
(รางครั้งที่ 1) 
ขอบเขตของงาน 

(Terms  Of  Reference : TOR) 
จางเหมาบรกิารทําความสะอาด 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
ประจําปงบประมาณ 2553 

--------------------------------------------------- 
 
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร    ตั้งอยูเลขที่    118    ถนนเสรีไทย    แขวงคลองจั่น 
เขตบางกะป  กรุงเทพมหานคร  มีเนื้อที่ประมาณ  45  ไร หรือ 72,000 ตารางเมตร  ปจจุบันสถาบันฯมีอาคาร
ตาง ๆ รวมทั้งสิ้น 13 อาคาร มีพื้นที่ใชสอย  123,702 ตารางเมตร   เปนสถาบันการศึกษาชั้นสูง ที่ปฏิบัติ
ภารกิจ   ในการเรียนการสอน เพื่อผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต โดยเฉพาะอยางยิ่งการวิจัย,  ฝกอบรม  
การบริการทางวิชาการการบริหารและการพัฒนาประเทศ  ปจจุบันมีนักศึกษาที่ใชพื้นที่อยูในสถาบันฯ  
ประมาณ  9,024  คน  และบุคลากรของสถาบัน ประมาณ  707  คน 
 

  เพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการรองรับกิจกรรม  การเรียนการสอนและกิจกรรมอื่น ๆ 
ทั้งในสวนของบุคลากร  นักศึกษา  และอาคารสถานที่  พรอมระบบสาธารณูปโภคและภูมิสถาปตยกรรม
สถาบันฯไดมีการจางเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่สวนกลาง ทั้งภายในและภายนอกของทุก
อาคาร, สวนประกอบของอาคาร,  ครุภัณฑที่อยูในพื้นที่สวนกลางและอื่น ๆ   เพื่อใหเกิดความสะอาด   
ความเปนระเบียบเรียบรอย   ความปลอดภัย   รวมทั้งดูแลทัศนียภาพใหรมร่ืนสวยงามอยูเสมอ  ซ่ึงประกอบ
ไปดวยอาคารตาง ๆ ดังนี้ 
 

1.   อาคารสยามบรมราชกุมารี     
  2.   อาคารนันทนาการ     
  3.   อาคารสํานักงานอธิการบดี 
  4.   อาคาร 6  
  5.   อาคารมาลัย  หุวะนันท     
  6.   อาคารที่จอดรถ     
  7.   อาคารบุญชนะ อัตถากร     
  8.   อาคารกีฬาและสโมสรนักศึกษา     
  9.   อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ     
  10. กระจกภายนอก     
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  11. อาคาร 1     
  12. อาคาร 2 
  13. อาคาร 5 
     

1. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
1. ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
2. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการ     และไดแจง 

เวียนชื่อแลว  หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบ              
ของทางราชการ 

3. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น  และ/หรือตองไมเปน 
ผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส    ณ   วันประกาศ
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส    หรือไมกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม 

4. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย   
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

5. ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคล   มีผลงานทําความสะอาดภายในและภายนอกอาคาร  ในวงเงิน 
ไมนอยกวา   3,000,000.-  บาท / สัญญา  ภายในระยะเวลา  5  ป   และเปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ   
หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ินหรือหนวยงานอื่น   ซ่ึงกฎหมายบัญญัติ
ใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่สถาบันเชื่อถือ  โดยแนบ
สําเนาสัญญา และสําเนาหนังสือรับรองผลงานตามสัญญานั้นมาแสดงพรอมกับเอกสารในวันยื่นซองเสนอ
งาน 
 

2.  พื้นที่ทําความสะอาด 
 1.  พื้นที่สวนกลางของอาคารทุกอาคาร  ไดแก  หองเรียน  หองประชุม  หอประชุม  หองปฏิบัติการ 
หองอเนกประสงค  หองสุขา  หองซักลาง  สนามกีฬาในรม  สนามเทนนิส  พื้นที่จอดรถ   เปนตน 

2.  พื้นที่ที่เปนสวนประกอบของอาคาร  ไดแก   ทางเดินเชื่อมระหวางอาคาร   ทางเดิน   กันสาด 
ผนังเพดาน   ระเบียงชองแสง   พื้นที่ในลิฟต   พื้นที่บริเวณบันไดหนีไฟ   เปนตน 

