
-ราง- 

 
ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อหุนยนตอัตโนมัติและระบบควบคุมอัจฉริยะสําหรับงานหยิบสินคาและแพ็คสินคา 
 (Intelligent Pick & Pack Robots) จํานวน 3 เครื่อง 

ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 
--------------------------------------------------- 

 

               สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร    มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อหุนยนตอัตโนมัติและระบบ
ควบคุมอัจฉริยะสําหรับงานหยิบสินคาและแพ็คสินคา  (Intelligent Pick & Pack Robots)  จํานวน  3  เครื่อง 
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

 

     ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้  เปนเงินทั้งสิ้น  4,000,000.-  บาท  (-สี่ลาน 
บาทถวน-) 

 

ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
               1.  มีความสามารถตามกฎหมาย 
      2.  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
      3.  ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
               4.  ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการย่ืนขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว 
เนื่องจากเปนผูไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
      5.  ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน
ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ  กรรมการ
ผูจัดการ  ผูบริหาร  ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 
      6.  มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
      7.  เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

8.  ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกสถาบัน ณ วัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม             
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

9.  ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่น
ขอเสนอไดมีคาํสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

10. ผู ย่ืนขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic                    
Government Procurement : e-GP)  ของกรมบัญชีกลาง 
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11. ผูย่ืนขอเสนอที่ย่ืนขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคณุสมบัติดังนี้ 
                       กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก  ขอตกลงฯจะตองมี
การกําหนดสัดสวนหนาที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน  สิ่งของ  หรือมูลคาตามสัญญาของผูเขารวมคาหลัก
มากกวาผูเขารวมคารายอ่ืนทุกราย 
                        กรณทีี่ขอตกลงฯ  กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก  กิจการรวมคานั้น
ตองใชผลงานของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาที่ยื่นขอเสนอ 
                        กรณทีี่ขอตกลงฯ  กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวมคาหลัก 
จะเปนผูประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไวกับกรมบัญชีกลาง  ในสวนของผูเขารวมคาที่ไมใชผูเขารวมคาหลักจะเปน
ผูประกอบการที่ข้ึนทะเบียนในสาขางานกอสรางไวกับกรมบัญชีกลางหรือไมก็ได 
                        สําหรับขอตกลงฯ  ที่ไมไดกําหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวมคาทุกราย
จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารเขิญชวน 

 
ผูยื่นขอเสนอตองย่ืนขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  ในวันที ่

...............................................  ระหวางเวลา  8.30 น. ถึง 16.30 น. 
 
                    

ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  โดยดาวนโหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันที่ประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา 

 
ผูสนใจดูรายละเอียดที่เว็บไซต   http://www.nida.ac.th หรือ http://www.gprocurement.go.th   

หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข  02-7273079 ในวนัและเวลาราชการ 
 
ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเก่ียวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายังสถาบัน 

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  ผานทางอีเมล dussadee@nida.ac.th  หรือชองทางตามที่กรมบัญชีกลางกําหนดภายใน
วันที่ ................................................  โดยสถาบันจะชี้แจงรายละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซต http:// 
www.nida.ac.th และ http://www.gprocurement.go.th   ในวันที ่ .................................................................. 

 
           ประกาศ ณ  วันที่    ............................................................ 
 
 
 
                                                                         (.................................................................) 
                                                                       อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 
 
 
 



-ราง- 
เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

เลขที่    ...................../2565 
การซื้อหุนยนตอัตโนมัติและระบบควบคุมอัจฉริยะสําหรับงานหยิบสินคาและแพ็คสินคา 

 (Intelligent Pick & Pack Robots) จํานวน 3 เครื่อง 
ตามประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

ลงวันที่  .................................................. 
 

