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การจางเหมาบริการทําความสะอาด ประจําปงบประมาณ 2552 

ตามประกาศ สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร 
ลงวันท่ี ……..  สิงหาคม   2551 

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

 
สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร  ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “สถาบัน”  มีความประสงคจะ 

ประกวดราคาจางเหมาบริการทําความสะอาด  ประจําปงบประมาณ  2552  ตั้งแตวนัที ่ 1 ตุลาคม  2551 
ถึงวันที่  30 กนัยายน  2552  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 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกบัผูเสนอราคารายอื่น และ /  หรือตอง 

ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส   ณ  วัน
ประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.6 

   2.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสทิธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย 
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกนัเชนวานัน้ 

2.5 ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคล ซ่ึงมีผลงานการดูแลรักษาความสะอาด ในวงเงินไมนอยกวา 
3,000,000.-  บาท /  สัญญา  ภายในระยะเวลา  5  ป และเปนคูสัญญาโดยตรงกับ สวนราชการ   หนวยงาน
ตามกฎหมายวาดวยระเบยีบบริหารราชการสวนทองถ่ินหรือหนวยงานอื่น   ซ่ึงกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะ
เปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานเอกชนทีส่ถาบนัฯ เชื่อถือ    โดยแนบสําเนา
สัญญาและสําเนาหนังสือรับรองผลงานตามสัญญานั้นมาแสดงพรอมกบัเอกสารในวนัยื่นซองเสนองาน 
 

3. หลักฐานการเสนอราคา 
    ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน  แยกเปน 2 สวน คือ 
 
   3.1 สวนท่ี 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้
          (1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 

   (ก)  หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัดใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ          
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

   (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด   ใหยืน่สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีน 
นิติบุคคล หนงัสือบริคณหสนธิ  บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม  (ถามี)  บัญชีผูถือหุน 
รายใหญ และสําเนาบัญชีรายช่ือผูถือหุน  (แบบ บอจ.5)  พรอมรับรองสําเนาถกูตอง 

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

          (3) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยืน่สําเนาสัญญา 
ของการเขารวมคา  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา  และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปน 
บุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย  กใ็หยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง  หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่น 
เอกสารตามที่ระบุไวใน (1) 
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          (4) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบยีนภาษีมูลคาเพิ่ม  พรอมทั้งรับรองสําเนา 
ถูกตอง        

          (5) บัญชีเอกสารสวนที่ 1  ทั้งหมดทีไ่ดยืน่ตามแบบในขอ 1.7  (1)  โดยลงเลขกํากับ 
ทั้งลําดับเอกสารและจํานวนแผนที่มุมบนดานขวาของเอกสาร 
หมายเหต ุ     เอกสารสวนที่ 1  ตนฉบับ  จํานวน  1 ชุด 

3.2   สวนท่ี 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้
        (1)  รายละเอียดงานจาง  ตามขอ 4.2 
        (2)  หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณทีี่ผูเสนอราคามอบอํานาจ 

ใหบุคคลอื่นทาํการแทนจะตองระบุในหนงัสือมอบอํานาจใหชัดเจนวามีอํานาจในการเสนองาน   และ
จะตองปดอากรแสตมปใหครบถวนตามกฎหมายพรอมสําเนาบัตรประจําตวัประชาชนผูมอบและผูรับมอบ
ที่รับรองสําเนาถูกตอง  
        หมายเหต ุ การมอบอํานาจใหยื่นซอง  มิใชการมอบอาํนาจใหเสนองาน 

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

       (4) แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจาง 
                     (5) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

       (6) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.7 (2) 
หมายเหตุ      เอกสารสวนที่ 2  ตนฉบับ จํานวน 1 ชุด      สําเนา จํานวน 6 ชุด 
 

4.   การเสนอราคา 
      4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือ
ช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจน 

      4.2   ผูเสนอราคาจะตองสงรายละเอียดงานจางเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดไปพรอม 
เอกสารสวนที ่1 และเอกสารสวนที่ 2  เพื่อประกอบการพิจารณา  หลักฐานดังกลาวนี้สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตรจะยดึไวเปนเอกสารของทางราชการ 

    4.3 ผูเสนอราคาจะตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 90 วัน นับแตวันยนืยันราคาสุดทาย 
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 

    4.4 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการ   ตั้งแตวันท่ี   1  ตุลาคม   2551    ถึงวันท่ี 
30  กันยายน  2552 
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    4.5 กอนยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูเสนอราคาควรตรวจด ู
รางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียกอน 
ที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

    4.6 ผูเสนอราคาจะตองยืน่เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ในวันท่ี….    
....................ระหวางเวลา  10.00 น. ถึง  11.00 น. ณ  งานพัสดุ  สวนการคลังและพัสดุ  อาคารจอดรถชั้น 2  
สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร เอกสารทั้งหมดจาหนาซองถึง  “คณะกรรมการประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส”  เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส  เลขที่....../2551 
 