3.  สวนประกอบของอาคาร ไดแก  สุขภัณฑในหองสุขา   กระจก   มูล่ี   ลูกกรงราวบันได   ประตู 
หนาตาง   เปนตน 
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4.  ครุภัณฑที่อยูในพื้นที่สวนกลาง  ไดแก  ถังขยะ  ตูทําน้ําเย็น โตะ  เกาอี้  เครื่องออกกําลังกาย
ทั้งหมด   รวมทั้งเฟอรนิเจอร  และอื่น ๆ 

5.  พื้นที่อ่ืน ๆ      (ยกเวน หองพักอาจารย หองพักเจาหนาที่, หองทํางานของหนวยงาน) 
 6.  ในกรณีที่สถาบันฯ ขอใหพนักงานมาทําความสะอาดนอกเหนือจากเวลาการปฏิบัติงานปกต ิ
ใหผูรับจางจัดพนักงานมาปฏิบัติงานตามวนั  เวลา  และจาํนวนพนักงาน ตามที่สถาบัน ไดแจงไว  โดยให 
สถาบันฯ  แจงลวงหนาและผูรับจางตองรับผิดชอบคาใชจายท้ังหมด 
 

3.  คุณสมบติัของพนักงานดูแลรักษาความสะอาด 
1. ผูรับจางตองจดัพนักงานทําความสะอาดเขามาปฏิบัตงิานในสถาบนัฯ  วันละไมต่ํากวา 79 คน 

มาประจําอาคารแตละอาคารตามที่กําหนดไว ผนวก ก., ข. 
2. ผูรับจางตองจัดทําประวัติของพนักงานแตละคน   และสงใหสถาบัน   กอนเริ่มปฏิบัติงาน 

ไมนอยกวา 2 วันทําการ  (รูปถาย 2 รูป  สําเนาบัตรประชาชน  สําเนาทะเบียนบาน  และอื่นๆ ตามที่ผูวาจาง 
ตองการ) 

3. ผูรับจางตองจัดหาเครื่องแตงกายใหกับพนักงานทกุคนที่เขามาปฏิบัติงานในสถาบนั  แตงกาย 
ใหเปนมาตรฐานเดียวกนั และติดบัตรประจําตัวพนักงานตลอดเวลา 

4. ผูรับจางตองกําชับไมใหพนกังานทําความสะอาดเขาไปในพื้นที่ที่ตนเองไมไดรับผิดชอบ   
หากมีทรัพยสินสูญหายไป  ผูรับจางจะตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหาย 

5. ผูรับจางจะตองจัดหาผูควบคุมพนักงานทีทํ่าการประสานกับสถาบัน อยางนอย 2 คน 
6.    ผูรับจางมีหนาที่จดัอบรมพนักงานใหพรอมในการปฏิบัติงาน 

 

4.  เครื่องมือและอุปกรณทําความสะอาด 
1. ผูรับจางตองจัดหาเครื่องมือและอุปกรณทาํความสะอาดใหครบ 
2. ผูรับจางตองจัดบริการสบูเหลวลางมือพรอมขวดใสสบู  หรือกลองใสสบูเหลวชนิดกด โดย 

นํามาใหผูวาจางพิจารณากอน 
3. ผูรับจางตองจัดบริการสบู  ครีมอาบน้ํา  และแชมพูสระผม    พรอมขวดใสสบูครีมอาบน้ําและ 

แชมพูสระผม  หรือกลองใสสบู  ครีมอาบน้ําและแชมพสูระผมชนิดกด เฉพาะทีห่องอาบน้ํา อาคารกีฬาและ
สโมสรนักศึกษา  และอาคารที่จอดรถ  ช้ัน 8 
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4. น้ํายา  สบูเหลวลางมือ  สบู  ครีมอาบน้ํา  แชมพูสระผม   ตองเปนชนิดที่ไดรับรองมาตรฐานวา 
ไมเปนอันตรายตอคนไมทําลายส่ิงแวดลอม  รวมทั้งตองผานความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
กอนนํามาใช 
 5.  น้ํายาชีวภาพใหใชเฉพาะในหองน้ําเทานั้น 
 

