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ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
เรื่อง ประกวดราคาจางปรับปรุงพื้นที่เปนศูนยวิจัยและสงเสริมการเรียนรูดานนวัตกรรม AI
พรอมครุภัณฑประกอบ (ครั้งที่ 2) ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
-------------------------------สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
มีความประสงคจะประกวดราคาจางปรับปรุงพื้นที่เปน
ศูนยวิจัยและสงเสริมการเรียนรูดานนวัตกรรม AI พรอมครุภัณฑประกอบ (ครั้งที่ 2) ดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
ราคากลางของงานจางในการประกวดราคาครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น 1,779,820.45 บาท
(-หนึ่งลานเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเกาพันแปดรอยยี่สิบบาทสี่สิบหาสตางค-)
ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. มีความสามารถตามกฎหมาย
2. ไมเปนบุคคลลมละลาย
3. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
4. ไมเปนบุค คลซึ่งอยูระหว างถูกระงับ การยื่นขอเสนอหรื อทํ าสั ญญากั บ หน วยงานของรัฐ ไว
ชั่ ว คราว เนื่ อ งจากเป น ผู ไ ม ผ า นเกณฑ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของผู ป ระกอบการตามระเบี ย บที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
5. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจ งเวียนชื่อใหเปนผูทิ้ งงานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูท้ิงงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
6. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
7. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
8. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกสถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
9. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่น
ขอเสนอไดมีคาํ สั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
10. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic
Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
11. ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานปรับปรุงและตกแตงภายในอาคาร ในวงเงินไมนอยกวา
900,000.- บาท (-เกาแสนบาทถวน-) โดยตองเปนผลงานสัญญาเดียว และเปนผลงานยอนหลังไมเกิ น 7 ป
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โดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานเอกชนที่สถาบันเชื่อถือ โดยจะตองแนบสําเนาสัญญาหรือสําเนาหนังสือรับรองผลงานตามสัญญานั้น
มาแสดงพรอมกันในวันเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
12. ผูยื่นขอเสนอที่ยื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ขอตกลงฯ
จะตองมีการกําหนดสัดสวนหนาที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลคาตามสัญญาของ
ผูเขารวมคาหลักมากกวาผูเขารวมคารายอื่นทุกราย
กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก กิจการร วมคา
นั้นตองใชผลงานของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาที่ยื่นขอเสนอ
กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวมคา
หลักจะเปนผูประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไวกับกรมบัญชีกลาง ในสวนของผูเขารวมคาที่ไมใชผูเขารวมคาหลักจะ
เปนผูประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานกอสรางไวกับกรมบัญชีกลางหรือไมก็ได
สําหรับขอตกลงฯ ที่ไมไดกําหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวมคาทุก
รายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารเขิญชวน
ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
ในวันที่ .............................................. ระหวางเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.
ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันที่ประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา
ผูสนใจดูรายละเอียดที่เว็บไซต http://www.nida.ac.thหรือ http://www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 02-7273469 ในวันและเวลาราชการ
ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ผานทางอีเมล kreethaphon.m@nida.ac.th หรือชองทางตามที่
กรมบัญชีกลางกําหนดภายในวันที่ ........................................โดยสถาบันจะชี้แจงรายละเอียดดังกลาวผานทาง
เว็บไซต http://www.nida.ac.th และ http://www.gprocurement.go.th ในวันที.่ ..................................
ประกาศ ณ วันที่.............................................
(ศาสตราจารย ดร.กําพล ปญญาโกเมศ)
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

-รางเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
เลขที่ ................................
การจางปรับปรุงพื้นที่เปนศูนยวิจัยและสงเสริมการเรียนรูดานนวัตกรรม AI
พรอมครุภัณฑประกอบ (ครั้งที่ 2)
ตามประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ลงวันที่ ................................................
..............................................................

