






เอกสารแนบประกาศเชิญชวนทั่วไป 
เลขที่ 1 /2562 

งานจ้างออกแบบเพ่ือซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 2) 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา  

ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 
-------------------------------------------------------- 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า สป.ศธ. มีความประสงค์จะประกวดราคางานจ้าง
ออกแบบเพ่ือซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 2) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา  
ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกาศเชิญชวนทั่วไป 
1.1 รายละเอียดและขอบเขตของงาน 
1.2 แบบใบเสนอราคา 
1.3 แบบสัญญาจ้าง 
1.4 แบบหนังสือค้ าประกัน 

(1) หลักประกันการเสนอราคา 
(2) หลักประกันสัญญา 

1.5 บทนิยาม 
(1) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(2) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

1.6 แบบบัญชีเอกสารที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา 
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 

2. คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ 
2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย  
2.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
2.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
2.4 เป็นผู้ที่จดทะเบียนนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างออกแบบก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารตามประกาศ

เชิญชวนทั่วไปดังกล่าว ซึ่งกรรมการผู้จัดการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของนิติบุคคลนั้น จะต้องเป็นคนไทยและเป็นนิติ
บุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยเกินร้อยละห้าสิบของทุนการจัดตั้งนิติบุคคลนั้น 

2.5 ไม่เป็นนิติบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

2.6 ไม่เป็นนิติบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย  

 
2.7 มีคุณสมบัติ... 
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2.7 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโนบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา  

2.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ส านักงานปลัดกระทรวง 
ศึกษาธิการ ณ วันประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ แข่งขันราคาอย่าง  เป็น
ธรรมในการประกาศเชิญชวนทั่วไป ครั้งนี้ 

2.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น                    
ข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

2.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานรับจ้างออกแบบมูลค่าก่อสร้างอาคารหรือค่าปรับปรุงอาคาร วงเงินค่า
ก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคาร ไม่น้อยกว่า 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นสัญญาเดียว และมีผลงาน
ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานเอกชนที่หน่วยงานเชื่อถือได้ โดยต้องมีหนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานนั้น ๆ  

2.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จากสภาวิศวกรประเภท 
นิติบุคคล หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมจากสภาสถาปนิกท่ีเป็นนิติบุคคล    

2.12 ผู้ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  
(1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติ 

ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกาศเชิญชวนทั่วไป และการยื่นข้อเสนอให้ยื่นข้อเสนอ ในนาม  
“กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงาน กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน าผลงานของผู้เข้าร่วมค้ามา ใช้แสดง
เป็นผลงาน ของกิจการร่วมค้าที่เข้ายื่นประกาศเชิญชวนทั่วไปได้ 

(2) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุก
รายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกาศเชิญชวนทั่วไป เว้นแต่ในกรณี              
ที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบหลักในการเข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าว มาพร้อมการยื่นข้อเสนอ
ประกาศเชิญชวนทั่วไป กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียว เป็นผลงานก่อสร้างของ
กิจการร่วมค้าทีย่ื่นข้อเสนอได้  

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน เป็น
นิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  

2.13 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง 

2.14 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย                    
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด  

2.15 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่                     
การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป .ป.ช. 
ก าหนด 

 
 

 
 

2.16 ผู้ยื่นข้อเสนอ... 
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2.16 ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้รับจ้างออกแบบ และเป็นคู่สัญญากับส านักงานปลัด                      
กระทรวงศึกษาธิการ ต้องไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการงานก่อสร้างในงานนั้น ในลักษณะดังต่อไปนี้    

2.16.1 มีความสัมพันธ์โดยตรง คือ ผู้ให้บริการจะต้องไม่เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างในงานที่ตนเอง          
เป็นคู่สัญญากับ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   

2.16.2 มีความสัมพันธ์โดยอ้อม คือ ผู้ให้บริการจะต้องไม่เป็นผู้รับจ้างให้กับคู่สัญญาของส านักงาน                     
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในงานที่ตนเองเป็นผู้ให้บริการ 

3. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาด้วยเอกสาร โดยแยกเป็น 

2 ส่วน จ านวน 7 ชุด คือ  
    3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

    (1) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล  
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
(ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ

บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
(ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

    (2) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
ของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

    (3) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญาของ
การเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ของผู้ร่วมค้าแล้วแต่กรณี 

    (4) เอกสารส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
    (5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองข้อเสนอตามแบบในข้อ 1.6 (1) 
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้  
    (1) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนกระท าการแทนให้แนบหนังสือมอบอ านาจ

ซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ ทั้งนี้ หากผู้รับ
มอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 

    (2) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ 5 (ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซองวันที่ยื่นซองข้อเสนอ) 
    (3) ส าเนาหนังสือรับรองผลงานพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