5.  การปฏิบติังาน 
1. การปฏิบัติงานของพนักงานในแตละอาคารใหเปนไปตาม ผนวก ก., ข. 
2. พนักงานทําความสะอาดตองลงชื่อและเวลาปฏิบัติงานเขา – ออก  ตามเวลาจริง 

 

6.  การเบิกจายเงินและการปรับ 
1. สถาบันฯ จะเบิกจายเงินใหผูรับจาง  เมื่อไดทํางานแลวเสร็จในแตละเดือนโดยคณะกรรมการ 

ตรวจรับเหน็ชอบงานจางแลว 
2. การเบิกจายเงนิจะเปนงวด ๆ ละ 1  เดือน  โดยเบิกจายงวดละเทา ๆ กนั  ทั้งนี้   ผูรับจางจะตอง 

นําสงรายงานการปฏิบัติงาน และใบแจงหนี้ใหแกสถาบนัฯ  ภายในวนัที่ 7  ของเดือนถัดไป 
3. กรณีพนกังานทาํความสะอาดมาปฏิบัติงานไมครบจํานวนตามสัญญา  ผูรับจางยินดใีหผูวาจาง 

หักเงินคาจางวันละ 400.-  บาท  ตอ 1 คน  หรือรอยละ 0.1  ของวงเงนิคาจางเปนรายเดือน  ตามแตวงเงนิใด 
จะสูงกวา 

4. กรณีพนกังานทําความสะอาดมาสายกวาเวลาที่กําหนดใหปฏิบัติงาน  30  นาที   หรือเลิกงาน 
กอนเวลา  30  นาที  ผูรับจางยินดีใหผูวาจางหักเงินคาจางวัน 200.-  บาท  ตอ 1 คน 

5. กรณีพนักงานทําความสะอาดมาสายกวาเวลาท่ีกําหนดใหปฏิบตัิงาน  3  ชั่วโมง  หรือเลิกงาน 
กอนเวลา  3  ชั่วโมง  ถือวาพนักงานทําความสะอาดมาปฏิบัติงานไมครบจํานวนตามสัญญา  ผูรับจางยินด ี
ใหผูวาจางหักเงินคาจางวันละ 400.-  บาท  ตอ 1 คน  หรอืรอยละ  0.1  ของวงเงินคาจางเปนรายเดือน
ตามแตวงเงนิใดจะสูงกวา 

6. การหักเงนิตาม ขอ 6 (3),  6(4)  และ 6(5)   เปนสิทธิของผูวาจางที่จะหกัเงินคาจางในเดือนนัน้   
แตหากคาจางมีไมพอใหหัก  ผูรับจางจะตองนําเงินสวนขาดมาใหผูวาจาง  ภายใน   7   วัน  นับจากวันที่
ไดรับแจง 
 7.  กรณีผูรับจางผิดเงื่อนไขตามขอ ขอ 6 (3),  6(4) , 6(5)   ติดตอกัน 2 เดือน  ผูวาจางมีสิทธิที่จะ
ยกเลกิสัญญาและถือวาผูรับจางละทิ้งงานของทางราชการ 
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8.  กรณีผูรับจางไมสามารถหาเครื่องมือและอุปกรณทําความสะอาด  ตามหัวขอที่ 3 “ เครื่องมือ 
และอุปกรณทาํความสะอาด  ขอ 3(1) – 3(5) ”    ผูรับจางยนิดีใหผูวาจางหักเงินคาจางตามมติของคณะ
กรรมการฯ 
 

7.  การประเมินผลงาน 
1. ในการปฏิบัติงานของพนักงานทําความสะอาด  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะประเมินผลงาน 

ของผูรับจางทุกวัน และสรุปเปนรายเดือน  หากการประเมินไมผานเกณฑที่ผูวาจางกําหนดไว จํานวน 3 คร้ัง 
ผูวาจางมีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาและจะสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับการเสนอราคาของผูรับจางรายนี้ในปถัดไป 

2. หลักเกณฑการประเมินกําหนดไวใน ผนวก ค. 
 

