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ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)  

ค่าใช้จ่ายจัดนิทรรศการเคล่ือนที่จากต่างประเทศด้านดาราศาสตร ์

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา เอกมัย 

สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

------------------------- 
1. ความเป็นมา 

 จากความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับกระทรวงศึกษาธิการ ในแนวคิด
วิทยาศาสตร์นําชาติยั่งยืน ด้วยการจัดนิทรรศการ “คืนความสุขให้เธอ...เยาวชน” ซ่ึงจัดแสดง ณ บริเวณช้ัน 1 
อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 2) ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา โดยมีองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติเป็นหน่วยงานดําเนินการจัดหาและติดตั้งนิทรรศการ มีระยะเวลาในการจัดแสดงตั้งแต่เดือน
ธันวาคม 2557 - เดือนเมษายน 2559 จากนั้นจะทําการร้ือถอนนิทรรศการดังกล่าวออกจากพ้ืนท่ี ทําให้เกิดพ้ืนท่ีว่าง
ประมาณ 600 ตารางเมตร ซ่ึงเป็นส่วนให้บริการด้านหน้าของอาคาร อันจะส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้เข้าชม
นิทรรศการและภาพลักษณ์โดยรวมของศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา จึงจําเป็นต้องจัดหานิทรรศการอ่ืนเข้ามา
ทดแทน และเพ่ือสร้างความน่าสนใจหรือดึงดูดผู้เข้าชมให้ได้มากท่ีสุด การจัดแสดงนิทรรศการเคล่ือนท่ี         
จากต่างประเทศท่ีมีความโดดเด่น มีคุณภาพสูง ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติและมีรูปแบบการนําเสนอ     
ท่ีหลากหลาย จึงเป็นทางเลือกท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งนิทรรศการด้านดาราศาสตร์และอวกาศ              
ท่ีให้ท้ังความรู้ทางวิทยาศาสตร์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท่ีนอกจากจะสร้างความตื่นเต้นและ          
ความสนุกสนานจากประสบการณ์เรียนรู้ด้วยตนเอง อาจยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในการเติบโต       
เป็นนักวิทยาศาสตร์ วิศวกร หรือนักดาราศาสตร์ในอนาคตอีกด้วย  
2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเก่ียวกับดาราศาสตร์และอวกาศแก่นักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนท่ัวไป 
 2.2 เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจและทัศนคติท่ีดีในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์แก่เยาวชน 
3. เป้าหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 พ้ืนท่ีจัดแสดงนิทรรศการประมาณ 600 ตารางเมตร  
  3.1.2 ระยะเวลาจัดแสดงนิทรรศการไม่น้อยกว่า 180 วัน  
  3.1.3 ผู้เข้าชมนิทรรศการประมาณ 200,000 คน   
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 3.2 เชิงคุณภาพ   
  3.2.1 นิทรรศการมีคุณภาพสูงจากต่างประเทศ ทันสมัย ใช้ส่ือการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ    
ท่ีเน้นผู้ชมมีส่วนร่วม สร้างประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์ สร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นให้เกิด   
การคิดวิเคราะห์ และฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
  3.2.2 ขอบเขตเนื้อหาสาระ เน้นเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์และ
อวกาศท่ีทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์โลกปัจจุบัน และเป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยท่ีเสริมกลุ่มสาระ      
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของหลักสูตรการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ 
4. พ้ืนที่จัดแสดง 
 จัดแสดงบริเวณช้ัน 1 อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 2) ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา 
พ้ืนท่ีประมาณ 600 ตารางเมตร  
5. งบประมาณ  

 8,500,000 บาท 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 

จัดแสดงไม่น้อยกว่า 180 วัน (ไม่รวมระยะเวลาติดตั้งและร้ือถอน) 
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา สํานักงาน กศน. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
8. ลิขสิทธิ์ของนิทรรศการ 

 ผู้รับจ้างต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของลิขสิทธ์ิอนุญาตให้นํานิทรรศการมาจัดแสดง       
ท่ีศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาภายในระยะเวลาท่ีกําหนด โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษามีสิทธิเก็บ       
ค่าเข้าชมได้ตามอัตราท่ีศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษากําหนด 
9. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคา  
 ผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม และมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ดังนี้ 
 9.1 เป็นนิติบุคคล มีอาชีพผลิตนิทรรศการ หรือรับจ้างทํานิทรรศการ หรือให้เช่านิทรรศการ หรือกิจการ
อย่างอ่ืนในลักษณะเดียวกัน 
 9.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว  
หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการส่ังให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
 9.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
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 9.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือได้รับความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย               
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําส่ังให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 9.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะท่ีห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทํา
สัญญาตามท่ี กวพ. กําหนด 
 9.6 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 