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

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “สถาบัน” มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อ 
หุนยนตอัตโนมัติและระบบควบคุมอัจฉริยะสําหรับงานหยิบสินคาและแพ็คสินคา  (Intelligent Pick & Pack 
Robots) จํานวน 3 เครื่อง  ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)  
               ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท  ของใหม  ไมเคยใชงานมากอน  ไมเปนของเกาเก็บ  อยูในสภาพที่จะใชงาน
ไดทันทีและมีคณุลกัษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้  โดยมี
ขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้ 

 

               ๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส   
                    ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ       
                    ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส                   
                       ๑.๓ แบบสัญญาซื้อขายทั่วไป                               
                    ๑.4 แบบหนังสือค้ําประกัน 
                          (๑) หลกัประกันสัญญา 
                    1.5 บทนิยาม 
                          (๑) ผูทีม่ีผลประโยชนรวมกัน 
                          (๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
                    ๑.6 แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครฐัดวยอิเล็กทรอนิกส 
                           (๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ 
                           (๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ 
                      
                ๒. คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ 
                     2.1   มีความสามารถตามกฎหมาย 
            2.2  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
            2.3  ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
                     2.4  ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว
ชั่วคราว เนื่องจากเปนผูไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
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           2.5  ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ  
กรรมการผูจัดการ  ผูบริหาร  ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 
                     2.6  มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                     2.7  เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
                     2.8  ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอ่ืนที่เขายื่นขอเสนอใหแกสถาบัน 
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

      2.9  ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ                  
ผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

      2.10 ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic                 
Government Procurement : e-GP)  ของกรมบัญชีกลาง 
                      2.11 ผูยื่นขอเสนอที่ยื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
                              กรณทีี่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก  ขอตกลงฯ
จะตองมีการกําหนดสัดสวนหนาที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน  สิ่งของ  หรือมูลคาตามสัญญาของผูเขารวมคา
หลักมากกวาผูเขารวมคารายอ่ืนทุกราย 
                              กรณทีี่ขอตกลงฯ  กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก  กิจการรวมคา
นั้นตองใชผลงานของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาที่ย่ืนขอเสนอ 
                              กรณทีี่ขอตกลงฯ  กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวมคา
หลักจะเปนผูประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไวกับกรมบัญชีกลาง  ในสวนของผูเขารวมคาที่ไมใชผูเขารวมคาหลักจะเปน
ผูประกอบการที่ข้ึนทะเบียนในสาขางานกอสรางไวกับกรมบัญชีกลางหรือไมก็ได 
                              สําหรับขอตกลงฯ  ที่ไมไดกําหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวมคา           
ทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารเขิญชวน 
  
                 ๓. หลักฐานการย่ืนขอเสนอ 
                      ผูยื่นขอเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ 
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส แยกเปน ๒ สวน คือ 
 
                      ๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
                            (๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
                                 (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด   ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
                                 (ข) บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด  ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล  หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม  และบัญชีผูถือหุนรายใหญ (บอจ.5) 
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
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                            (๒) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลใหยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูนั้น  สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน  (ถามี)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนท่ีมิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
                             (๓)  ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญา
ของการเขารวมคา  และเอกสารตามที่ระบุไวใน (1) หรือ (2) ของผูรวมคา แลวแตกรณี 
                             (๔) เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
                                  (4.1) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย  หรือสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม   
                             (๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดย่ืนพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ ๑.6 (๑)  โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable  Document 
Format) 
 
          ทั้งนี้  เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ 1 ครบถวน
ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ 1  ตามแบบในขอ 1.6(1) ให 
โดยผูย่ืนขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ 1 ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable  Document Format) 
 
                       ๓.๒ สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
                             (๑) ในกรณีผูย่ืนขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบอํานาจ
ซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้ หากผูรับมอบ
อํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น 
                             (๒)  แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามขอ 4.4     