8.  ความรับผิดชอบ 
 1.  ผูรับจางจะตองรับผิดชอบตอความชํารุดเสียหายในทรัพยสินของผูวาจางอันเนื่องมาจากการ
กระทําของผูรับจางหรือพนักงานของผูรับจาง 
 2.   กอนเร่ิมปฏิบัติงานทุกครั้ง  ตองแจงสิ่งชํารุดเสียหาย (ถามี)  ของสถานที่และอุปกรณทําความ
สะอาดนั้น  ตอเจาหนาที่ควบคุมกอน  มิฉะนั้น จะถือวาความชํารุดเสียหายเกิดจากการกระทําของพนักงาน
ของผูรับจาง  ซ่ึงตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใหแกผูวาจาง 

3. หามผูรับจางเอางานทั้งหมดหรือสวนใดสวนหนึ่งไปใหผูอ่ืนรับจางชวงอีกทอดหนึ่งโดยมิได 
รับอนุญาตเปนหนังสือจากผูวาจางและถึงแมวาจะไดรับอนุญาตแลวก็ตามผูรับจางก็ยังตองรับผิดชอบที่ให
ผูอ่ืนรับจางชวงนั้นทุกประการ 
 4.  ไมวาจะมีการเลิกจางดวยกรณีใด ๆ  ผูรับจางจะตองรับผิดชอบคาเสียหาย  และคาจางที่เพิ่มขึ้น
จากการที่ผูวาจางตองจายใหผูรับจางรายใหม  ตามกําหนดระยะเวลาที่เหลืออยู  โดยจะหักจากหลักประกัน
สัญญากอน  หากไมพอผูรับจางจะตองชําระภายใน  7  วัน  นับจากที่ไดรับแจงจากผูวาจาง 

5. การมาปฏิบัติงานของพนักงานของผูรับจาง     หากมีอุบัติเหตุอ่ืนใดเกิดขึ้นกับพนักงานของผู 
รับจางหรือเกิดขึ้นโดยการกระทําของพนักงานของผู รับจาง   ผู รับจางตองรับผิดชอบในบรรดา                     
คารักษาพยาบาล  คาสินไหมทดแทนหรือคาใชจายอื่นใดเพราะการกระทําของพนักงานของผูรับจางดวย
และผูรับจางตองชดใชแทนทั้งสิ้น  โดยใหหักเงินคาจางบริการชดใชแทนได 
 6.  ผูรับจางตองจายคาจางใหพนักงานไมต่ํากวากฎหมายแรงงานกําหนด 
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 9.  ระยะเวลาดําเนินการ 
 1.   ระยะเวลาการจาง  ตั้งแตวันท่ี  1 ตุลาคม  2552  ถึง  30  กันยายน  2553      (ผนวก ก.) 
 2.   ระยะเวลาการจาง  ตั้งแตวันท่ี  1 ตุลาคม  2552  ถึง  28  กุมภาพันธ  2553  (ผนวก ข.) 

 
10.  ระยะเวลาสงมอบงาน 
 แบงออกเปน  12 งวด ๆ ละ 1  เดือน 
 

11.  วงเงินในการจัดหา (ราคากลาง) 
 งบประมาณในการดําเนินการทั้งสิ้น    ไมเกิน   6,450,000.-   บาท   (หกลานสี่แสนหาหมื่น-         
บาทถวน) 
 
12.  สถานที่ติดตอสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม 
 

 ขอทราบขอมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะวิจารณ  หรือแสดงความคิดเห็นเปนลายลักษณอักษรโดย
เปดเผยตัว ทางไปรษณีย  ไดที่ กลุมงานพัสดุ กองคลังและพัสดุ สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร เลขที่ 118    
ถนนเสรไีทย    แขวงคลองจัน่   เขตบางกะป     กรุงเทพฯ 10240   หรอื ทาง  e-mail  ทีs่unee.c @ 
nida.ac.th     หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข   02-3758692    โทรสาร 02-3749825  ในวันและเวลา
ราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  ประกาศ สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร 
เร่ือง  ประกวดราคาจางเหมาบริการทําความสะอาดภายในสถาบัน ประจําปงบประมาณ  2553 

   ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
  --------------------------------------------- 