9.7 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซ่ึงได้ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ตอ้งลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง  
ท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 
 9.8 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละคร้ังซ่ึงมีมูลค่าไม่เกิน       
สามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
 9.9 มีบุคลากรท่ีมีวิชาชีพโดยตรงเก่ียวกับการจัดนิทรรศการในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ วิศวกร มัณฑนากร  
ช่างเทคนิคต่าง ๆ นักแปลภาษา เป็นต้น 
10. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและข้ันตอนการตัดสิน 

 10.1 ผู้เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด และยื่นเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนตามท่ีกําหนด
ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
 10.2 สํานักงาน กศน. สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาท่ีจัดทําข้อเสนอเทคนิค                   
ไม่ครบถ้วนทุกกิจกรรม หรือไม่ตรงกับรายละเอียดของขอบเขตของงานจ้าง 
 10.3 ข้อเสนอทางด้านเทคนิค จะต้องระบุรายละเอียดท่ีจะดําเนินการอย่างชัดเจน 
 10 .4  การตัด สิน สํานักงาน กศน.  จะใ ช้ห ลักเกณฑ์การประเ มินค่ าประสิท ธิภาพต่อราคา                           
(Price Performance) และจะพิจารณาจากราคารวมโดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลัก และน้ําหนักท่ีกําหนด 
2 ปัจจัย โดยให้น้ําหนักท้ังหมดเท่ากับร้อยละ 100 ดังนี้ 
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(1) ราคาท่ียื่นข้อเสนอ (Price) กําหนดน้ําหนักเท่ากับร้อยละ 30 
(2) คุณภาพและคุณสมบัติท่ีเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ กําหนดน้ําหนักเท่ากับร้อยละ 70 โดย 

ก. เนื้อหาสาระทางวิชาการ  20  คะแนน 
 (1) เนื้อหาสาระครบถ้วนตามท่ีกําหนด 10  คะแนน 
 (2) ความถูกต้องทางวิชาการ 10   คะแนน 

ข. รูปแบบและเทคนิคการจัดแสดง  30  คะแนน 
 (1) รูปแบบการจัดแสดงมีความสวยงาม ตื่นเต้นเร้าใจ 5 คะแนน 
 (2) ใช้เทคโนโลยีในการนําเสนอทันสมัย 10 คะแนน 
 (3) มีส่ิงแสดงท่ีผู้ชมสามารถมีปฏิสัมพันธ์ได้ 10 คะแนน 
 (4) วัสดุท่ีใช้มีคุณภาพ คงทนและมีความปลอดภัยสําหรับผู้ชม 5 คะแนน 

ค. ผลงานและประสบการณ์ของผู้เสนอราคาและทีมงาน  10  คะแนน 
 (1) ผลงานของผู้เสนอราคา 5 คะแนน 
 (2) ความพร้อมของบุคลากรด้านต่าง ๆ ท่ีจําเป็นในการจัด   

    นิทรรศการและบริการหลังการเปิดแสดง 
5 คะแนน 

ง. แผนงานและแนวทางการจัดระบบบริหารจัดการท่ีเหมาะสม 5 คะแนน 
จ. ข้อเสนอพิเศษอ่ืน ๆ 5 คะแนน 

11. รายละเอียดการจัดทําข้อเสนอ 

 ผู้ เสนอราคาต้องจัดทําข้อเสนอด้านเทคนิค และข้อเสนอด้านราคา โดยข้อเสนอด้านเทคนิค  
ประกอบด้วย 

 11.1 รายละเอียดของบริษัท ประสบการณ์ และบุคลากรผู้รับผิดชอบดําเนินการ 
 11.2 สาระวิชาการ 
 11.3 รูปแบบการจัดแสดงตามขอบเขตท่ีกําหนด เช่น รูปแบบส่ิงแสดง ผังการจัดแสดงนิทรรศการ     

การตกแต่งพ้ืนท่ี และเอกสารประชาสัมพันธ์ท่ีเป็นคู่มือชมนิทรรศการ 
 11.4 แผนการดําเนินงาน ซ่ึงควรประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ในการจัดแสดง  เช่น การเตรียมพ้ืนท่ี    