เม่ือพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว จะไมรับเอกสาร
เพิ่มเติมโดยเดด็ขาด 
 

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 และสถาบันจะ
พิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน    
 

ผูเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชน 
รวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นหรือเปนผูมปีระโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลาง 
อิเล็กทรอนิกส  ณ  วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอราคาที่
กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือเปนผูเสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติ
ทางดานเทคนคิอาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  ภายใน 3 วัน นับแตวนัที่
ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา   การวินจิฉัยอุทธรณของสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร  ให
ถือเปนที่ส้ินสุด   
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หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาจางดวยวิธีการทาง 

อิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว 
คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือ
ติดตอส่ือสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป  จาก
ขั้นตอนที่คางอยูภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตอง
ส้ินสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการประกวดราคาเห็นวากระบวนการ
เสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงาย หรือขอขัดของไมอาจแกไขได ประธานคณะกรรมการประกวดราคา
จะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคาและกําหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มตนกระบวนการ เสนอราคา
ใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่นั้นทราบ 

คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดาํเนินการใด ๆ ระหวางการ 
ประกวดราคาฯ เพื่อใหการประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 

     4.7   ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาจะตองปฏิบัติดังนี ้
             (1)  ผูเสนอราคาจะตองลงนามในหนังสือแสดงเงือ่นไขการซื้อและการจางดวยวิธีการ 

ทางอิเล็กทรอนิกส 
               (2)  ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองเริ่มตนที่ 
6,109,200.-  บาท   (หกลานหนึ่งแสนเกาพนัสองรอยบาทถวน) 

             (3)  ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษมีูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน  ๆ  (ถามี)  รวมคาใชจาย
ทั้งปวงไวดวยแลว 

             (4)  ราคาที่เสนอในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองไมสูง 
เกินกวาราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ 

             (5) หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแลวจะตอง
ยืนยนัราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยนัจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 

           (6) ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนด ยืนราคาไมนอยกวา 90 วัน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย 
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 

            (7)  ผูเสนอราคาที่เขารวมประกวดราคาฯ จะตองรับผิดชอบคาใชจายในการจัดประกวด         
ราคาฯ และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้จะแจงใหทราบในวัน
เสนอราคา 
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   * 4.8   การยึดหลักประกันซองของผูมีสทิธิเสนอราคา     สถาบัน สามารถกระทําไดกรณ ี
ดังตอไปนี ้

              (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 
        ผูเสนอราคาตองวางหลกัประกนัซองพรอมกับการยืน่ซองเอกสารทางดานเทคนคิ จํานวน 

305,460.-  บาท  (สามแสนหาพันสี่รอยหกสิบบาทถวน)  โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
      

5.1 เงินสด 
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  โดยเปนเช็ค 

ลงวันที่ที่ยืน่ซองเอกสารทางดานเทคนิคหรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทาํการของทางราชการ 
                 5.3  หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนงัสือค้ําประกันดังระบุในขอ 

1.5 (1) 
                  5.4  หนังสือค้ําประกันของบรษิัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทนุหลักทรัพย  ที่ไดรับอนุญาต

ใหประกอบกจิการเงินทนุเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน  ตามประกาศของธนาคารแหง
ประเทศไทย  ซ่ึงไดแจงเวยีนชื่อใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนงัสือ 
ค้ําประกันดังระบ ุ ในขอ 1.5 (1) 

                  5.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 

  หลักประกนัซองตามขอนี้ สถาบัน จะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน 15 วัน  
นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรยีบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซ่ึงเสนอราคาต่ําสุด  
จะคืนใหตอเมือ่ไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว 
 
   การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณใีด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 
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6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
    6.1 ในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี ้สถาบันฯ จะพิจารณา 

ตัดสินดวยราคารวม 
         6.2  หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัตไิมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอ

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

         6.3 สถาบัน สงวนสิทธิ์ไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา  โดยไมมกีารผอนผัน 
ในกรณีดังตอไปนี ้

(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น  ในบัญชผูีรับเอกสารประกวดราคาจางดวย 
วิธีการทางอเิล็กทรอนิกส  หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ของสถาบัน 

                       (2)  เสนอรายละเอยีดแตกตางไปจากเงื่อนไข ที่กาํหนดในเอกสารประกวดราคาจาง
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสยีเปรียบแกผูเสนอราคา
รายอ่ืน 

      6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือในการ 
ทําสัญญา คณะกรรมการประกวดราคา หรือสถาบันฯ มีสิทธิใหผูเสนอราคา ช้ีแจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ 
หรือ ขอเท็จจรงิอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได   สถาบันฯ มีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหาก
หลักฐานดงักลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง 