        (3) สําเนาสัญญาหรือสําเนาหนังสือรับรองผลงานตามสัญญานั้น พรอมทั้งรับรองสําเนา 
ถูกตอง       
          (4) สําเนาหนังสือรับรองสินคา Made in Thailand  ของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย        
     (5) สําเนาใบขึ้นทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) (ถามี)  
                             (6) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดย่ืนพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง 
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.6 (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable  Document 
Format) 
           ทั้งนี้  เมื่อผูย่ืนขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ 2 ครบถวน
ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ 2  ตามแบบในขอ 1.6(2) ให 
โดยผูย่ืนขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ 2 ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable  Document Format) 
                            
                    ๔. การเสนอราคา 

         ๔.๑  ผูยื่นขอเสนอตองย่ืนขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็ก       
ทรอนิกสตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้  โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น  และจะตองกรอก
ขอความใหถูกตองครบถวน  พรอมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดยไมตองแนบ 
ใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
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         ๔.2 ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดย

เสนอราคารวม  และหรือราคาตอหนวย  และหรือตอรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง  ทั้งนี้  
ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ   ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน  ใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ 
โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมภาษีมูลคาเพ่ิม  ภาษีอากรอ่ืน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวงไวแลวจนกระทั่งสงมอบพัสดุให 

         ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 120 วัน ตั้งแตวันเสนอราคา  โดยภายใน
กําหนดยืนราคา  ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได     
                         4.3  ผูยืน่ขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน 240 วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซื้อขาย หรือจากวันที่ไดรับหนังสือแจงจากสถาบัน ใหสงมอบพัสดุ 
                             4.4  ผูยื่นขอเสนอจะตองสงแคตตาล็อกและหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรายการซื้อ
หุนยนตอัตโนมัติและระบบควบคุมอัจฉริยะสําหรับงานหยิบสินคาและแพ็คสินคา  (Intelligent Pick & Pack 
Robots) จํานวน 3 เครื่อง  ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)  ไปพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้ สถาบันจะยึดไวเปนเอกสารของทาง
ราชการ      
              
                            สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง                       
โดยผูมอีํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส มคีวามประสงค 
จะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก ผูยื่นขอเสนอจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสตรวจสอบภายใน 3 วัน 
                          4.5 กอนเสนอราคา  ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ         
ใหถี่ถวน  และเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงย่ืนขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสาร
ประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส 
                4.6 ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส ในวันที่  ......................................................... ระหวางเวลา 8.30 น.ถึงเวลา 16.30 น. และ
เวลาในการเสนอราคาใหถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ 
                           เมื่อพนกําหนดเวลาย่ืนขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและเสนอ
ราคาใดๆ  โดยเด็ดขาด 
 
       4.7 ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสารประเภท 
PDF File (Portable  Document Format) โดยผูย่ืนขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวนถูกตอง
และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมลู (Upload) เพ่ือเปนการเสนอราคา
ใหแกสถาบันผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  
        4.8 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา  เปนผูยื่นขอเสนอที่มผีลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน ตามขอ    
๑.5(1) หรือไม  หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น 
คณะกรรมการฯ  จะตัดรายชื่อผูย่ืนขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ 
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           หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะ 
ที่มีการพิจารณาขอเสนอ  มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  ตาม
ขอ ๑.5 (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ  และสถาบันจะพิจารณาลงโทษผูยื่น
ขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน  เวนแตสถาบันจะพิจารณาเห็นวา ผูยื่นขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทํา
ดังกลาวและไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของสถาบัน 
                           4.9  ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้ 

                  (1)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
                                  (๒) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอื่น ๆ (ถามี) รวม
คาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว  

             (3)  ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลาที่ 
กําหนด 
                                  (4)  ผูย่ืนขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได 
                                  (5)  ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซตwww.gprocurement.go.th 
                         4.10  ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําตามตารางแผนการใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 
 
               ๕. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 
                         5.๑ ในการพิจารณาผลการย่ืนขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ สถาบันจะพิจารณา
ตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา 
                         5.๒ การพิจารณาผูชนะการย่ืนขอเสนอ 
                               กรณใีชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ สถาบันจะพิจารณาจาก 
ราคารวม 
       5.3 หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการย่ืนขอเสนอไม
ถูกตอง  หรือไมครบถวนตามขอ ๓  หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ  ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูย่ืนขอเสนอรายใดเสนอเอกสารทาง
เทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไข 
ที่สถาบันกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  ในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ และความแตกตาง
นั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย  คณะกรรมการฯ 
อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น    

