ประกาศ (พค.) ที่

0037/63

ประกาศคณะอนุกรรมการฝายกิจกรรมรายได
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 4๑
เรื่อง ขอเชิญชวนจําหนายสินคาหรือใหบริการ ในพิธพี ระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 4๑
ด ว ยสถาบั น บั ณฑิ ตพั ฒ นบริห ารศาสตรจะจัดพิธีพระราชทานปริญ ญาบัตรแกผูสําเร็จ
การศึกษา ครั้งที่ 4๑ ในวันศุกรที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
๖ รอบ พระชนมพรรษา สถาบั น บั ณฑิตพัฒ นบริห ารศาสตร โดยกําหนดใหมีการซอ มใหญ ในวัน
พฤหัสบดีที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรมีความประสงคจะคัดเลือกผูสนใจเขามาจําหนายสินคา
หรือใหบริการตางๆ อาทิเชน อาหารหลัก อาหารวาง เครื่องดื่มที่ไมใชน้ําอัดลมหรือน้ําเปลา ดอกไม
ของที่ระลึก เปนตน รายละเอียดปรากฏตามขอกําหนดและเงื่อนไขแนบทายประกาศนี้
๑. กําหนดการยื่นขอเสนอ
ผูสนใจสามารถแสดงความจํานงโดยกรอกแบบฟอรมแนบทายประกาศฉบับนี้ โดย
ขอรับเอกสารแสดงความจํานง หรือดาวนโหลด (Download) เอกสาร ที่ www.nida.ac.th ระหวาง
วันที่ 19-30 ตุลาคม 2563 และยื่นขอเสนอโดยปดผนึกจาหนาซองถึง “ประธานคณะอนุกรรมการ
ฝายกิจกรรมรายได” สงที่ คุณนัยนา กรุดนาค คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม ชั้น 16 อาคาร
นวมิ น ทราธิ ร าช สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร เลขที่ ๑๑๘ ถนนเสรี ไทย แขวงคลองจั่ น
เขตบางกะป กรุ งเทพมหานคร ๑๐๒๔๐ ตั้งแตวัน ที่ 2-18 พฤศจิกายน ๒๕63 ระหว า งเวลา
๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. เวนวันหยุดราชการ หากพนกําหนดนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของประธาน
คณะอนุกรรมการฝายกิจกรรมรายได สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่หมายเลขโทรศัพท ๐ ๒๗๒๗
3104, 0 2727 3097
๒. หลักเกณฑการคัดเลือก
๒.๑ ผูสนใจสามารถยื่นขอเสนอคาตอบแทนในนามตนเองไดเพียง ๑ ซอง เทานั้น
๒.๒ การคัดเลือกผูจําหนายสินคาหรือใหบริการ พิจารณาตามเกณฑที่สถาบันกําหนด
๓. ประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 2 ธันวาคม 2563
๔. การทําสัญญาตางตอบแทนตามแบบที่สถาบันกําหนด ตั้งแตวันที่ 7-21 ธันวาคม
๒๕๖3 โดยมีการวางเงินประกันตามจํานวนที่กําหนด มิฉะนั้นถือวาสละสิทธิ์
๕. การคืนเงินประกันจะคืนภายใน ๓๐ วัน หลังจากวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ภายใตเงื่อนไขที่กําหนด

๖. เอกสารแนบทาย...

2
๖. เอกสารแนบทายประกาศ
๖.๑ ขอกําหนดและรายละเอียดฯ จํานวน ๓ หนา
๖.๒ แบบฟอรมเสนอคาตอบแทนฯ จํานวน ๑ หนา
๖.๓ แผนผังที่ตั้งล็อคตางๆ จํานวน ๓ หนา
ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖3

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาแว มะแส)
คณบดีคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
ประธานคณะอนุกรรมการฝายกิจกรรมรายได