การขนย้าย การติดตั้ง การทดสอบการใช้งาน การฝึกเจ้าหน้าท่ี การร้ือถอนและทําความสะอาด 
 11.5 เงื่อนไขการดูแลรักษา และซ่อมบํารุง 
 11.6 ข้อเสนอพิเศษอ่ืน ๆ 
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12. ขอบเขตสาระทางวิชาการและรูปแบบการจัดแสดงนิทรรศการ 

12.1 ความต้องการท่ัวไป 
  12.1.1 เป็นนิทรรศการท่ีจัดแสดงภายในอาคาร มีพ้ืนท่ีจัดแสดงประมาณ 600 ตารางเมตร            

มีการกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีการจัดแสดงนิทรรศการเป็นสัดส่วน รวมท้ังการตกแต่งท่ีสวยงามและดึงดูดใจผู้ชม 
    12.1.2 นิทรรศการมีโครงสร้างและส่ือการเรียนรู้ท่ีมีความเหมาะสม ใช้วัสดุท่ีมีความแข็งแรง

ทนทาน สามารถรองรับการใช้บริการจากผู้ชมเป็นจํานวนมากได้ 
          12.1.3 การจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เก่ียวกับดาราศาสตร์และเทคโนโลยี

อวกาศท่ีมีความทันสมัย ประกอบด้วยส่ิงแสดงท่ีหลากหลาย เน้นการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของผู้ชม และสามารถ
สร้างความประทับใจแก่ผู้ชมได้ 

    12.1.4 การจัดแสดงนิทรรศการแต่ละส่วน ดําเนินการตามข้อกําหนดได้ครบถ้วน ท้ังนี้สามารถ
ปรับลักษณะการจัดแสดงให้เหมาะสมกับแนวคิดท่ีต้องการ 

      12.1.5 มีการจัดแบ่งพ้ืนท่ีสําหรับการจัดแสดงเป็นสัดส่วนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ พ้ืนท่ีใช้สอย, พ้ืนท่ี
พักคอยสําหรับผู้ชมและพ้ืนท่ีสําหรับเจ้าหน้าท่ีประจํานิทรรศการ ตามความจําเป็นและเหมาะสม ท้ังนี้ การจัดสรร
พ้ืนท่ีจะต้องหลีกเล่ียงการสร้างมุมอับท่ีก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัย 

  12.1.6 มีการจัดฝึกเจ้าหน้าท่ีประจํานิทรรศการและช่างเทคนิคท่ีเก่ียวข้องก่อนเปิดให้บริการ
พร้อมคู่มือการปฏิบัติงาน 

  12.1.7 มีการตรวจสอบและบํารุงรักษานิทรรศการให้พร้อมใช้บริการอยู่ เสมออย่างน้อย        
ทุก 15 วัน ท้ังนี้ หากนิทรรศการมีความเสียหาย ชํารุด ต้องแก้ไขให้ใช้บริการได้ภายใน 5 วัน 

    12.1.8 การจัดแสดงนิทรรศการจะต้องสามารถให้บริการแก่ผู้ชมท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศ  
โดยมีการจัดทําคําบรรยายเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามความเหมาะสมของแต่ละช้ินงานท่ีจัดแสดง 

   12.1.9 จัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์ท่ีเป็นคู่มือชมนิทรรศการ ขนาด A4 พิมพ์ 4 สี 2 หน้า พับ 3 
จํานวน 10,000 แผ่น 

12.2 สาระสําคัญของนิทรรศการ 
  นิทรรศการท่ีจะนํามาจัดแสดงต้องเป็นนิทรรศการท่ีผลิตในต่างประเทศ เป็นนิทรรศการท่ีมี

คุณภาพและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ  โดยเน้นเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ ด้านดาราศาสตร์และเทคโนโลยี
การสํารวจอวกาศ  รวมถึงความพยายามของมนุษย์ในการสํารวจอวกาศ มีรูปแบบการนําเสนอหลากหลายและ
สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ในการเรียนรู้กับผู้ชมผ่านสองมือ (hands-on) ร่างกาย (body-on) และความคิด (mind-on)  
ท้ังนี้ ผู้ชมจะได้รับท้ังเนื้อหาสาระ ความรู้ และความบันเทิง 
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ภายในนิทรรศการต้องประกอบด้วยการจัดแสดงอย่างน้อย 8 เร่ือง จากเร่ืองต่อไปนี้ 
1) การเคล่ือนท่ีในอวกาศ/การใช้อุปกรณ์เคล่ือนท่ีบังคับโดยมนุษย์ (Manned Maneuvering Unit) 
2) สภาวะสุญญากาศในอวกาศ 
3) มวลและน้ําหนักของวัตถุเม่ืออยู่บนดาวเคราะห์ท่ีมีแรงโน้มถ่วงแตกต่างกัน 
4) หุ่นยนต์จําลองการสํารวจดาวเคราะห์ หรือดวงจันทร์ ท่ีผู้ชมสามารถบังคับให้เคล่ือนท่ีสํารวจได้จริง 
5) การปล่อยจรวด/กระสวยอวกาศ 
6) การลงจอดของกระสวยอวกาศ 
7) ระนาบของดวงดาวและการมองเห็น/ตําแหน่งของดวงดาวในกลุ่มดาวต่าง ๆ (Star Positions) 
8) สัมผัสดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ/ข้อมูลดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ 
9) การสํารวจดาวเคราะห์/การเก็บตัวอย่างเพ่ือนําไปวิเคราะห์ เช่น ดาวอังคาร ดวงจันทร์ 
10) มองโลกจากอวกาศ 
11) วิถีการโคจรของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ เช่น การหมุนรอบตัวเองของโลก และการหมุนรอบ

