหยื่นซอง มิใชการมอบอํานาจใหเสนองาน 

        (2)   หลักประกันซอง ตามขอ 5 

                      (3)    สําเนาสัญญาและสําเนาหนังสือรับรองผลงานพรอมทั้งรับรองสําเนา
ถูกตอง  

        (4)   ใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตาม
แบบ ขอ 1.2 
                      (5)    บัญชีแสดงปริมาณงาน และราคา (BOQ)  งานจางปรับปรุงสิ่งกอสราง
พรอมครุภัณฑประกอบอาคารศูนยการศึกษา ตามแบบ ขอ 1.3  ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุ 
อุปกรณ ในบัญชีแสดงปริมาณงานใหครบถวน 
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                      (6)    หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
(สัญญา 3 ฝาย) จํานวน 3 ชุด  ตามแบบ ขอ 1.4  ผูประสงคจะเสนอราคาตองกรอกรายละเอียดและยื่น
มาพรอมกับการยื่นซองเอกสารประกวดราคาจางดวยวธิีการทางอิเลก็ทรอนิกส มิฉะนั้นจะถูกตดัสิทธิใน
การพิจารณาใหเขาประกวดราคา 
      (7)   บัญชีเอกสารสวนที ่2 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.9 (2) 
หมายเหต ุ (ตนฉบับ 1 ชดุ และสําเนาเฉพาะเอกสารสวนที่ 2 จาํนวน 5 ชุด) 
 

 4.   การเสนอราคา 
       4.1   ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาจาง

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสน้ี โดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน 
ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน 

       4.2   ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน 
     4.3   ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 90 วัน นับแตวันยืนยัน

ราคาสุดทายโดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไวและจะถอนการ
เสนอราคามิได 
     4.4   ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจางใหแลว
เสร็จ ไมเกิน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจางหรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากสถาบันฯ ใหเริ่ม
ทํางาน 

     4.5   กอนยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูเสนอราคา
ควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาทัง้หมดเสยี
กอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

     4.6.   ผูเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส   
โดยจาหนาซองถึง  “ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจางปรับปรุงสิ่งกอสรางพรอมครุภัณฑ

ประกอบอาคารศูนยการศึกษา   ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส”   ตามเอกสารประกวดราคาจาง  

เลขที่....../.......  ยื่นตอคณะกรรมการรับซองประกวดราคาจางดวยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส ในวนัที่…. 
ระหวางเวลา.......น.  ถึงเวลา  .......... น.    ณ  กลุมงานพัสดุ  กองคลังและพัสดุ   อาคารจอดรถชั้น 2  
สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร  
 

 เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสแลว   คณะกรรมการจะไมรับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 
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 คณะกรรมการประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละ

รายวาเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกัน
ระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ 1.8 (1) ณ วันประกาศประกวด
ราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม  พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตามขอ 3.2 และแจงผูเสนอ
ราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน  ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ   หรือวิธีอ่ืนใดที่มี  
หลักฐานวาผูเสนอราคารับทราบแลว   

 

 หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคา  กอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสวา มีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรม ตามขอ 1.8 (2)  คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา 
และสถาบันฯจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน    
 

ผูเสนอราคาทีไ่มผานการคัดเลือกเบื้องตน   เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชน 
รวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส  ณ  วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอ
ราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือเปนผูเสนอราคาทีไ่มผาน
คุณสมบัติทางดานเทคนิคอาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุ  ภายใน 3 วัน  
นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานจัดหา
พัสดุ  ใหถือเปนที่สิ้นสุด   
 

หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา    กระบวนการเสนอราคาจางดวยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของ  จนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว 
คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะ
หรือติดตอสื่อสารกับบุคคลอ่ืน และเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป  
จากขั้นตอนที่คางอยู  ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต
ตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน   เวนแตคณะกรรมการประกวดราคาเห็นวา
กระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงาย หรือขอขัดของไมอาจแกไขได ประธานคณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา  และกําหนดวัน  เวลาและสถานที่ เพ่ือเริ่มตน
กระบวนการเสนอราคาใหม   โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่น้ันทราบ 

 

คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการ 
ประกวดราคาฯ เพ่ือใหการประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 
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      4.7    ผูเสนอราคาที่มีสิทธไิดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาจะตองปฏิบัติดังน้ี 
              (1)   ผูเสนอราคาจะตองลงนามในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจาง 

ดวยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส  (สัญญา 3 ฝาย) 

 (2)   ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองเร่ิมตนที่
27,661,190.80 บาท (ยี่สิบเจ็ดลานหกแสนหกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งรอยเกาสิบบาทแปดสิบสตางค) 

         (3)   ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิม่และภาษีอ่ืน  ๆ      

(ถามี)  รวมคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 
              (4)   ราคาที่เสนอในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

จะตองต่ํากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ 
              (5)   หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา    และเม่ือการประกวดราคาฯ    

เสร็จสิ้นแลวจะตองยืนยันราคาตอผูใหบรกิารตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับ 
ราคาที่เสนอหลังสุด 

            (6)   ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนด   ยืนราคาไมนอยกวา  90  วัน  
นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคา  ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอ 
ไว     และจะถอนการเสนอราคามิได 

             (7)   ผูเสนอราคาที่เขารวมประกวดราคาฯ  จะตองรับผิดชอบคาใชจายใน 
การจัดประกวดราคาฯ   และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส   ทั้งน้ี
จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา 

             (8)   การยึดหลักประกันซองของผูมีสิทธิเสนอราคา ทางสถาบันฯจะดําเนิน                   
การยึดหลักประกันซองของผูเสนอราคาในกรณีดังตอไปน้ี 

(8.1)   ผูเสนอราคาไมสงผูแทนมาลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการ 
เสนอราคา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาํหนด  
                               (8.2)   ผูเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแลว ไม Log  in  เขาสูระบบ  

              (8.3)   ผูเสนอราคา Log  in   แลว แตไมมีการเสนอราคา หรือเสนอ 
ราคาผิดเงื่อนไขที่กําหนด  โดยการเสนอราคาสูงกวา  หรือเทากับราคาเริ่มตนการประมูล  
                     (8.4)   ผูเสนอราคาไมลงลายมือชื่อในแบบ บก. 008   แบบยืนยัน 
ราคาสุดทายในการเสนอราคา 
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 5.   หลักประกันซอง 
         ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันซอง พรอมกับการยื่นซองเอกสารทางดานเทคนิค 

จํานวน 1,530,610.- บาท  (หนึ่งลานหาแสนสามหมื่นหกรอยสิบบาทถวน)  โดยใชหลักประกันอยาง
หน่ึงอยางใดดังตอไปน้ี    

 5.1    เงินสด 
 5.2   เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  โดยเปนเช็ค 
ลงวันทีท่ี่ยื่นซองเอกสารทางดานเทคนิคหรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วนัทําการของทางราชการ 

           5.3   หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ   ตามแบบหนังสือค้ําประกัน 
ดังระบุในขอ 1.6 (1) 

      5.4   หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน   หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย    ที่ไดรับ
อนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย    และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของ
ธนาคารแหงประเทศไทย    ซ่ึงไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการตางๆ   ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตาม
แบบหนังสือค้ําประกันดังระบุ  ในขอ 1.6 (1) 

                   5.5   พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 

 หลักประกันซองตามขอน้ี สถาบันฯ     จะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน 
 15 วัน  นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว  เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซ่ึง
เสนอราคาต่ําสุด  จะคืนใหตอเม่ือไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเม่ือผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว 
 

   การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 
 
  6.  หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
 6.1   ในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสน้ี สถาบันฯ จะพิจารณา 
ตัดสินดวยราคารวม 

    6.2   หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการ
เสนอราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการดําเนินการประกวดราคาฯ จะไมรับพิจารณา
ขอเสนอของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจาก
เง่ือนไขของเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ   ทั้งนี้ 
เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอสถาบันฯ เทานั้น 
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   6.3   สถาบันฯ สงวนสิทธิ์ไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา   โดยไมมีการผอนผัน 

ในกรณีดังตอไปน้ี 
 (1)   ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคา
จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสของสถาบันฯ 

           (2)   เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวด
ราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบ
แกผูเสนอราคารายอื่น 
 6.4   ในการตัดสินการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  หรือในการ 
ทําสัญญา คณะกรรมการประกวดราคา หรือสถาบันฯ มีสิทธิใหผูเสนอราคา ชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ 
ฐานะ หรือ ขอเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได   สถาบันฯ มีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทํา
สัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง 