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “สถาบัน” มีความประสงคจะประกวด
ราคาจ า งปรั บ ปรุ ง พื้ น ที่เ ปน ศูน ย วิจั ย และส งเสริมการเรีย นรูดา นนวั ตกรรม AI พร อ มครุ ภั ณ ฑ ป ระกอบ
(ครั้งที่ 2) ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) โดยมีขอแนะนํา และขอกําหนด ดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
1.1 แบบรูปและรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ แบบสัญญาจางทั่วไป
๑.4 แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
1.5 บทนิยาม
(๑) ผูทมี่ ีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม
๑.6 แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
1.7 ตารางแผนการใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
๒. คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ
2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
2.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย
2.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
2.4 ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว
ชั่ ว คราว เนื่ อ งจากเป น ผู ไ ม ผ า นเกณฑ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของผู ป ระกอบการตามระเบี ย บที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
2.5 ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน
ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
2.6 มีคุณสมบัติและไมมลี ักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
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2.7 เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
2.8 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
2.9 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูย ื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
2.10 ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
2.11 ผูยื่นขอ เสนอตอ งมี ผลงานปรับปรุงและตกแตงภายในอาคาร ในวงเงิ นไม นอยกว า
900,000.- บาท (-เกาแสนบาทถวน-) และเปนผลงานยอนหลังไมเกิน 7 ป นับจากวันที่สงมอบงานแล วเสร็จ
จนถึงวันเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงาน
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่สถาบันเชื่อถือ โดย
จะตองแนบสําเนาสัญญาหรือสําเนาหนังสือรับรองผลงานตามสัญญานั้นมาแสดงพรอมกันในวันเสนอราคาทาง
ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
12. ผูยื่นขอเสนอที่ยื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ขอตกลงฯ
จะตองมีการกําหนดสัดสวนหนาที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลคาตามสัญญาของ
ผูเขารวมคาหลักมากกวาผูเขารวมคารายอื่นทุกราย
กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก กิจการร วมคา
นั้นตองใชผลงานของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาที่ยื่นขอเสนอ
กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวมคา
หลักจะเปนผูประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไวกับกรมบัญชีกลาง ในสวนของผูเขารวมคาที่ไมใชผูเขารวมคาหลักจะ
เปนผูประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานกอสรางไวกับกรมบัญชีกลางหรือไมก็ได
สําหรับขอตกลงฯ ที่ไมไดกําหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวมคาทุก
รายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารเขิญชวน
๓. หลักฐานการยื่นขอเสนอ
ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน 2 สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล
(ก) ห า งหุ น ส ว นสามั ญ หรื อ ห า งหุ น ส ว นจํ า กั ด ให ยื่ น สํ า เนาหนั ง สื อ รั บ รอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบี ย น
นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญ (บอจ.5)
พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
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(๒) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มใิ ชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาบัตร
ประจํา ตั ว ประชาชนของผู นั้น สํา เนาขอ ตกลงที่แ สดงถึ งการเขา เป นหุ นส ว น (ถ า มี ) สํ า เนาบั ตรประจํ า ตั ว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรอง
สําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นข อเสนอรว มกั นในฐานะเป นผู ร ว มคา ให ยื่ นสํ า เนา
สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (1) หรือ (2) ของผูรวมคา แลวแตกรณี
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(4.1) สําเนาใบทะเบียนพาณิชยหรือสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ 1 ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ 1 ตามแบบในขอ 1.6 (1) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตอง
แนบบัญชีเอกสารสวนที่ 1 ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนังสือ
มอบอํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ
ทั้งนี้หากผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น
(2) สําเนาสัญญาหรือสําเนาหนังสือรับรองผลงานตามสัญญานั้นยื่นมาพรอมกันในวันเสนอ
ราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(3) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
3.1 สําเนาใบขึ้นทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
หรือ สําเนาหนังสือรับรองสินคา Made in Thailand
(4) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ 2 ครบถวน
ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ 2 ตามแบบใน ขอ 1.6 (2)
ให โดยผู ยื่ นข อ เสนอไม ตองแนบบั ญชี เอกสารส วนที่ 2 ดั งกล าวในรู ปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
๔. การเสนอราคา
4.1 ผูย ื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
ตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความให
ถูกตองครบถวน พรอมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดยไมตองแนบใบเสนอ
ราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
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4.2 ใหผูยื่นขอเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบตามเอกสาร
ประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ตามขอ 1.2 ใหครบถวนโดยไมตองยื่นใบแจง
ปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการกอสรางในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดย
เสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือ
เปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงไวแลว
ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 90 วัน ตั้งแตวันเสนอราคา โดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
4.3 ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบงานภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาที่จะจาง หรือจากวันที่ไดรับหนังสือแจงจากสถาบัน ใหเริ่มทํางาน