ดวงอาทิตย์ 
12) การเตรียมตัวของมนุษย์ในการอยู่บนโลกต่อไปหรือการย้ายไปยังดาวเคราะห์ดวงอ่ืน 
13) ห้วงอวกาศจําลอง 4 มิติ  (Virtual Space) ให้ความรู้สึกเหมือนเข้าไปอยู่ในห้วงอวกาศ 
14) จําลองการเดิน/กระโดดบนดวงจันทร์ หรือ ดาวอังคาร หรือดาวเคราะห์ดวงอ่ืน 
15) ภารกิจของ “Curiosity” บนดาวอังคาร 
16) การคัดสรรผู้ท่ีเหมาะสมสําหรับการเดินทางไปอวกาศ/การเตรียมพร้อมท้ังทางด้านร่างกายและ

จิตใจ เพ่ือการใช้ชีวิตอยู่ในอวกาศ 
17) การออกแบบยานอวกาศ/พาหนะ ท่ีเหมาะสมกับสภาพในอวกาศ 
18) การเปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกต่างระหว่างโลกกับดาวอังคาร 
19) การสํารวจวัตถุนอกระบบสุริยะ/ดาวเคราะห์คล้ายโลก/exoplanet 
20) เทคโนโลยีการสํารวจอวกาศ 
21) อาหารอวกาศ 
22) ขยะอวกาศ  

12.3 เทคนิคและลักษณะการจัดแสดง เช่น  
1) หุ่นจําลอง (Model) 
2) วัตถุ/อุปกรณ์ของจริง (Real objects) 
3) Video หรือ ภาพยนตร์  
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4) Virtual System 
5) Animation 
6) Interactive Multimedia (Interactive Surface, Interactive Displays, 3D Interactive 

Virtual, Multitouch Table) 
7) Mechanical Model 
8) Computer Kiosk 
9) Magic Vision 
10) Diorama 
11) Hydraulic Synchronize 
12) Simulator 
13) Light & Sound System Effect 
14) Mapping 
15) ศิลปะเชิง 3 มิติ หรือศิลปะลวงตา 
16) ภาพกราฟฟิก 

13. การส่งมอบงาน  330 วัน 

งวดท่ี 1  
 

เม่ือผู้รับจ้างดําเนินการจัดส่งแผนการดําเนินงานอย่างละเอียด แบบผังการจัดแสดง และ
ดําเนินการปรับพ้ืนท่ีภายใน 90 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา 

งวดท่ี 2 
 

เม่ือผู้รับจ้างได้ดําเนินการประกอบ ติดตั้งนิทรรศการและตกแต่งบริเวณเสร็จเรียบร้อย  
ภายใน 120 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา 

งวดท่ี 3  
 

เม่ือผู้รับจ้างจัดส่งคู่มือชมนิทรรศการ  ฝึกเจ้าหน้าท่ี  ดําเนินการอ่ืน ๆ ในส่วนท่ีเหลือท้ังหมด  
ทดสอบระบบการจัดแสดงและระบบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องทุกระบบ และเปิดให้บริการ ภายใน 
140 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา  

งวดท่ี 4  
 

เม่ือผู้รับจ้างได้ดําเนินการเปิดให้บริการเป็นเวลา 180 วัน และร้ือถอนนิทรรศการ เก็บ     
ทําความสะอาด ส่งคืนพ้ืนท่ีในสภาพเรียบร้อยให้ผู้ว่าจ้าง ภายใน 330 วัน นับจากวันลงนาม   
ในสัญญา 