 
  สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร   มีความประสงคจะประกวดราคาจางเหมาบริการ
ทําความสะอาดภายในสถาบัน  ประจําปงบประมาณ  2553   ตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  2552   ถึงวันที่  
30 กันยายน 2553  ดวยวธิกีารทางอิเล็กทรอนิกส  ภายในวงเงินทัง้สิ้น  6,450,000.- บาท (หกลาน-
สี่แสนหาหมื่นบาทถวน) 
 

 ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ  ดังตอไปน้ี 
 

1. ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทาง 
อิเล็กทรอนิกส 
 

2. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ  
และไดแจงเวียนชื่อแลว  หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ 
 

3. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น   และ/หรือ 
ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วัน
ประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส    หรือไมกระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม 
 

4. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้น 
ศาลไทย  เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
 

5. ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคล  มีผลงานการทําความสะอาด   ในวงเงินไมนอย 
กวา  3,000,000.-  บาท / สัญญา  ภายในระยะเวลา  5   ป   และเปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ   
หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่นหรือหนวยงานอ่ืน   ซ่ึงกฎหมาย
บัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่นรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่สถาบันฯ เชื่อถือ 
โดยแนบสําเนาสัญญาและสําเนาหนังสือรับรองผลงานตามสัญญาน้ันมาแสดงพรอมกับเอกสาร
ในวันยื่นซองเสนองาน       
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  กําหนดรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม  ในวันที่ .........................ลงทะเบียน 
ระหวางเวลา 10.00 น.- 10.30 น. เปนตนไป  ณ  บริเวณดานหนาหองทํางาน    งานอาคารสถานที่และ
ยานพาหนะ  อาคารที่จอดรถ  ชั้นลาง   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
 
  กําหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิ เล็กทรอนิกส ในวันที่ 
...............................    ระหวางเวลา  10.00 น. ถึง  11.00 น.  ณ  กลุมงานพัสดุ  กองคลังและพัสดุ  
อาคารที่จอดรถ ชั้น 2   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  แจงรายชื่อผูมีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขา
เสนอราคาในวันที่  .................................  และกําหนดใหเสนอราคาในวันที่ .................................  
 

ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารการประกวดราคาจาง       ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
ในราคา ชุดละ 600.-  บาท  ไดที่ กลุมงานพัสดุ  กองคลังและพัสดุ  อาคารที่จอดรถ ชั้น 2  สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  ระหวางวันที่  ..............................  ถึงวันที่  .................... และดู
รายละเอียดไดที่เว็บไซด http://www.gprocurement.go.th   หรือ  http://www.nida.ac.th   สอบถามทางโทรศัพท
หมายเลข  02-3758692  ในวันและเวลาราชการ  

 
     ประกาศ ณ วันที่            สิงหาคม   พ.ศ.  2552 

 
            ศาสตราจารย 
             (สมบัติ  ธํารงธัญวงศ) 
                          อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขท่ี …..…/2552 
การจางเหมาบริการทําความสะอาด ประจําปงบประมาณ 2553 

ตามประกาศ สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร 
ลงวันท่ี ……..  สิงหาคม   2552 

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

 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “สถาบัน”  มีความประสงคจะ 

ประกวดราคาจางเหมาบริการทําความสะอาด  ประจําปงบประมาณ  2553  ตั้งแตวันที่  1 ตุลาคม  2552 
ถึงวันที่  30 กันยายน  2553  ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้ 

 
1.  เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา 
     1.1   ขอบเขตงานจางเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด 
     1.2   แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจาง 
     1.3   หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
     1.4   แบบสัญญาจาง 
     1.5   แบบหนังสือค้ําประกัน 

                           (1) หลักประกันซอง 
                           (2) หลักประกันสัญญา 

     1.6   บทนิยาม 
 (1) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน 
 (2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

     1.7   แบบบัญชีเอกสาร 
 (1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 
 (2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 

 
2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
    2.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
    2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจง

เวียนชื่อแลว  หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ 
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    2.3  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น และ /  หรือตองไม

เปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส   ณ  วันประกาศ
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.6 