        (4) ข้อเสนอทางด้านราคา 
    (5) แนวคิดงานออกแบบ และ Conceptual design เบื้องต้น 
    (6) องค์ประกอบของผู้รับจ้างที่เหมาะสมต่อการด าเนินการโครงการ (ประสบการณ์ ประวัติ 

คุณสมบัติรายชื่อบุคลากร)  
    (7) แผนการปฏิบัติงาน     

(8) ข้อเสนอ... 
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 (8) ข้อเสนออ่ืน ๆ ตามขอบเขตของงาน TOR ที่ก าหนด 
 (9) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองเอกสารในข้อ 1.6 (2) 

4. การเสนอราคา 
   4.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวด เชิญชวนทั่วไปนี้  

โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเ จน
จ านวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลข และตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบ หรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม 
แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 

   4.2 ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอ
ราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้องทั้งนี้ราคา
รวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ 
โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว 

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 45 วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในก าหนดยืน
ราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคา มิได้ 

   4.3 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก สป.ศธ. ให้เริ่มท างาน  

   4.4 ก่อนยื่นซองข้อเสนอ ควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียดและขอบเขตของงาน ฯลฯ ให้ถี่
ถ้วน และเข้าใจเอกสารประกาศเชิญชวนทั่วไปทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองข้อเสนอ ตามเงื่อนไขในเอกสาร
ประกาศเชิญชวนทั่วไป 

   4.5 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นซองข้อเสนอที่ปิดผนึกซองให้ เรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (งานจ้าง
ออกแบบเพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 2) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา) 
โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารยื่นข้อเสนอตามเอกสารประกาศเชิญชวนทั่วไป เลขที่ 1 /2562 ลงวันที่  
7 กุมภาพันธ์ 2562 ยื่นเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารงานพัสดุ ชั้น 10  อาคาร 4 ในวันที ่1 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. 
ถึง 16.30 น.  

เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองข้อเสนอ จะไม่รับซองข้อเสนอ เอกสารข้อเสนอและเสนอราคาใด ๆ โดยเด็ดขาด 
4.6 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคา โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสารก่อนที่จะยื่นเสนอราคาให้แก่ สป.ศธ.  
4.7 คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบฯ จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละราย 

ว่าเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนตามข้อ 1.5 (1) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่น  
ข้อเสนอรายได้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่น 
ข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ   
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  หากปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบฯ ว่าก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณา
ข้อเสนอมีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5 (2) และ 
คณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ  
ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ สป.ศธ. จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็น  
ผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ สป.ศธ. จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าวและได้ให้
ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ สป.ศธ.  
 4.8 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
  (1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกาศเชิญชวนทั่วไป 
  (2) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
  (3) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา  
ที่ก าหนด 
  (4) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 
  (5) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและท าความเข้าใจการเสนอราคาด้วยวิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไปตามเอกสารแนบประกาศเชิญชวนทั่วไป  
 5. หลักประกันการเสนอราคา  
  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอ โดยใช้หลักประกันอย่าง
หนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จ านวน 288,684 บาท (สองแสนแปดหมื่นแปดพันหกร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน) 
  5.1 เงินสด 
  5.2 เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น 
ช าระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันท าการ 
  5.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
  5.4 หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ
บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
  5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
   หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ สป.ศธ. จะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ าประกันภายใน ๑๕ วัน 
นับถัดจากวันที่ สป.ศธ. ได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่น
ข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ที่มีคุณภาพมากที่สุดและรายที่จัดล าดับไว้ไม่เกิน 3 ราย จะคืนได้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือ
ข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 
  การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่ากรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
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 6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
  6.1 ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งนี้ จะพิจารณาจากผู้เสนอรายที่มี
คะแนนคุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ สป.ศธ. มากที่สุด โดยมีเกณฑ์คุณภาพ ดังนี้ 
    1. แนวคิดในการออกแบบ      60 คะแนน 
    2. องค์ประกอบของผู้รับจ้างที่เหมาะสมต่อการด าเนินโครงการ 20 คะแนน 
    3. แผนการปฏิบัติงาน      15 คะแนน 
    4. ข้อเสนอพิเศษอ่ืนๆ         5 คะแนน 
  6.2 สป.ศธ. จะพิจารณาจ้างจากรายที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดและจัดล าดับไว้ไม่เกิน 3 ราย  
ในกรณีที่ผู้ให้บริการรายที่คัดเลือกไว้ ซึ่งได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดไม่ยอมเข้าท าสัญญาหรือข้อตกลงกับ สป.ศธ.  
ในเวลาที่ก าหนดตามเอกสารประกาศเชิญชวนทั่วไป คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบฯ จะพิจารณาผู้ที่ได้คะแนน
คุณภาพมากที่สุดในล าดับถัดไป 
  6.3 หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ 4 คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบฯ 
จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่ สป.ศธ. 
ก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคา ส่วนที่มิใช่สาระส าคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลท าให้เกิดการ
ได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรน
การตัดสิทธิ  ผู้ยื่นข้อเสนอราย นั้น 
  6.4 สป.ศธ. สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
   (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกาศเชิญชวนทั่วไปของ สป.ศธ. 
   (2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
   (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกาศเชิญชวนทั่วไปที่เป็น
สาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน 
   (4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ พร้อม
ประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ 
  6.5 ในการตัดสินการประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการด าเนินงานจ้าง
ออกแบบฯ หรือ สป.ศธ. มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้ สป.ศธ. มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับ
ราคา หรือไม่ท าสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
  6.6  สป.ศธ. ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ 
และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกาศ
เชิญชวนทั่วไป โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญและ
ให้ถือว่าการตัดสินของ สป.ศธ. เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง สป.ศธ. 
จะพิจารณายกเลิกการประกาศเชิญชวนทั่วไป และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับ
การคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ 
หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น 
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   ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่มีคุณภาพมากที่สุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด าเนินงานสัญญาได้ คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบฯ หรือ สป.ศธ. จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดง
หลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถด าเนินงานตามเอกสารประกาศเชิญชวนทั่วไปให้เสร็จสมบูรณ์ หาก 
ค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้  สป.ศธ. มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอ
ดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จาก สป.ศธ. 
  6.7 ก่อนลงนามในสัญญา สป.ศธ. อาจประกาศยกเลิกการประกาศเชิญชวนทั่วไป หากปรากฏว่ามี
การกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน 
หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา สป.ศธ. จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคา
รายนั้น เป็นผู้ทิ้งงาน 