14. การจ่ายเงิน 

งวดท่ี 1 เม่ือผู้รับจ้างส่งงานตามการส่งมอบงาน งวดท่ี 1 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้รับถูกต้อง
ครบถ้วนตามท่ีกําหนด สํานักงาน กศน. จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจํานวนเงินร้อยละ 20 ของราคาตามสัญญาจ้าง
ท้ังหมด 
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งวดท่ี 2 เม่ือผู้รับจ้างส่งงานตามการส่งมอบงาน งวดท่ี 2 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้รับถูกต้อง 
ครบถ้วนตามท่ีกําหนด สํานักงาน กศน. จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจํานวนเงินร้อยละ 40 ของราคาตามสัญญาจ้าง
ท้ังหมด 

งวดท่ี 3 เม่ือผู้รับจ้างส่งงานตามการส่งมอบงาน งวดท่ี 3 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้รับถูกต้อง 
ครบถ้วนตามท่ีกําหนด สํานักงาน กศน. จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจํานวนเงินร้อยละ 30 ของราคาตามสัญญาจ้าง
ท้ังหมด 

งวดท่ี 4 เม่ือผู้รับจ้างส่งงานตามการส่งมอบงาน งวดท่ี 4 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้รับถูกต้อง 
ครบถ้วนตามท่ีกําหนด สํานักงาน กศน. จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจํานวนเงินร้อยละ 10 ของราคาตามสัญญาจ้าง
ท้ังหมด 

15. เงื่อนไขสําหรับผู้รับจ้าง 

 15.1 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อกําหนดต่าง ๆ ของสํานักงาน กศน. 
 15.2 ผู้ว่าจ้างอาจไม่พิจารณาข้อเสนองานท่ีปฏิบัติผิดเงื่อนไขท่ีกําหนดและอาจยกเลิกการตัดสิน 
หากไม่มีผู้รับจ้างท่ีปฏิบัติถูกต้อง 
 15.3 ผู้ได้รับการพิจารณาต้องเข้าทําสัญญากับผู้ว่าจ้างภายในระยะเวลาท่ีกําหนด โดยวางหลักประกัน
สัญญาตามระเบียบราชการ 
 15.4 หากผู้ได้รับการพิจารณาไม่เข้าทําสัญญาตามเวลาท่ีกําหนด สํานักงาน กศน. มีสิทธิเรียกร้องให้ชดใช้
ค่าเสียหาย รวมท้ังพิจารณาให้เป็นผู้ละท้ิงงานตามระเบียบของราชการ 
 15.5 เอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับช้ินงานนิทรรศการในส่วนท่ีผู้รับจ้างต้องจัดส่งหลังจากการติดตั้ง    
แล้วเสร็จ ประกอบด้วย  
  - คู่มือการใช้งาน การดูแลบํารุงรักษานิทรรศการ จัดทําเป็นภาษาไทย จํานวน 10 เล่ม 
  - เอกสารประชาสัมพันธ์ท่ีเป็นคู่มือชมนิทรรศการ ขนาด A4 พิมพ์ 4 สี 2 หน้า พับ 3 จํานวน 
10,000 แผ่น 

15.6 ผู้รับจ้างต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของนิทรรศการในระหว่างท่ีจัดแสดง โดยผู้รับจ้าง                
ต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 5 วัน นับจากวันท่ีได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง โดยเป็น
ภาระของผู้รับจ้างเองท้ังส้ิน หากผู้รับจ้างเพิกเฉยไม่กระทําการใด ๆ หลังจากได้รับแจ้ง ผู้ว่าจ้างจะดําเนินการ
เพ่ือให้นิทรรศการสามารถใช้การได้สมบูรณ์ดังเดิม และหักเงินหลักประกันสัญญาเท่าท่ีจ่ายให้แก่เอกชน                 
ผู้รับจ้างซ่อมแซมแทน 

 



(ร่าง) 
เอกสารประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) 

เลขที่ ๑/๒๕๕๙ 
การจ้างรายการค่าใช้จ่ายจัดนิทรรศการเคลื่อนที่จากต่างประเทศด้านดาราศาสตร์                   

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เอกมัย 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ลงวันที่       มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

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

  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ส านักงาน กศน.” มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง
โดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) รายการค่าใช้จ่ายจัดนิทรรศการเคลื่อนที่จากต่างประเทศ
ด้านดาราศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา เอกมัย ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา โดยมีข้อแนะน า
และข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 
 

 ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๑.๑  แบบรูปและรายการละเอียด 
  ๑.๒  แบบใบเสนอราคาที่ก าหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
  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 
 
  
 