ขอกําหนดและเงื่อนไขการจําหนายสินคาหรือใหบริการ
พิธพี ระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 41 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ขอกําหนดทั่วไป
๑. ผู ยื่ น เสนองานสามารถยื่ นเสนองานในนามตนเองได เ พีย ง ๑ ซองเท า นั้ น และใช
แบบฟอรมเสนองาน หรือที่มีขอความเหมือนกับของสถาบันเทานั้น
๒. จุดจําหนายสินคาและการใหบริการ มีทั้งสิ้น ๓ จุด (ตามแผนผังที่แนบ)
จุดที่ ๑
จําหนายดอกไม ของที่ระลึก และรานคายอย
บริเวณติดกับรั้วดานถนนเสรีไทย ระหวางประตู ๒ และประตู ๓
และบริเวณติดกับสนามเปตอง (รานคายอย)
หมายเหตุ ไมอนุญาตใหใชแกสหุงตมในการทําอาหารหรือ อุนอาหาร
จุดที่ ๒
จําหนายอาหารหลัก เครื่องดื่ม ผลไม ขนม ของที่ระลึก และอื่น ๆ
ตามที่คณะกรรมการจะพิจารณาจัดสรร
บริเวณดานหนาอาคารมาลัย หุวะนันทน ติดกับสนามฟุตบอล
จุดที่ ๓
จําหนายเครื่องดื่ม ผลไม และขนม
บริเวณโถงชั้น 1 อาคารชุบ กาญจนประกร
กรณีผูมีความประสงคจะใชไฟฟาของสถาบัน ทางสถาบันจะจัดเก็บคาใชไฟฟาใน
อัตรา ๓๐๐.- บาทตอ ๒ วัน ยกเวน โถงชั้น 1 อาคารชุบ กาญจนประกร เก็บในอัตรา ๑,๐๐๐.บาทตอ ๒ วัน
๓. สถาบันจะจัดเตรียมเตนทใหในพื้นที่ระหวางประตู ๒ กับประตู ๓ ดานติดกับถนน
เสรีไทย และหนาอาคารมาลัย หุวะนันทน ดานติดกับสนามฟุตบอล
๔. อัตราคาตอบแทนขั้นต่ํา
๔.๑ ผูจําหนายดอกไมและของที่ระลึก ดานติดกับถนนเสรีไทยระหวาง ประตู
๒ กับประตู ๓ ล็อคละไมต่ํากวา ๑๐,๐๐๐.- บาทตอ ๒ วัน
๔.๒ ผูจําหนายสินคาและรานคายอย ดานติดกับสนามเปตอง ล็อคละไมต่ํา
กวา ๕๐๐.- บาทตอ ๒ วัน
๔.3 ผูจําหนายสินคาอาหารและเครื่องดื่ม ตรงขามอาคารมาลัย หุวะนันทน
ติดกับสนามฟุตบอล ล็อคละไมต่ํากวา ๕,๐๐๐.- บาทตอ ๒ วัน ไมมีโตะและเกาอี้สําหรับจําหนาย
อาหาร ผูเสนอราคาตองเตรียมมาเอง
๔.4 นอกเหนือจากขอ ๔.๑ ถึง ขอ ๔.๓ ใหเสนอคาตอบแทนตามความ
เหมาะสม
๕. เกณฑการคัดเลือก...

-๒-

๕. เกณฑการคัดเลือกพิจารณาจากการเสนอคาตอบแทนสูงสุดกอน กรณีเสนอสินคาและ
บริการชนิดเดียวกันและพื้นที่ไมเพียงพอ หรือจํากัดจํานวน จะพิจารณาจากผูไดรับคะแนนรวม
สูงสุด โดยใชหลักเกณฑ ดังนี้
หัวขอ