   2.4  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

2.5 ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคล   ซ่ึงมีผลงานการดูแลรักษาความสะอาด   ในวงเงินไมนอยกวา 
3,000,000.-  บาท /  สัญญา  ภายในระยะเวลา  5  ป และเปนคูสัญญาโดยตรงกับ สวนราชการ   หนวยงาน
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ินหรือหนวยงานอื่น   ซ่ึงกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะ
เปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานเอกชนที่สถาบันฯ เชื่อถือ    โดยแนบสําเนา
สัญญาและสําเนาหนังสือรับรองผลงานตามสัญญานั้นมาแสดงพรอมกับเอกสารในวันยื่นซองเสนองาน 
 

3. หลักฐานการเสนอราคา 
    ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน  แยกเปน 2 สวน คือ 
 

   3.1 สวนท่ี 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
          (1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 

   (ก)  หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด           ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ          
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

   (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด   ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ  บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม  (ถามี)   บัญชีผูถือหุน 
รายใหญ และสําเนาบัญชีรายช่ือผูถือหุน  (แบบ บอจ.5)  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

          (2) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดา  หรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล  ใหยื่นสําเนา 
บัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น   สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน   (ถามี)     สําเนาบัตร- 
ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน  พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

          (3) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา  ใหยื่นสําเนาสัญญา 
ของการเขารวมคา   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา     และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปน 
บุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย  ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง  หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่น 
เอกสารตามที่ระบุไวใน (1) 
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          (4)  สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม  พรอมทั้งรับรองสําเนา 
ถูกตอง        
                    (5)  บัญชีเอกสารสวนที่ 1  ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.7  (1)   
หมายเหต ุ     เอกสารสวนที่ 1  ตนฉบับ  จํานวน  1 ชุด 

 

3.2   สวนท่ี 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
        (1)  รายละเอียดงานจาง  ตามขอ 4.2 
        (2)  หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย      ในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจ 

ใหบุคคลอื่นทําการแทน   จะตองระบุในหนังสือมอบอํานาจใหชัดเจนวามีอํานาจในการเสนองาน             
และจะตองปดอากรแสตมปใหครบถวนตามกฎหมายพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูมอบและผูรับ
มอบที่รับรองสําเนาถูกตอง  
        หมายเหตุ  การมอบอํานาจใหยื่นซอง  มิใชการมอบอํานาจใหเสนองาน 

       (3)  หลักประกันซอง ตามขอ 1.5 (1) 
                      (4)  สําเนาสัญญาและหนังสือรับรองผลงานพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง  

       (5)  แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจาง 
                      (6)  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

       (7)  บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.7 (2) 
หมายเหตุ      เอกสารสวนที่ 2  ตนฉบับ จํานวน 1 ชุด      สําเนา จํานวน 5 ชุด 
 

4.   การเสนอราคา 
      4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือ
ช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจน 

      4.2   ผูเสนอราคาจะตองสงรายละเอียดงานจางเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดไปพรอม 
เอกสารสวนที่ 1 และเอกสารสวนที่ 2  เพื่อประกอบการพิจารณา  หลักฐานดังกลาวนี้สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตรจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ 

     4.3  ผูเสนอราคาจะตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 90 วัน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย 
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 

    4.4  ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการ   ตั้งแตวันท่ี   1  ตุลาคม   2552    ถึงวันท่ี 
30  กันยายน  2553 
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    4.5  กอนยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูเสนอราคาควรตรวจดู 

รางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียกอน 
ที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

    4.6  ผูเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ในวันท่ี….    
....................ระหวางเวลา  10.00 น. ถึง  11.00 น. ณ  กลุมงานพัสดุ  กองคลังและพัสดุ  อาคารจอดรถ ช้ัน 2  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เอกสารทั้งหมดจาหนาซองถึง  “คณะกรรมการประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส”  เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส  เลขที่....../2551 
 

เม่ือพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว จะไมรับเอกสาร
เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 
 

คณะกรรมการประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวาเปน          
ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอ
ราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ 1.6 (1) ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตามขอ 3.2 และแจงผูเสนอราคาแตละรายทราบผล
การพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดที่มีหลักฐานวาผูเสนอราคา
รับทราบแลว   

 

หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคา  กอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสวา  มีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.6 
(2)  คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และสถาบันจะพิจารณา
ลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน    
 

ผูเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน         เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชน 
รวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น   หรือเปนผูมีประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลาง 
อิเล็กทรอนิกส  ณ  วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอราคาที่
กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือเปนผูเสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติ
ทางดานเทคนิคอาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  ภายใน 3 วัน นับแตวันที่
ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา   การวินิจฉัยอุทธรณของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  ให
ถือเปนที่ส้ินสุด   
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หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา    กระบวนการเสนอราคาจางดวยวิธีการทาง 
อิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว 
คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือ
ติดตอส่ือสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป  จาก
ขั้นตอนที่คางอยูภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตอง
ส้ินสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการประกวดราคาเห็นวากระบวนการ
เสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงาย หรือขอขัดของไมอาจแกไขได ประธานคณะกรรมการประกวดราคา
จะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคาและกําหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเร่ิมตนกระบวนการ เสนอราคา
ใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่นั้นทราบ 

คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการ 
ประกวดราคาฯ เพื่อใหการประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 

     4.7   ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาจะตองปฏิบัติดังนี้ 
             (1)  ผูเสนอราคาจะตองลงนามในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการ 

ทางอิเล็กทรอนิกส 
               (2)  ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองเริ่มตนที่ 
................................  บาท   (.............................................................................................) 

             (3)  ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน  ๆ  (ถามี)  รวมคาใชจาย
ทั้งปวงไวดวยแลว 

             (4)  ราคาที่เสนอในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองไมสูง 
เกินกวาราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ 

             (5) หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแลวจะตอง
ยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 

           (6) ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนด ยืนราคาไมนอยกวา 90 วัน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย 
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 

            (7)  ผูเสนอราคาที่เขารวมประกวดราคาฯ จะตองรับผิดชอบคาใชจายในการจัดประกวด         
ราคาฯ และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้จะแจงใหทราบในวัน
เสนอราคา 
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   * 4.8   การยึดหลักประกันซองของผูมีสิทธิเสนอราคา     สถาบัน สามารถกระทําไดกรณี
ดังตอไปนี้ 

              (1)  ผูมีสิทธิเสนอราคาไมสงผูแทนมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน  
เวลา และสถานที่ที่กําหนด  
                             (2)  ผูมีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแลว ไม LOG IN เขาสูระบบ  
                             (3)  ผูมีสิทธิเสนอราคา LOG IN แลว แตไมมีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิดเงื่อนไขที่
กําหนดโดยการเสนอราคาสูงกวา หรือเทากับราคาเริ่มตนการประมูล  
                             (4)  ผูมีสิทธิเสนอราคาไมลงลายมือช่ือในแบบ บก. 008 แบบยืนยันราคาสุดทายในการ
เสนอราคา 
 

   5. หลักประกันซอง 
        ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองเอกสารทางดานเทคนิค   จํานวน 

322,500.- บาท  (สามแสนสองหมื่นสองพันหารอยบาทถวน)  โดยใชหลักประกันอยางหนึ่ง  อยางใด
ดังตอไปนี้      

5.1 เงินสด 
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  โดยเปนเช็ค 

ลงวันที่ที่ยื่นซองเอกสารทางดานเทคนิคหรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
                 5.3  หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 

1.5 (1) 
                  5.4  หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย  ที่ไดรับอนุญาต

ใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน  ตามประกาศของธนาคารแหง
ประเทศไทย  ซ่ึงไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือ 
ค้ําประกันดังระบุ  ในขอ 1.5 (1) 

                  5.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 

  หลักประกันซองตามขอนี้ สถาบัน จะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน 15 วัน  
นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซ่ึงเสนอราคาต่ําสุด  
จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว 
 
   การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 
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6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
    6.1 ในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ สถาบันฯ จะพิจารณา 

ตัดสินดวยราคารวม 
         6.2  หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอ

ราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการดําเนินการประกวดราคาฯ จะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูเสนอ
ราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสาร
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ   ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณา
เห็นวาจะเปนประโยชนตอสถาบันฯ เทานั้น 