 
 

/๒. คุณสมบัติ... 
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 ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
   ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพผลิตนิทรรศการ หรือรับจ้างท านิทรรศการหรือให้เช่า
นิทรรศการ หรือกิจการอย่างอ่ืนในลักษณะเดียวกันที่ประกวดราคาจ้าง 
   ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและ ได้    
แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ  
   ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่ งขันราคาอย่างเป็นธรรม      
ตามข้อ ๑.๖ 
   ๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น 
    ๒.๕ ผู้ เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้ เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคา         
และห้ามท าสัญญาตามที่ กวพ. ก าหนด 
   ๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
   ๒.๗   บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Government Procurement : e - GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
   ๒.๘   คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
   ๒.๙   มีบุคลากรที่มีวิชาชีพโดยตรงเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ วิศวกร 
มัณฑนากร ช่างเทคนิคต่าง ๆ  นักแปลภาษา เป็นต้น 

 

 ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
   ๓.๑  ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
      (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
       (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน    
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
       (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน  
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

/(๒) ในกรณี… 
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      (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่นส าเนา  
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
      (๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าให้ยื่นส าเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่
ระบุไว้ใน (๑) 
      (๔) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) 
      (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) 
    ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
      (๑) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
มอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคา  ในการเสนอราคา
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แทน 
      (๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕ 
      (๓) ใบแจ้งปริมาณงาน ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ 
รวมทั้งก าไรไว้ด้วย 
      (๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) 
 

  ๔. การเสนอราคา 
    ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความ
ให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคา โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคา
ในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
    ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคา ในใบแจ้งปริมาณงานให้ครบถ้วน 
      ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม 
และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง โดยคิดราคารวม
ทั้งสิ้นซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
      ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา     
โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

 
/๔.๓ ผู้เสนอราคา... 
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    ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็ จไม่เกิน
๓๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง  
    ๔.๔ ก่อนเสนอราคาผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วน 
และเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อน ที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส ์
    ๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
ในวันที่................................ตั้งแต่เวลา.................น. ถึงเวลา.................น. ณ.................................................. 
    เมือ่พ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอใด ๆ โดยเด็ดขาด  
   คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนตามข้อ ๑.๕ (๑) 
ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม่ 
    หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อน หรือในขณะ   
ที่มีการพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้เสนอราคารายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการ    
เป็นผู้เสนอราคา และกรมจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่า 
ผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ และมิได้เป็นผู้ริเริ่ม    
ให้มีการกระท าดังกล่าว 
 ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์
ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการ
อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากส่วนราชการ การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด 
 ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิก    
การพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ปลัดกระทรวง       
มีอ านาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวได้ 
 ๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
  (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
   (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย   
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
  (๓) ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่ก าหนด 
 

/(๔) ห้ามผู้เสนอราคา... 
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   (๔) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา 
   (๕) ผู้เสนอราคาต้องศึกษาและท าความเข้าใจในระบบ และวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 

 

  ๕. หลักประกันการเสนอราคา 
 ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  จ านวน  ๔๒๕,๐๐๐.- บาท (สี่แสน-  
สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  

๕.๑ หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกัน   
ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) 

๕.๒  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่  เงินนอกงบประมาณ ส านักงาน กศน. โดยเป็นเช็คลงวันที่
ที่ยื่นการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันท าการ
ของธนาคาร 

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
กรณีที่ผู้เสนอราคาน าเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเป็นหลักประกัน

การเสนอราคา ผู้เสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้อง        
ในวันที่........................................ ....ระหว่างเวลา............................น. ถึง.............................น. 
   หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้  ส านักงาน กศน.  จะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ าประกัน
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ 
๓ ล าดับแรก จะคืนให้ต่อเม่ือได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 

การคืนหลักประกันการเสนอราคาไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
 

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ส านักงาน กศน. 

จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา และจะพิจารณาจากราคารวม 
   ๖.๒  ในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ ส่วนราชการจะใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่า
ประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ าหนักที่ก าหนด ดังนี้ 
     (๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ 
     (๒) คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ก าหนดน้ าหนักเท่ากับ   
ร้อยละ ๗๐ โดย 
          ก. เนื้อหาสาระทางวิชาการ   ๒๐  คะแนน 
         (๑) เนื้อหาสาระครบถ้วนตามที่ก าหนด   ๑๐   คะแนน 
         (๒) ความถูกต้องทางวิชาการ     ๑๐   คะแนน 