เกณฑน้ําหนักคะแนน

คาตอบแทน

๔๐%

รูปแบบสินคาและบริการ

๓๐%

ราคาจําหนาย

๓๐%

หากมี ค ะแนนหรื อ ค า ตอบแทนเท า กั น แล ว แต กรณี จะคั ด เลื อ กจากลํ า ดั บ การยื่น
ขอเสนอคาตอบแทน
๖. เงินประกันความเสียหาย
๗.๑ ผูจําหนายสินคาและบริการตามขอ ๔.๑ ขอ ๔.๓ และขอ ๔.๔ จะตอง
วางเงินประกัน รายละ ๒,๐๐๐.- บาท
๗.๒ ผูจําหนายสินคาและบริการตามขอ ๔.๒ จะตองวางเงินประกัน รายละ
๕๐๐.- บาท
๗. การชําระคาตอบแทนและการวางเงิ นประกันความเสี ยหาย ใหชําระและวางเงิ น
ประกันความเสียหายในวันที่ทําสัญญาตางตอบแทน หากไมดําเนินการภายในกําหนดเวลาดังกลาว
ถือวาสละสิทธิ์ และสถาบันมีสิทธิ์เรียกรองคาเสียหายที่เกิดขึ้นได
๘. ผูที่เสนอคาตอบแทนสูงสุดจะไดสิทธิ์ในการเลือกล็อคที่ตั้งรานกอน กรณีไมสามารถ
ตกลงกันไดจะใชวิธีจับสลาก
๙. ผูจําหนายสินคาและบริการ จะตองจัดเตรียมวัสดุอุปกรณของตัวเองมา และจะตอง
จัดเตรียมถุงดําใหเพียงพอตอปริมาณขยะของตน
๑๐. อาหารหลักจะตองมีราคาไมเกิน ๖๐.- บาทตอ ๑ จาน/ชาม โดยพิจารณาจากปริมาณ
และประเภทของอาหาร และจะตองแสดงตัวอยางอาหารหรือรูปแบบพรอมทั้งติดปายราคาที่มี
ความสูงของตัวเลขไมนอยกวา 3 นิ้ว
๑๑. ภาชนะที่ใสอาหารขอความรวมมือใหใชวัสดุยอยสลายได
๑๒. ไมอนุญาตใหใชน้ําประปาของสถาบัน
๑๓. การจําหนายสินคาและบริการ ใหคํานึงถึงความสะอาด คุณภาพ รสชาติ ปริมาณ
สุขลักษณะที่ดีเปนสําคัญ
๑๔. การแตงตัวของผูใหบริการ แตงตัวใหถูกตองตามสุขลักษณะที่ดี และใชกิริยาวาจาที่
สุภาพกับผูรับบริการ
1๕. การคืนเงินประกัน...

-๓-

๑๕. การคืนเงินประกัน สถาบันจะคืนใหตอเมื่อพิจารณาแลวเห็นวาผูจําหนายสินคาและ
บริการปฏิบัติตามขอกําหนดที่กลาวไวขางตน สถาบันจะคืนเงินประกันภายใน ๓๐ วัน หลังจาก
วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ถาหากพิจารณาแลวเห็นวาผูจําหนายสินคาและบริการรายใด
ปฏิบัติไมถูกตองตามขอกําหนด หรือกระทําการเปนที่เสื่อมเสียตอภาพลักษณของสถาบันจะริบเงิน
ประกันเต็มจํานวน และจะไมรับพิจารณาใหมาจําหนายสินคาหรือใหบริการปตอไป
๑๖. เพื่อประโยชนในการใหบริการและการแกปญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น ใหสามารถ
ปรับปรุงแกไขเงื่อนไข ขอกําหนด หรือวิธีปฏิบัติไดตามความเหมาะสม เมื่อไดรับความเห็นชอบ
จากทั้งสองฝาย
คุณสมบัติผูยื่นเสนองานและขอปฏิบัติ
ผูยื่นเสนองาน จะตองมีคุณสมบัติ และปฏิบัติตามเงื่อนไขดังตอไปนี้
๑. ตองเปนบุคคลหรือนิติบุคคล
๒. ตองแจงความประสงคในการจําหนายสินคาหรือใหบริการที่ชัดเจน
๓. ตองเคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบัน รวมถึงปฏิบัติตามคําแนะนําของ
คณะกรรมการที่สถาบันแตงตั้งโดยเครงครัด

แบบฟอรมเสนอคาตอบแทนการจำหนายสินคาหรือใหบริการ
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 4๑ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

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

เขียนที่
วันที่
เรื่อ ง
เรียน

เดือน

พ.ศ.

ขอเสนอคาตอบแทนการใชพื้นที่จำหนายสินคาหรือใหบริการ
ประธานอนุกรรมการฝายกิจกรรมรายได

สิ่งที่แนบมาดวย

๑. ราคาสินคา และรายละเอียดสินคาหรือการใหบริการ
๒. สำเนาบัตรประชาชน
๓. อื่นๆ (โปรดระบุ)
4.