                          5.๔ สถาบันสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูย่ืนขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณี
ดังตอไปนี้ 

(1) ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส  หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบการ
จัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสของสถาบัน 

(2) ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส 
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(3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็ก 

ทรอนกิสที่เปนสาระสําคัญ  หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูย่ืนขอเสนอรายอื่น 
 

                            5.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา  คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือสถาบัน มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได  สถาบันมี
สิทธิที่จะไมรับขอเสนอ  ไมรับราคา  หรือไมทําสัญญา  หากขอเท็จจริงดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 
          5.6 สถาบันทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใด  หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน  หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชนของทาง
ราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของสถาบันเปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหาย
ใด ๆ มิได รวมทั้งสถาบันจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  และลงโทษผูยื่นขอเสนอเปน                   
ผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการยื่นขอเสนอกระทําการ
โดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมายื่นขอเสนอแทน เปนตน 
ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาต่ําสุด  เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสได  คณะกรรมพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือสถาบันจะใหผูย่ืนขอเสนอนั้น
ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูย่ืนขอเสนอสามารถดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสให
เสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได  สถาบันมีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น 
                   ทั้งนี้  ผูย่ืนขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากสถาบัน 
                          5.7  กอนลงนามในสัญญาสถาบัน  อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
หากปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูย่ืนขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคดัเลือกมีผลประโยชน 
รวมกัน  หรือมีสวนไดสวนเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน  หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม  หรือสมยอมกันกับ            
ผูยื่นขอเสนอรายอื่น  หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา  หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
                          5.8 หากผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสุดของผูยื่น
ขอเสนอรายอื่นที่ไมเกินรอยละ 10 ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อจัดจางจากผูประกอบการ SMEs ดังกลาว โดยจัด
เรียงลําดับผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสุดของผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนไมเกิน
รอยละ 10 ที่จะเรียกมาทําสัญญาไมเกิน 3 ราย 
                         5.9 หากผูย่ืนขอเสนอซึ่งมิใชผูประกอบการ SMEs แตเปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือ
นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย เสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสุดของผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนบุคคลธรรมดาที่มิไดถือ
สัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศไมเกินรอยละ 3 ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อจัดจาง
จากผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยดังกลาว 
 
                    6. การทําสัญญาซื้อขาย           
                            6.1  ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน  

๕ วันทําการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ  สถาบันจะพิจารณาจัดทาํขอตกลงเปนหนังสือแทนการทาํสัญญาตามแบบ
สัญญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ ก็ได 
                               6.2  ในกรณทีี่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน       
๕ วันทําการหรือสถาบัน เห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือตามขอ 6.๑ ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
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จะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือ กับสถาบัน ภายใน 7 วัน  
นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5 ของราคาคาสิ่งของที่
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหสถาบัน ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้  

(๑) เงินสด 
(๒) เช็คหรือดราฟทที่ ธนาคารเซ็นสั่ งจ าย ซึ่ ง เปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ ที่ ใช เช็ ค 

หรือดราฟทนั้นชําระตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทาํการ 
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดัง

ระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
(๔)  หนังสือค้ํ าประกันของบริ ษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ ได รับอนุญาต 

ใหประกอบกิจการเงินทนุเพื่อการพาณชิยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อ
บริษั ท เ งิ นทุ นที่ ธ นาคารแห งประ เทศไทยแจ ง เ วี ยน ใหทราบ  โดยอนุ โ ลม ให ใช ต ามตั วอย า งหนั งสือ 
ค้ําประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) 