         /ข. รูปแบบ...  
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           ข. รูปแบบและเทคนิคการจัดแสดง ๓๐ คะแนน 
         (๑) รูปแบบการจัดแสดงมีความสวยงาม ตื่นเต้นเร้าใจ    ๕   คะแนน 
         (๒) ใช้เทคโนโลยีในการน าเสนอทันสมัย   ๑๐   คะแนน 
         (๓) มีสิ่งแสดงที่ผู้ชมสามารถมีปฏิสัมพันธ์ได้   ๑๐   คะแนน 
         (๔) วัสดุที่ใช้มีคุณภาพ คงทนและมีความปลอดภัยส าหรับผู้ชม   ๕   คะแนน 
      ค. ผลงานและประสบการณ์ของผู้เสนอราคาและทีมงาน ๑๐ คะแนน 
         (๑) ผลงานของผู้เสนอราคา       ๕   คะแนน 
         (๒) ความพร้อมของบุคลากรด้านต่างๆ ที่จ าเป็นในการจัด   ๕   คะแนน 
      ง. แผนงานและแนวทางการจัดระบบบริหารจัดการที่เหมาะสม ๕ คะแนน 
      จ. ข้อเสนอพิเศษอ่ืน ๆ ๕ คะแนน 
   ๖.๓  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลง
เพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ 
ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ ส านักงาน กศน. เท่านั้น 
   ๖.๔ ส านักงาน กศน. สงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน 
ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์      
ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของกรม 

(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้เสนอราคา
อย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์  

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 
   ๖.๕  ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ส านักงาน กศน.  มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง 
สภาพ ฐานะ หรือ ข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้  ส านักงาน กศน. มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับ
ราคา หรือไม่ท าสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
 
 
 

/๖.๖ ส านักงาน... 
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   ๖.๖  ส านักงาน กศน. ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ไดแ้ละอาจพจิารณาเลือกจ้าง  ในจ านวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์
ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ ส านักงาน กศน. เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้ง ส านักงาน กศน. จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษ
ผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการ
ยื่นข้อเสนอกระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
อ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
    ในกรณีที่ผู้เสนอราคารายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด าเนินงานตามสัญญาได้  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ส านักงาน กศน. 
จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามประกวด
ราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้  ส านักงาน กศน. มีสิทธิที่จะไม่รับ
ข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 
   ๖.๗  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ     
ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
ตามข้อ ๑.๖  ส านักงาน กศน. มีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกรายดังกล่าวออก และ 
ส านักงาน กศน. จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
     ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคา   
ที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการพิจารณาผล 
การเสนอราคาดังกล่าวได้ 
 

  ๗. การท าสัญญาจ้าง 
  ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ 
กับส านักงาน กศน. ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงิน
เท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ ส านักงาน กศน. ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา  
โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  
   ๗.๑  เงินสด 
   ๗.๒  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ เงินนอกงบประมาณ ส านักงาน กศน. โดยเป็นเช็คลงวันที่        
ที่ท าสัญญา หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันท าการของทางราชการ 
   ๗.๓  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
 

/๗.๔  หนังสือค้ าประกัน... 
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  ๗.๔  หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือ 
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกนั 
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ 
ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
  ๗.๕  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

 

 ๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
  (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) 
  ส านักงาน กศน. จะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๔ งวด ดังนี้ 
  งวดที่ ๑ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการจัดส่ง    
แผนการด าเนินงานอย่างละเอียด ด าเนินการปรับพ้ืนที่และแบบผังการจัดแสดง ส่งมอบงานภายใน ๙๐ วัน   
นับจากวันลงนามในสัญญา 
  งวดที่ ๒ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๔๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการประกอบ ติดตั้ง
นิทรรศการและตกแต่งบริเวณเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่งมอบงานภายใน ๑๒๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา 
  งวดที่ ๓ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการจัดส่งคู่มือชม
นิทรรศการ ฝึกเจ้าหน้าที่ ด าเนินการอ่ืน ๆ ในส่วนที่เหลือทั้งหมด ทดสอบระบบการจัดแสดงและระบบอ่ืน ๆ   
ที่เก่ียวข้องทุกระบบ และเปิดให้บริการ ส่งมอบงานภายใน ๑๔๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา 
  งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการเปิดให้บริการ
เป็นเวลา ๑๘๐ วัน และรื้อถอนนิทรรศการ เก็บท าความสะอาด ส่งคืนพ้ืนที่ในสภาพเรียบร้อยให้ผู้ว่าจ้าง      
ส่งมอบงานภายใน ๓๓๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา 

 

         ๙.  อัตราค่าปรับ 
  ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง จะก าหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 

 

