
 
 

ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง  ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อการศึกษาด้านวิทยาศาสตรส์ าหรับอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) 
 

-------------------------------------- 
 ด้วย  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานส่งเ สริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา     
ตามอัธยาศัย   ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา   มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง ผลิตสื่อการศึกษา        
ส าหรับอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ราคากลางในการประกวดราคาครั้งนี้
เป็นเงินทั้งสิ้น  ๓๖๗,๖๕๐  บาท ( สามแสนหกหมื่นเจ็ดพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน ) 

 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 

 ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างโดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว  
 ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
 ๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่  ศูนย์วิทยาศาสตร์
เพ่ือการศึกษา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี ้
 ๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ       
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 ๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคา          
และห้ามท าสัญญาตามที่ กวพ. ก าหนด 
       ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย  
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
       ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
       ๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้ งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน  
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

 ก าหนดยื่นข้อเสนอ และใบเสนอราคา  ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
ในวันที่   ๑๔  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐  น. ถึง  ๑๖.๓๐  น.  

 ผู้สนใจ สามารถ ขอรับ เอกสารประกวด ราคาอิเล็ก ทรอนิกส์  โดยดาวน์โหลดเอกสาร                  
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วย อิเล็กทรอนิกส์ ก่อนการเสนอราคา  ดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์   
www.sciplanet.org  หรือ www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐-๒๓๙๒-
๕๙๕๑-๕ ต่อ ๑๐๒๔  ในวัน  และเวลาราชการ 

ประกาศ ณ วันที่        สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

  

( นางตติยา  ใจบุญ ) 
นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่ 

ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา 
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 



เอกสารประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)  

เลขที่  ๑๑/๒๕๕๘ 

จ้างผลิตสื่อการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ส าหรับอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา   

ตามประกาศ  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ลงวันที่  ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
----------------------------------------- 

 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา   ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “กรม”  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ จ้างผลิตสื่อการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ส าหรับระบบ Android  โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด   
ดังต่อไปนี้ 

 ๑.   เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา 
๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด 
๑.๒ แบบใบเสนอราคา 
๑.๓ แบบสัญญาจ้าง 
๑.๔ แบบหนังสือค้ าประกัน 

(๑)   หลักประกันการเสนอราคา  
(๒)   หลักประกันสัญญา 

 ๑.๕ บทนิยาม 
  (๑)   ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
  (๒)   การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
 ๑.๖    แบบบัญชีเอกสาร 
  (๑)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
  (๒)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
 ๑.๗    รายละเอียดการค านวณราคากลางตาม BOQ ( Bill of Quantities ) 

            ๒.   คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง 
๒.๒ ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ              

และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ 

๒.๓ ผู้เสนอราคาต้อง ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  
ตามข้อ ๑.๕ 

๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

๒.๕   ผู้เสนอราคาต้อง ไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคา
และห้ามท าสัญญาตามที่ กวพ. ก าหนด 

        ๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็ นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

/๒.๗ บุคคลหรือ... 
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        ๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง          
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government Procurement : e-GP ) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์               
ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  

        ๒.๘ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า 
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

 ๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่น มาพร้อมกับใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
 ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
 (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
 (ก)  หา้งหุ้นส่วนสามัญ หรือ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม ( ถ้ามี ) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 (ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม ( ถ้ามี ) และบัญชีผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 (๒) ในกรณี ผู้เสนอราคา เป็นบุคคลธรรมดา  หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล                 
ให้ยื่น  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น   ส าเ นาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน ( ถ้ามี  )        
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
 (๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญา   
ของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา 
ที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสาร 
ตามท่ีระบุไว้ใน  (๑) 
 (๔) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท หรือส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และส าเนาใบ
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ( ถ้ามี ) 

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมด ที่ได้ยื่นพร้อมกับใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ  ๑.๖ (๑)   

 ๓.๒ ส่วนที่  ๒  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
 (๑) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจ         
ให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
 (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับใบเสนอราคาตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒)   

 ๔. การเสนอราคา 
๔.๑ ผู้เสนอราคา ต้องยื่น ข้อ เสนอ และ เสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา จ้างอิเล็กทรอนิกส์ นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และ
จะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน   ลงลายมือชื่อ อิเล็กทรอนิกส์หรือ หลักฐานแสดงตัวตนของ 
ผู้เสนอราคา โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File ( Portable Document Format ) 

๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคา ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 
 ในการ เสนอราคา ให้เสนอ ราคา เป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว 

โดยเสนอราคารวม  และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง 
โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 

 ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  ๓๐ วัน  นับแต่วัน เสนอราคา 
โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได ้
 

/๔.๓ ผู้เสนอราคา... 
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๔.๓ ผู้เสนอร าคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน  ๑๒๐  วัน  นับถัด  
จากวันลงนามในสัญญาจ้าง  

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วน
และเข้าใจเอกสารประกวดราคา จ้างอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งหมดเสีย ก่อนที่จะตกลงยื่น เสนอ ราคา ตามเงื่อ นไข 
ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ 

๔.๕ ผู้เสนอราคา จะต้องยื่น ข้อเสนอและ ใบเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกสใ์นวันที ่ ๑๔ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง  ๑๖.๓๐  น.  

เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอใดๆ โดยเด็ดขาด 

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น 
ตามข้อ ๑.๕ (๑)  ณ วันประกาศประกวดราคา  

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือในขณะ 
ที่มีการพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้เสนอราคารายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราค าอิเล็กทรอนิกส์  จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็น 
ผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก  และกรมจะพิจารณาลงโทษ ผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  จะวินิจฉัยได้ว่า ผู้เสนอราคา รายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็ น
ประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว 

ผู้เสนอราคา ที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็น ผู้เสนอราคา  เพราะเหตุเป็น ผู้เสนอราคา                    
ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ ผู้เสนอราคา รายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา จ้าง อิเล็กทรอนิกส์  หรือเป็น 
ผู้เสนอราคา ที่กระท า การ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าว              
ต่อปลัดกร ะทรวงภายใน ๓ วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะ กรรมการพิจารณา ผลการป ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวง ให้ถือเป็นที่สุด 

ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์และเห็นว่า  
การยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  
ให้ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวได้ 

๔.๖  ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย 
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

(๓) ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่ก าหนด 

(๔) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา  

(๕) ผู้เสนอราคาต้องศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 

 

 

/หลักประกัน... 
 

http://www.gprocurement.go.th/
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 ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
  ๕.๑   ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอ ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้ กรมจะพิจารณา
ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ ์หลักเกณฑ์ราคา  และจะพิจารณาจาก ราคารวม  
 ๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการ พิจารณาผล 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจ์ะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลง 
เพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ 
ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกรมเท่านั้น 

 ๕.๓ กรมสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของกรม 
(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้เสนอราคา

อย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา  
(๓) เสน อรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 

 ๕.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสห์รือในการท าสัญญา คณะกรรมการพิจารณา
ผลการ ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ หรือกรม มีสิทธิให้ ผู้เสนอราคา ชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ข้อเท็จจริงอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับ ผู้เสนอราคา ได้ กรมมีสิทธิ ที่จะไม่รับ ข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญา       
หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

 ๕.๕  กรมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอทั้งหมดก็ได้     
และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก 
การประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของ 
ทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของกรมเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได ้
รวมทั้งกรมจะพิจารณายกเลิกการประก วดราคา อิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษ ผู้เสนอราคา เป็นผู้ทิ้งงาน 
ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือ ได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระท าการ
โดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
  ในกรณีที่ ผู้เสนอราคา รายที่เสนอราคาต่ าสุด  เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด าเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการพิจารณา ผลการ ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ หรือกรมจะให้ 
ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามประกวดราคาจ้าง
อิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กรมมีสิทธิที่จะไม่รับ ข้อเสนอหรือไม่รับ ราคาของ 
ผู้เสนอราคารายนั้น 

 ๕.๖  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการ พิจารณาข้อเสนอ ว่า ผู้เสนอราคา ที่มีสิทธิ     
ได้รับการคัดเลือก เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ ผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์  หรือเป็น ผู้เสนอราคา ที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
ตามข้อ ๑.๖ กรมมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อ ผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก รายดังกล่าวออก  และกรมจะพิจารณา
ลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 

 

/ในกรณีนี้… 
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  ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคา    
ที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการพิจารณาผล 
การเสนอราคาดังกล่าวได้ 

 ๖. การท าสัญญาจ้าง 
 ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ 
กับกรม  ภายใน  ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับ   
ร้อย ละ  ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ ได้ ให้กรมยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา 
โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดัง ต่อไปนี้  
 ๖.๑  เงินสด 
 ๖.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่  เงินนอกงบประมาณ ส านักงาน  กศน . โดยเป็นเช็คลงวันที่         
ที่ท าสัญญา หรอืก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันท าการของทางราชการ 
  ๖.๓  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสื อค้ าประกัน ดังระบุในข้อ 
๑.๔ (๒) 
  ๖.๔  หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศ ไทย หรือบริษัทเงินทุน 
หรือ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ      
ค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่ งได้แ จ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ  ทราบแล้ว     
โดยอนุโลมให้ใช้ ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
  ๖.๕  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ( ผู้รับจ้าง ) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

 ๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

  ( ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม ) 
 กรมจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๓ งวด ดังนี้ 
 งวดที่ ๑ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๕ ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตาม
ขอบเขตของงาน ( Terms of Reference : TOR ) โครงการผลิตสื่อการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ส าหรับอุปกรณ์
สื่อสารแบบพกพา  และผู้ว่าจ้างตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว ตาม ข้อ ๔.๒ (๑) , (๒) , (๓) และ (๘) ในรูปแบบ
เอกสารเย็บเล่ม พร้อมไฟล์  ที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว จ านวน ๓ ชุด โดยบันทึกลงในแผ่น DVD 
จ านวน ๒ ชุด ส่งมอบงานภายใน ๔๕ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา 
 งวดที่ ๒ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตาม
ขอบเขตของงาน ( Terms of Reference : TOR ) โครงการผลิตสื่อการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ส าหรับอุปกรณ์
สื่อสารแบบพกพา และผู้ว่าจ้างตรวจ รับพัสดุเรียบร้อยแล้ว ตาม ข้อ ๔.๑ (๑) ชุดที่ ๑ – ๕  , ๔.๑ (๒) โดย
บันทึกลงในวงจร External Harddisk ความจุไม่น้อยกว่า ๑ Terabyte และ บันทึกลงในแผ่น DVD ส่งมอบ
งานภายใน ๗๕ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา 
 งวดสุดท้าย  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๔๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รั บจ้างได้ปฏิบัติงาน
ตามขอบเขตของงาน ( Terms of Reference : TOR ) โครงการผลิตสื่อการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ส าหรับ
อุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา และผู้ว่าจ้างตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว ตามข้อ ๔.๑ (๑) ชุดที่ ๖ – ๑๐ โดยบันทึก
ลงในวงจร External Harddisk Drive ความจุไม่น้อยกว่า ๑ Terabyte และ บันทึกลงในแผ่น DVD และพร้อม
ชุดสื่อการศึกษาท้ังหมดบันทึกลง DVD จ านวน ๓ ชุด ส่งมอบงานภายใน ๑๒๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา 
 

/๙. อัตราค่าปรับ... 



- ๖ - 

            ๙.  อัตราค่าปรับ 
 ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง จะก าหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 

 ๑๐. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
 ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซ์ึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้าง ตามแบบ 
ดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 
๑  ปี นับถัดจากวันที่กรมได้รับมอบงาน  โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน    
๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอ่ืน ๆ 
 ๑๑.๑ เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าปี ๒๕๕๘ 

 ราคากลางของงาน จ้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น  ๓๖๗ ,๖๕๐ บาท       
( สามแสนหกหมื่นเจ็ดพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน ) 
 ๑๑.๒ เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามที่ได้ประกวด
ราคาโดยการยื่นข้อเสนอทางอิเล็กทรอนิกส์ แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้อง สั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้าง ดังกล่าว
เข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับ
ขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้เสนอราคา ซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะ ต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 
 (๑)  แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน  ๗ วัน  นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
 (๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ ไทย              
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี            
ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนที่ มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือ
เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
 (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม  (๑) หรือ (๒)  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
 ๑๑.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งกรมได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ
ก าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗  กรมจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกันการ
ยื่นข้อเสนอทันที และ อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน 
ตามระเบียบของทางราชการ 
 ๑๑.๔ กรมสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม
ความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 

            ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 
           วันที่  ๔  สิงหาคม  ๒๕๕๘ 



 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 
 

        ๑.   ชื่อโครงการ  จ้างผลิตสื่อการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ส าหรับอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา 
    /หน่วยงานเจ้าของโครงการ  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา  ส านักงาน กศน. 
        ๒.   วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  ๓๘๐,๐๐๐-  บาท  

๓.   วันที่ก าหนดราคากลาง ( ราคาอ้างอิง )  วันที่  ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๘ 
     เป็นเงิน ๓๖๗,๖๕๐ บาท 
๔.   แหล่งที่มาของราคากลาง ผู้มีอาชีพรับจ้างจ านวน ๓ ราย 
๕.   รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง 
  ๕.๑  นายสุรศักดิ์         ทานะปัทม์    นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ   
  ๕.๒  นางสาวณัฐชยา  สมสงวนสิทธิ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ   
  ๕.๓  นางสาวพจนี เจียนสกุล   นักวิชาการพัสดุช านาญการ   
                                                      

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