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                        หลักประกันนี้จะคืนให  โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว    
 
                   7. คาจางและการจายเงิน 
      สถาบันจะจายคาสิ่งของซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และคาใชจายทั้งปวง
แลวใหแกผูย่ืนขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขาย จํานวน 2 งวด เมื่อผูขายไดสงมอบสิ่งของไดครบถวนตาม
สัญญาซื้อขายหรือขอตกลงเปนหนังสือ และสถาบันไดตรวจรับมอบสิ่งของไวเรียบรอยแลว  
 
   8. อัตราคาปรับ 
                         คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลง 
ซื้อขายเปนหนังสือ ใหคิดในอัตรารอยละ 0.20 ของราคาคาสิ่งของที่ยังไมไดรับมอบตอวัน  

                                                                                     

         9.  การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

      ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ หรือ 
ทําขอตกลงซื้อเปนหนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไมนอยกวา 3  ป  นับถัดจากวันที่สถาบัน ไดรับมอบสิ่งของ โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดี
ดังเดิมภายใน  2 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
 

     10. ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นขอเสนอและอื่น ๆ 
           10.๑ เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้  ไดมาจากเงินงบประมาณแผนดิน   ประจําปงบประมาณ 
2565 
              การลงนามในสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือไดตอเม่ือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ  พ.ศ.  2565  มีผลบังคับใช  และไดรับจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  จากสํานัก
งบประมาณแลว   สําหรับกรณีที่ไมไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายเพื่อการจัดหาในครั้งดังกลาว   สถาบันสามารถยกเลิกการ
จัดหาได         
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                           10.๒  เมื่อสถาบันไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของตามการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้นตอง
นําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มเีรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง 
คมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี 
ดังนี้ 

(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา  
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 

(2) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มสีิทธิเชนเดียวกับ 
เรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ี
มิใชเรือไทยซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น 

(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม  (๑)  หรือ  (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ 
สงเสริมการพาณิชยนาวี 
         10.๓  ผูยื่นขอเสนอซึ่งสถาบันไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงซื้อเปนหนังสือ
ภายในเวลาที่กําหนด  ดังระบุไวในขอ ๗  สถาบันจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือ 
ค้ําประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผู
ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

(๑) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย 
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใชเรือ
ไทยซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น 

(๒) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม(๑)หรือ(๒)ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาวี 

 
 10.๔ สถาบันสงวนสิทธ์ิที่จะแกไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาหรือขอตกลงซื้อเปน
หนังสือ ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 
 10.5 ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน               
ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของสถาบัน  คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิ
เรียกรองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม 
 10.6 สถาบันอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาเสียหาย
ใดๆ จากสถาบันไมได  

  (1) สถาบันไมไดรับการจัดสรรเงินท่ีจะใชในการจัดซื้อหรือที่ไดรับจัดสรรแตไมเพียงพอที่จะ
ทําการจัดซื้อครั้งนี้ตอไป 

             (2) มีการกระทําที่เขาลักษณะผูย่ืนขอเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ไดรับการคัดเลือก  มีผล 

ประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่น
ขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 
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(3) การทําการจัดซื้อครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกสถาบันหรือกระทบตอ 
ประโยชนสาธารณะ 
          (4 ) กรณีอื่น ในทํ านองเดียว กับ (1 ) (2 ) หรือ (3 ) ตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวง  
ซึ่งออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
     

                 11.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
         ในระหวางระยะเวลาการซื้อ ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายตองปฏิบัติ 
ตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด 
 

       12. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
        สถาบัน  สามารถนํ าผลการปฏิบัติ งานแลว เสร็จตามสัญญาของผู ย่ืนขอเสนอที่ ได รับ 
การคัดเลือกใหเปนผูขายเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
       ท้ังนี้ หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือ
ทําสัญญากับสถาบัน ไวชั่วคราว 
 
 
                                                                       สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร 

                                                  ...................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