 ๑๐. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
  ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้างตามแบบ 
ดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของนิทรรศการในระหว่างที่จัดแสดง   
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า  ๑๘๐  วัน นับถัดจากการติดตั้งและเปิดให้บริการโดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการ
ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  ๕  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง โดยเป็นภาระ 
 
                                                                                                                /ของผู้รับจ้าง... 
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ของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างเพิกเฉยไม่กระท าการใด ๆ หลังจากได้รับแจ้ง  ผู้ว่าจ้างจะด าเนินการเพ่ือให้
นิทรรศการสามารถใช้การได้สมบูรณ์ดังเดิม และหักเงินหลักประกันสัญญาเท่ าที่จ่ายให้แก่เอกชนผู้รับจ้าง
ซ่อมแซมแทน 
 

 ๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอ่ืน ๆ 
  ๑๑.๑  เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าปี ๒๕๕๙ งบรายจ่ายอื่น 
       การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ  ส านักงาน กศน. ได้รับอนุมัติเงินจากงบประมาณ
ประจ าปี ๒๕๕๙ แล้วเท่านั้น 
       ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๕๐๐,๐๐๐.- บาท        
(แปดล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
  ๑๑.๒ เมื่อ ส านักงาน กศน. ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามที่ได้
ประกวดราคาโดยการยื่นข้อเสนอทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้าง
ดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 
    (๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่าภายใน  ๗ วัน 
นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
    (๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย              
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย 
ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
    (๓) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชยนาวี 
  ๑๑.๓ ผู้เสนอราคาซึ่ง ส านักงาน กศน. ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลา
ที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗   ส านักงาน กศน. จะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือ เรียกร้อง
จากผู้ออกหนังสือค้ าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) 
รวมทัง้จะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
  ๑๑.๔ ส านักงาน กศน. สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 

/๑๒.มาตรฐานฝีมือ... 



- ๑๐ – 
 

 ๑๒. มาตรฐานฝีมือช่าง 
   เมื่อ ส านักงาน กศน. ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้าง
ตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีบุคลากร
ที่มีวิชาชีพโดยตรงเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ วิศวกร มัณฑนากร ช่างเทคนิคต่าง ๆ 
นักแปลภาษา เป็นต้น 

 

 ๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
   ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้
ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 
 

           
                                               ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 
               วันที่         มกราคม   ๒๕๕๙ 

 



 
(ร่าง) 

ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง  ประกวดราคาจ้างรายการค่าใช้จ่ายจัดนิทรรศการเคลื่อนที่จากต่างประเทศด้านดาราศาสตร ์  

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เอกมัย 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(e-bidding) 

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

 ด้วย  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา     
ตามอัธยาศัย  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างรายการค่าใช้จ่าย       
จัดนิทรรศการเคลื่อนที่จากต่างประเทศด้านดาราศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เอกมัย         
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) ราคากลางในการประกวดราคาครั้ งนี้ เป็นเงินทั้ งสิ้น  
๘,๕๐๐,๐๐๐.-  บาท (แปดล้านห้าแสนบาทถ้วน) 

 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 

 ๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพผลิตนิทรรศการ หรือรับจ้างท านิทรรศการหรือให้เช่านิทรรศการ 
หรือกิจการอย่างอ่ืนในลักษณะเดียวกันที่ประกวดราคาจ้าง  
 ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
 ๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน กศน. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา  ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
 ๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล        
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 ๕. ผู้ เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้ เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคา         
และห้ามท าสัญญาตามที่ กวพ. ก าหนด 
       ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย  
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
       ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์   
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
       ๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน  
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
       ๙. มีบุคลากรที่มีวิชาชีพโดยตรงเกี่ยวกับการจัดท านิทรรศการในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ วิศวกร 
มัณฑนากร ช่างเทคนิคต่าง ๆ นักแปลภาษา 
 
                                                                                                                   /ก าหนดยื่น... 



 
-๒- 

 

 ก าหนดยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
ในวันที่          มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๙  ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐  น. ถึง  ๑๖.๓๐  น.  
 ผู้ สนใจสามารถขอรับ เอกสารประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส์  โดยดาวน์ โหลดเอกสาร                 
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา ในระหว่างวันที่                       
ถึ ง วั น ที่                         ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด ไ ด้ ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต์   www.sciplanet.org  ห รื อ 
www.gprocurement.go.th  หรือ  สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๙๒ ๕๙๕๑-๕ ต่อ ๑๐๒๔  ในวัน  
และเวลาราชการ 
 

ประกาศ   ณ   วันที่         มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

  