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

แผน
แผน
แผน
แผน

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/)
บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่
ดังสําเนาบัตรที่แนบ
อยูบ านเลขที่
มีความประสงคจะจําหนายสินคาหรือใหบริการ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 4๑ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร ในนาม
โดยประสงคจะจําหนายสินคาหรือใหบริการ
จุดที่
และขอเสนอคาตอบแทนใหสถาบัน จำนวน
บาท (
)
ความประสงคในการใชไฟฟา
 ประสงคใชไฟฟา
 ไมประสงคใชไฟฟา *
อัตราคาใชไฟฟา 300 บาทตอ 2 วัน
ยกเวน โถงชั้น 1 อาคารชุบ กาญจนประกร อัตรา 1,000 บาทตอ 2 วัน
หมายเหตุ : * หากรานคาแจงไมประสงคใชไฟฟา แตวนั จําหนายแจงความประสงคใชไฟฟา สถาบันขอสงวนสิทธิไ์ มดําเนินการให
เนื่องจากเวลาในการดําเนินการมีจํากัด

ทั้งนี้ ขาพเจายินดีปฏิบัติตามประกาศ ขอกําหนด และเงื่อนไขที่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร กําหนด
ทุกประการ และแนบเอกสารประกอบการพิจารณาตามที่สถาบันกําหนด จํานวน
รายการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ล งช ื่อ
หมายเลขโทรศัพทที่สถาบันสามารถติดตอได

(

ผูเสนอราคา
)

จุดจําหนายอาหาร และเครื่องดื่ม
ประตู 2

ประตู 3

ถนนเสรีไทย

11 10

9

8

7

ที่นั่งรับประทานอาหาร

16 15 14 13 12

ที่นั่งรับประทานอาหาร

ร ้านขายนํ้ า

เต็นท 15 เต็นท 14 เต็นท 13 เต็นท 12 เต็นท 11 เต็นท 10

ลานฝายคํา

เต็นท 9

เต็นท 8

เต็นท 7

6

4

2

5

3

1

ถนนหนาอาคารมาลัย หุวะนันทน

อาคาร
นันทนาการ

หมายเหตุ

อาคารมาลัย หุวะนันทน



รานจําหนายอาหาร และเครื่องดื่ม ความกวาง 4 เมตร ความยาว 4 เมตร
ไมมีโตะและเกาอี้สําหรับจําหนายอาหาร ผูเสนอราคาตองเตรียมมาเอง

ร ้านขายนํ้ า

วางโตะและเกาอี้นั่งรับประทานอาหาร

อาคาคสยามบรมราชกุมมารีารี
อาคารสยามบรมราชกุ

อาคารบุญชนะ อัตถากร

สนามฟุตบอล

ถนนเสรีไทย
12

11

เต็นท 5
10

เต็นท 4

9

8

7

เต็นท 3
6

5

เต็นท 2

เต็นท 1

3

2

1

3

2

1

9

8

7

ทางเขา

ร ้านขายนํ้ า

อาคารบุญชนะ อัตถากร

ถนนดานขางสนามฟุตบอล
6

5

4

(สนามเปตอง) ที่นั่งรับประทานอาหาร

สนามฟุตบอล

ถนนหนาอาคารมาลัย หุวะนันทน

หมายเหตุ

รานจําหนายดอกไมและของที่ระลึก ความกวางรานละ 4 เมตร ความยาว 4 เมตร
 รานคายอยขอโตะจากสถาบันจัดให ความยาวโตะ 1.20 เมตร



อาคารสยามบรมราชกุมารี

4

ทางเขา

เต็นท 6

ประตู 2

จุดจําหนายดอกไม ของที่ระลึก และรานคายอย

จุดจําหนายอาหาร บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารชุบ กาญจนประกร

ถนนออกประตู 2

อาคารสยามบรมราชกุมารี
ถนนหนาอาคารชุบ กาญจนประกร

หองอเนกประสงค

อาคารมาลัย
หุวะนันทน

สนามฟุตบอล
ถนน

สวนน้ําตกนอมเกลา

ถนนเสรีไทย
ถนนหนาอาคารสยามบรมราชกุมารี

ที่นั่งพัก
หองพยาบาล

7 - 11