     6.5    สถาบันฯ ทรงไวซ่ึงสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจาง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง
รายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจาง
เลยก็ได สุดแตจะพิจารณา  ทั้งน้ี เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ
สถาบันฯเปนเด็ดขาด    ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ  มิได รวมทั้งสถาบันฯ  จะพิจารณา
ยกเลิกการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะ
เปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไม
สุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ  หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน 
เปนตน   
 

      ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตาม 
สัญญาได  คณะกรรมการประกวดราคาหรือสถาบันฯ   จะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่
ทําใหเชื่อไดวา   ผู เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ  หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได สถาบันฯ มีสิทธิที่จะไมรับราคาของผู
เสนอราคารายนั้น 

   6.6   ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสวา     ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก   เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
กับผูเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส    ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส    หรือเปนผูเสนอราคาที่ 
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กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.8  สถาบันฯ มีอํานาจที่จะตัด
รายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาว  และสถาบันฯ จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาราย
น้ันเปนผูทิ้งงาน 
 

7.   การทําสัญญาจาง 
     ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส   (ผูรับจาง)    จะตองทํา 

สัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ 1.5  กับสถาบันฯ ภายใน  10  วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและ 
จะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับ รอยละหา (5%) ของราคาคาจางที่ประกวดราคาจาง
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสได  ใหสถาบันฯ ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่ง
อยางใดดังตอไปน้ี 
 7.1   เงินสด 

 7.2   เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  โดยเปนเช็ค 
ลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ 

   7.3   หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ   ตามแบบหนังสือค้ําประกัน  
ดังระบุใน ขอ 1.6 (2) 

7.4   หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน   หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับ 
รับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย   และประกอบธุรกิจค้ําประกนั    ตามประกาศ   
ของธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึงไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลวโดยอนุโลมใหใชตาม
แบบหนังสือค้าํประกันดังระบุในขอ 1.6 (2)  
 7.5   พันธบัตรรัฐบาลไทย 

  หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน  15  วัน      นับถัดจากวันที่ 
คูสัญญาพนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 
 
 8.   คาจางและการจายเงิน 
 สถาบันฯ จะจายคาจางตามรายละเอียดการแบงงวดงาน และการจายเงิน และ
กําหนดเวลาแลวเสร็จ แนบทายเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ดังระบุในขอ 
1.10 
 9.   อัตราคาปรับ 
 คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ 17 จะกําหนดในอัตรารอยละ 0.05  ของคาจางตาม 
สัญญาตอวัน   
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10.  การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส    ซ่ึงไดทําขอตกลงเปน 
หนังสือหรือทําสัญญาจาง ตามแบบดังระบุในขอ 1.5  แลวแตกรณี  จะตองรับประกันความชํารุดบกพรอง
ของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป  นับถัดจากวันที่สถาบันฯ ไดรับมอบงาน โดย
ผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความ
ชํารุดบกพรอง 
 

11.   ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ  
 11.1   เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งน้ี   ไดมาจากเงินงบประมาณแผนดิน 
ประจําป พ.ศ. 2552   
 11.2   การลงนามในสัญญา  จะกระทําไดตอเม่ือ  สถาบันฯ ไดรับอนุมัติเงินคา 
ปรับปรุงฯ  จากสํานักงบประมาณ   แลวเทานั้น 
 11.3   เม่ือสถาบันฯ ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใด ใหเปนผูรับจาง  และไดตกลง 
จางตามการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว   ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมา
เพ่ืองานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทย
เดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอ
ราคา  ซ่ึงเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี   ดังน้ี 

(1)  แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ   ตอ 
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี  ภายใน 7 วัน    นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่ง หรือซ้ือของ 
จากตางประเทศ  เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรือ
อ่ืนได 

               (2)   จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิเชน 
เดียวกับเรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการพาณิชยนาวีใหบรรทุกสิ่งของนั้น  โดยเรืออ่ืนที่มิใชเรือไทย   ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ัน
กอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของ
ลงเรืออ่ืน 

     (3)  ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม   (1)   หรือ  (2)   ผูรับจางจะตองรับผิดตาม 
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี 
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11.4   ผูเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคา   ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอ 

นิกส ตอสถาบันฯแลว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได   และเม่ือไดรับการคัดเลือกใหเขา
เสนอราคาแลวตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดใน   ขอ 4.7 (2)   
(3)   และ (4)   มิฉะน้ัน สถาบันจะริบหลักประกันซองทันที  และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความ

เสียหายอื่น (ถามี)  รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได  หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรม 

11.5   ผูเสนอราคาซึ่งสถาบันฯ ไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญา     หรือขอตกลง 
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ  7  สถาบันฯจะริบหลักประกันซอง  หรือเรียกรองจากผู
ออกหนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมทั้งจะ
พิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ 

11.6   สถาบันฯ สงวนสิทธิที่จะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข  หรือขอกําหนดในแบบ                  
สัญญาใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 
 

12. การปรับราคาคางานกอสราง  
การปรับราคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาไดดังระบุในขอ 1.7 จะนํามาใช 

ในกรณีที่คางานกอสรางลดลงหรือเพ่ิมขึ้นจากคางานเดิมตามสัญญา 
12.1   การขอเพิ่มคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ 1.7 น้ี ให 

ผูรับจางทําหนังสือเรียกรองกับผูวาจางภายใน 90 วัน นับแตวันที่ผูรับจางไดสงมอบงานงวดสุดทาย 
หากพนกําหนดไปแลว ผูรับจางไมมีสิทธิที่จะเรียกรองเงินเพ่ิมคางานกอสรางจากผูวาจางไดอีกตอไป 
และกรณีที่ผูวาจางจะตองเรียกเงินคืนจากผูรับจางที่เปนคูสัญญา ผูรับจางตองรีบมาติดตอและยินยอมให
ผูวาจางหักคางานของงวดตอไป หรือหักเงินจากหลักประกันสัญญาแลวแตกรณี โดยผูวาจางจะแจงเปน
ลายลักษณอักษรใหทราบ 
 12.2   การพิจารณาคํานวณเงินลดลงหรือเพ่ิมขึ้น และการจายเงินเพ่ิม หรือเรียก
เงินคืนจากผูรับจางตามสูตรการปรับราคานี้  ตองไดรับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสํานักงบประมาณ 
และใหถือวาการพิจารณาวินิจฉัยของสํานักงบประมาณเปนที่สิ้นสุด 
 

 สูตรการปรับราคา (สูตรคา K)  จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จ
ตามที่กําหนดไวในสัญญา  หรือภายในระยะเวลาที่สถาบันฯไดขยายออกไป  โดยจะใชสูตรของทาง
ราชการที่ไดระบุไวในขอ 1.7 
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13. มาตรฐานฝมือชาง  

เม่ือสถาบันฯ ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง   และไดตกลงจาง 
ปรับปรุงฯตามประกาศนี้แลว  ผูเสนอราคาจะตองตกลงวา ในการปฏิบัติงานปรับปรุงฯดังกลาว ผูเสนอ
ราคาจะตองมีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชาง จากสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน กรมแรงงาน  
หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขา
รับราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ 10 ของแตละสาขาชาง  แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย 1 คน 
ในแตละสาขาชาง   

 
14. เงื่อนไขอ่ืน ๆ  

14.1   หามมิใหผูรับจางลงมือทํางานจางตามประกาศนี้ กอนที่ผูวาจางทั้งสองฝาย 
ลงนามในสัญญาจาง  หากผูรับจางฝาฝน สถาบันฯมีสิทธิที่จะสั่งใหผูรับจางรื้อถอนงานดังกลาวออก
ทั้งหมด และจะไมรับผิดชอบคาใชจายใด ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น 
 14.2   หลังลงนามในสัญญาและกอนการเขาทํางานตามสัญญา ผูรับจางตองมี
หนังสือถึงสถาบันฯ สงมาลวงหนาเพื่อแจงการขอเริ่มเขาทํางานวันใด จํานวนและรายชื่อคนงาน พรอม
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนทุกคน  ทั้งน้ี  เพ่ือสถาบันฯจะไดแจงเจาของสถานที่ที่จะเขาทํางาน และ
ยามของสถาบันฯทราบ  และหากจําเปนตองใชนํ้า-ไฟฟาของทางสถาบัน ผูรับจางตองมีหนังสือแจงขอ
อนุญาตการใชนํ้าและไฟฟาลวงหนาใหสถาบันฯ  และจะตองจายเงินคาน้ํา-คาไฟฟา ใหกับสถาบันฯดวย 
 

15. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหวางเวลากอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักที่กฎหมายและระเบียบได 

กําหนดไวโดยเครงครัด 
 
   

 
     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
                                   

                                    ........./.............../............ 
 