         6.3 สถาบัน สงวนสิทธิ์ไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา  โดยไมมีการผอนผัน 
ในกรณีดังตอไปนี้ 

(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น     ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาจางดวย 
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ของสถาบัน 

                       (2)  เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไข ที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาจาง
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคา
รายอ่ืน 

      6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส      หรือในการทํา 
สัญญา คณะกรรมการประกวดราคา หรือสถาบันฯ มีสิทธิใหผูเสนอราคา ช้ีแจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ 
ขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได   สถาบันฯ มีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหาก
หลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง 

            6.5 สถาบัน ทรงไวซ่ึงสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด     หรือราคาหนึ่งราคาใด   หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจาง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะ
พิจารณา    ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของสถาบันเปนเด็ดขาด  
ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ  มิได รวมทั้งสถาบันฯ  จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือก
หรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ  
หรือใชช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน   
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      ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตาม 
สัญญาได  คณะกรรมการประกวดราคาหรือสถาบัน จะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําให
เชื่อไดวาผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จ
สมบูรณ  หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได สถาบัน มีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น 

        6.6  ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอ
ราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  
ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.6  สถาบัน มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิ
ไดรับการคัดเลือกดังกลาว  และสถาบัน จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน 
 

7. การทําสัญญาจาง 
    ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส   (ผูรับจาง)  จะตองทํา 

สัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ 1.4 กับสถาบัน  ภายใน  10  วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและ 
จะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับ รอยละหา (5%) ของราคาคาจางที่ประกวดราคาจาง
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสได  ใหสถาบันฯ ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึง่อยาง
ใดดังตอไปนี้ 

7.1 เงินสด 
7.2  เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  โดยเปนเช็ค 

ลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
         7.3  หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน  

ดังระบุใน ขอ 1.5 (2) 
              7.4  หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาต
ใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย และประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคาร 
แหงประเทศไทย ซ่ึงไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลวโดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ํา
ประกันดังระบุในขอ 1.5 (2)  

7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจาก 

ขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 
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8. อัตราคาปรับ 
     คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ 1.4 จะกําหนดในอัตรารอยละ 0.10  ของคาจางตาม 

สัญญาตอวัน  และ/หรือตามขอบเขตของงาน  การเบิกจายเงินและคาปรับ ขอ 3. 
 

9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือ 

หรือทําสัญญาจาง ตามแบบดังระบุในขอ 1.4 แลวแตกรณี  
 

10. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
      10.1  เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินรายไดประจําป พ.ศ. 2553   

       
การลงนามในสัญญา  จะกระทําไดตอเมื่อ  สถาบนั ไดรับอนุมัติผลการจัดจางแลว 

เทานั้น 
                                10.2  เมื่อสถาบัน ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใด ใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตาม
การประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว   ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจาง
ดังกลาวเขามาจากตางประเทศ   และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และ
สามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนดผูเสนอราคา    ซ่ึงเปนผู
รับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี   ดังนี้ 

(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ    ตอสํานักงาน 
คณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี   ภายใน 7  วัน  นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่ง หรือซ้ือของจาก
ตางประเทศ  เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 

           (2)   จัดการใหส่ิงของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ 
เรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ
พาณิชยนาวีใหบรรทุกสิ่งของนั้น  โดยเรืออ่ืนที่มิใชเรือไทย   ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุก
ของลงเรืออ่ืน    หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออ่ืน 

          (3)  ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมาย 
วาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี 
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       10.3  ผูเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอ 
สถาบันฯ แลวจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาแลว
ตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดใน ขอ 4.7 (3) (4) และ (5) 
มิฉะนั้น สถาบันจะริบหลักประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) 
รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

10.4 ผูเสนอราคาซึ่งสถาบันฯไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญา      หรือขอตกลงภายใน 
เวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ  7  สถาบันจะริบหลักประกันซอง  หรือเรียกรองจากผูออก
หนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณา
ใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

        10.5  สถาบันฯสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข    หรือขอกําหนดในแบบสัญญา 
ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 

 
สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร  

                                                                 ...........   สิงหาคม   2552 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