            6.5 สถาบัน ทรงไวซ่ึงสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคา 
ที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจาง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด 
หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสโดยไมพจิารณาจัดจางเลยก็ได สุดแต
จะพิจารณา  ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของสถาบันเปนเด็ดขาด   
ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ  มิได รวมทั้งสถาบันฯ  จะพจิารณายกเลิกการประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคดัเลือก
หรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชือ่ไดวาการเสนอราคากระทาํการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ  
หรือใชช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน   
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      ในกรณีทีผู่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตาม 
สัญญาได  คณะกรรมการประกวดราคาหรอืสถาบัน จะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐาน 
ที่ทําใหเชื่อไดวาผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสให
เสร็จสมบูรณ  หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได สถาบัน มีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น 

        6.6  ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับ 
ผูเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส  ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทํา
การอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.6  สถาบัน มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอ
ราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาว  และสถาบัน จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน 
 

7. การทําสัญญาจาง 
    ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส   (ผูรับจาง) จะตองทํา 

สัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ 1.4 กับสถาบัน  ภายใน  10  วัน นับถัดจากวนัที่ไดรับแจงและ 
จะตองวางหลกัประกนัสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับ รอยละหา (5%) ของราคาคาจางที่ประกวดราคาจาง
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสได  ใหสถาบันฯ ยดึถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกนัอยางหนึ่งอยาง
ใดดังตอไปนี ้

7.1 เงินสด 
7.2  เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  โดยเปนเช็ค 

ลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหนานัน้ไมเกนิ 3 วันทําการของทางราชการ 
         7.3  หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสอืค้ําประกัน  

ดังระบุใน ขอ 1.5 (2) 
              7.4  หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทนุหรือบริษัทเงนิทุนหลักทรพัยที่ไดรับอนญุาต
ใหประกอบกจิการเงินทนุเพื่อการพาณิชย และประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคาร 
แหงประเทศไทย ซ่ึงไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลวโดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ํา
ประกันดงัระบุในขอ 1.5 (2)  

7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
หลักประกนันีจ้ะคืนให โดยไมมีดอกเบีย้ภายใน 15 วันนบัถัดจากวนัทีคู่สัญญาพนจาก 

ขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 
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8. อัตราคาปรบั 
     คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ 1.4 จะกาํหนดในอัตรารอยละ 0.10  ของคาจางตาม 

สัญญาตอวัน  และ/หรือตามขอบเขตของงาน  การเบิกจายเงินและคาปรับ ขอ 3. 
 

9. การรับประกันความชาํรุดบกพรอง 
ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือ 

หรือทําสัญญาจาง ตามแบบดังระบุในขอ 1.4 แลวแตกรณ ี 
 

10. ขอสงวนสทิธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
      10.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี ้ไดมาจากเงนิรายไดประจําป พ.ศ. 2552   

       
การลงนามในสัญญา  จะกระทําไดตอเมื่อ  สถาบัน ไดรับอนุมัติผลการจัดจางแลว 

เทานั้น 
                                10.2  เมื่อสถาบัน ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใด ใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจาง 
ตามการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว   ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องาน
จางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มเีรือไทยเดนิอยู และ 
สามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคา    ซ่ึงเปนผู
รับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี   ดังนี ้

(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอสํานักงาน 
คณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี   ภายใน 7  วัน  นบัตั้งแตวนัที่ผูรับจางสั่ง หรือซ้ือของจาก
ตางประเทศเวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 

                (2) จัดการใหส่ิงของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ 
เรือไทย จากตางประเทศมายงัประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม 
การพาณิชยนาวีใหบรรทุกสิ่งของนั้น  โดยเรืออ่ืนที่มิใชเรือไทย   ซ่ึงจะตองไดรับอนญุาตเชนนั้นกอน
บรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรือ
อ่ืน 

    (3)ในกรณทีี่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมาย 
วาดวยการสงเสริมการพาณชิยนาว ี
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       10.3 ผูเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอ 
สถาบันฯ แลวจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาแลว
ตองเขารวมเสนอราคาดวยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดใน ขอ 4.7 (3) (4) และ (5) 
มิฉะนั้น สถาบันจะริบหลักประกนัซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) 
รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

       10.4 ผูเสนอราคาซึ่งสถาบันไดคัดเลือกแลว ไมไปทาํสัญญา หรือขอตกลงภายใน 
เวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ  7  สถาบันจะริบหลักประกนัซอง  หรือเรียกรองจากผูออก
หนังสือค้ําประกันซองทันท ีและอาจพจิารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอืน่ (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณา
ใหเปนผูทิ้งงาน ตามระเบยีบของทางราชการ 

        10.5 สถาบัน สงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิม่เติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสญัญา 
ใหเปนไปตามความเหน็ของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 
 

สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร  
                                                                            ...........   สิงหาคม   2551 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