4.4 กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียดฯลฯ
ใหถี่ถวน และเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตาม
เงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส
4.5 ผู ยื่ น ข อ เสนอจะต อ งยื่ น ข อ เสนอและเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ ด ว ย
อิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ............................................. ระหวางเวลา 8.30 น.ถึงเวลา 16.30 น. และเวลา
ในการเสนอราคาใหถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
4.6 ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสารประเภท
PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน
ถูกตองและชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปน
การเสนอราคาใหแกสถาบันผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
4.7 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น ตามขอ
๑.5 (๑) หรือไม หากปรากฏวาผูย ื่นขอเสนอรายใดเปนผูยนื่ ขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ
หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวากอนหรือใน
ขณะที่มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม
ตามขอ ๑.5 (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขั ดขวางการแขงขั นอย างเปนธรรม คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และสถาบันจะพิจารณาลงโทษผูยื่น
ขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตสถาบันจะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้น มิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทํา
ดังกลาวและไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของสถาบัน
4.8 ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(2) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถามี) รวม
คาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
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(3) ผูยนื่ ขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กําหนด
(4) ผูยนื่ ขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได
(5) ผูยื่นขอเสนอต อ งศึ ก ษาและทํา ความเข าใจในระบบและวิ ธี ก ารเสนอราคาดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th
4.9 ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําตามตารางแผนการใชพัสดุท่ผี ลิตภายในประเทศ
๕. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
5.1 ในการพิ จ ารณาผลการยื่ น ข อ เสนอประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ค รั้ ง นี้ สถาบั น
จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑราคา
5.2 การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ
กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ สถาบันจะพิจารณาจากราคารวม
5.3 หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอ
ไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูย ื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอเอกสาร
ทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไปจาก
เงื่อนไขทีส่ ถาบัน กําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและความ
แตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะ
กรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น
5.4 สถาบันสงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผันในกรณี
ดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูย ื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็ก
ทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซ้อื เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบ
จัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสของสถาบัน
(2) ไมกรอกชื่อผูย ื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส
(3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็ก
ทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น
5.5 ในการตัดสินการประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส หรือในการทํ าสั ญญา คณะกรรมการ
พิ จารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือสถาบั น มีสิทธิ ใหผูยื่นข อเสนอชี้แจงขอเท็จ จริงเพิ่มเติมได
สถาบันมีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง
5.6 สถาบันทรงไวซึ่งสิทธิ ที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน
ของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของสถาบันเปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือ
คาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งสถาบันจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอ
เปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอ
กระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคา
แทน เปนตน
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ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
หรือสถาบันจะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินการตาม
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับ ฟงได สถาบั นมีสิท ธิ ที่จะไม รับ
ขอเสนอหรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิ เรียกรองคาใชจายหรือ
คาเสียหายใด ๆ จากสถาบัน
5.7 กอนลงนามในสัญญา สถาบันอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หาก
ปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคั ดเลือกมีผลประโยชน
รวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอย างเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่น
ขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
5.8 หากผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสุดของ
ผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่ไมเกินรอยละ 10 ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อจัดจางจากผูประกอบการ SMEs ดังกลาว
โดยจัดเรียงลําดับผูยื่นขัอเสนอซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว าราคาต่ําสุดของผูยื่นขอเสนอ
รายอื่นไมเกินรอยละ 10 ที่จะเรียกมาทําสัญญาไมเกิน 3 ราย
5.9 หากผูยื่นขอเสนอซึ่งมิใชผูประกอบการ SMEs แตเปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติ
ไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้ งขึ้น ตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกวาราคาต่ํ าสุด ของผู ยื่นข อเสนอซึ่งเปน บุ ค คล
ธรรมดาที่ มิ ไ ด ถื อ สั ญ ชาติ ไ ทยหรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามกฎหมายของต า งประเทศไม เ กิ น ร อ ยละ 3
ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจางจากผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกลาว
๖. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ 1.3
หรือทําขอตกลงเปนหนังสือกับสถาบันภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญา
เปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5 ของราคาคาจางที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหสถาบัน ยึดถือไวในขณะทํา
สัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
6.1 เงินสด
6.2 เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจายใหแกสถาบัน ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใช
เช็ค หรือดราฟทนั้นชําระตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ
6.3 หนังสือค้ําประกั นของธนาคารภายในประเทศ ตามตั วอย างที่ คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
6.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกัน
ของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)
6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวั นที่ผูชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (ผูร ับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
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7. คาจางและการจายเงิน
สถาบันจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน 3 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 รอยละ 30 ตามสัญญา เมื่อไดดําเนินการ ดังนี้
-งานรื้อถอนทั้งหมดแลวเสร็จ
-ปรับปรุงพื้นที่ Zone A แลวเสร็จไมนอยกวา รอยละ 50
-ปรับปรุงพื้นที่ Zone B แลวเสร็จไมนอยกวา รอยละ 50
-ปรับปรุงพื้นที่ Zone C แลวเสร็จไมนอยวา รอยละ 50
ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา
งวดที่ 2 รอยละ 30 ตามสัญญา เมื่อไดดําเนินการ ดังนี้
-ปรับปรุงพื้นที่ Zone A แลวเสร็จไมนอยกวา รอยละ 95
-ปรับปรุงพื้นที่ Zone B แลวเสร็จไมนอยกวา รอยละ 95
-ปรับปรุงพื้นที่ Zone C แลวเสร็จไมนอยวา รอยละ 95
-ติดตั้งระบบวงจรปดแลวเสร็จไมนอยกวา รอยละ 50
-เชื่อมตอระบบกลองวงจรปดแลวเสร็จไมนอยกวา รอยละ 50
ภายในระยะเวลา 60 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา
งวดที่ 3 รอยละ 40 ตามสัญญา เมื่อไดดําเนินการ ดังนี้
-ปรับปรุงพื้นที่ Zone A ทั้งหมดแลวเสร็จ
-ปรับปรุงพื้นที่ Zone B ทั้งหมดแลวเสร็จ
-ปรับปรุงพื้นที่ Zone C ทั้งหมดแลวเสร็จ
-ติดตั้งระบบวงจรปดแลวเสร็จ พรอมเชื่อมตอระบบกลองวงจรปดแลวเสร็จ
-สงมอบงาน As-built เปน CD 1 ชุด พรอมพิมพเขียว 3 ชุด
-งานอื่นๆ ตามสัญญาแลวเสร็จ
-งานทําความสะอาดพื้นที่ทั้งหมดแลวเสร็จ
-อบรมการใชงานระบบใหแกบุคลากรตามที่สถาบันฯ กําหนด จํานวนไมนอยกวา 1 ครั้ง
พรอมเอกสารประกอบการอบรมกอนสงมอบงานงวดสุดทาย
ภายในระยะเวลา 90 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา
8. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงจาง
เปนหนังสือจะกําหนด ดังนี้
8.1 กรณีที่ผูรับจางนํางานที่รับจางไปจางชวงใหผูอื่นทําอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาตจาก
สถาบัน จะกําหนดคาปรับสําหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจํานวนรอยละ 10 ของวงเงินของงานที่จางชวงนั้น
8.2 กรณีที่ผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางนอกเหนือจากขอ 9.1 จะกําหนดคาปรับเปน
รายวันเปนเงินตายตัวในอัตรารอยละ 0.10 ของราคางานจางตอวัน
9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําสัญญาจาง ตามแบบดังระบุในขอ 1.3 หรือ
ขอตกลงจางเปนหนังสือ แลวแตกรณีจะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา

-7เวลา 2 ป นับถัดจากวันที่สถาบันไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิม
ภายใน 3 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
10. ขอสงวนสิทธิในการยื่นขัอเสนอและอื่นๆ
10.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณแผนดิน ประจําป
งบประมาณ 2564
การลงนามในสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือไดตอเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลบังคับใช และไดรับจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
จากสํานักงบประมาณแลว สําหรับกรณีที่ไมไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายเพื่อการจัดหาในครั้งดังกลาว สถาบัน
สามารถยกเลิกการจัดหาได
10.2 เมื่อสถาบันไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอราคารายใด ใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจาง
ตามที่ไดประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจาก
ตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยูและสามารถใหบริการรับขนได
ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทาภายใน
7 วันนับแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อขายของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(2) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
สิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี
10.3 ผูยนื่ ขอเสนอซึ่งสถาบันไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาที่
ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ 7 สถาบันจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออก
หนังสือค้ําประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะ
พิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
10.4 สถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
10.5 ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยง
กันผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของสถาบัน คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูยื่นขอเสนอ
ไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายใด ๆ เพิ่มเติม
10.6 สถาบันอาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณีตอไปนีไ้ ด โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะ
เรียกรองคาเสียหายใด ๆ จากสถาบันไมได
(1) สถาบันไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดจางหรือที่ไดรับจัดสรรแตไม
เพียงพอที่จะทําการจัดจางครั้งนี้ตอไป

-8(2) มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดจางหรือที่ไดรับการ
คัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม
หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใด
ในการเสนอราคา
(3) การทําการจัดจางครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกสถาบันหรือ
กระทบตอประโยชนสาธารณะ
(4) กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ซึ่งออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
11. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตอง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด
12. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
สถาบัน สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการ
คัดเลือกใหเปนผูรับจางเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
ทั้งนี้ หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่ กํา หนดจะถู กระงับ การยื่ น
ขอเสนอหรือทําสัญญากับสถาบัน ไวชั่วคราว

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
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