 7. การท าสัญญาจ้าง 
  ผู้ชนะการประกวดราคาจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 1.3 หรือท าข้อตกลง
เป็นหนังสือกับ สป.ศธ. ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงิน
เท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่ได้รับการคัดเลือกให้ สป.ศธ. ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่าง
หนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
  7.1 เงินสด 
  7.2 เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายให้แก่ สป.ศธ. ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือ 
ดราฟท์นั้นช าระต่อเจ้าหน้าที่ในวันท าสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันท าการ 
  7.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนดโดยอาจ 
  7.4 หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยตามรายชื่อ
บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ 1.4 (2) 
  7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน
ตามสัญญาจ้างแล้ว 

     8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน   
         8.1 จ่ายค่าจ้างให้ผู้รับจ้างแบ่งเป็นงวด 

สป.ศธ. จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมตลอดจนภาษีอากรอ่ืน  ๆและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว 
ให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง โดยแบ่งออกเป็น 3 งวด ดังนี้  

งวดที่ 1 เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 20 ของจ านวนเงินค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงานตามสัญญาของภาคผนวก 1 ของขอบเขตของงาน TOR ข้อ 16.1.1-16.1.3 

งวดที่ 2 เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 40 ของจ านวนเงินค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงานตามสัญญาของภาคผนวก 1 ของขอบเขตของงาน TOR ข้อ 16.2.1-16.2.2 
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งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 40 ของจ านวนเงินค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงานตามสัญญาของภาคผนวก 1 ของขอบเขตของงาน TOR ข้อ 16.3.1-16.3.2 และงานอ่ืนๆ ทั้งหมดให้แล้ว
เสร็จเรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ และสป.ศธ.ได้ตรวจรับมอบงานจ้างเรียบร้อยแล้ว  

9. อัตราค่าปรับ  
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกาศเชิญชวนทั่วไปนี้ หรือข้อตกลงจ้างในอัตรา

ร้อยละ 0.10 ของราคาค่าจ้างทั้งหมด 
10. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง  
     -ไม่มี- 
11. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอ่ืนๆ 
     11.1 เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินนอกงบประมาณ 2562 ประเภทเงินเพ่ือ

ประโยชน์การศึกษา และการลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ สป.ศธ. ได้อนุมัติเงินค่าจ้างจากเงินนอกงบประมาณ 
ปี 2562 ประเภทเงินเพือ่ประโยชน์การศึกษาแล้ว เท่านั้น  

     11.2 เมื่อ สป.ศธ. ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามการ
ประกาศเชิญชวนแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้น
ต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศก าหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
ดังนี้ 

(1) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน 7 วัน
นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่ เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย
ซึ่งต้องได้รับอนุญาตเช่นกันก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

    11.3 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่ง สป.สธ. ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือภายใน
เวลาที่ก าหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 สป.ศธ. จะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ า
ประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้ง
งานตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

    11.4 สป.ศธ. สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลง
จ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นชอบของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)  
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   11.5 ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกาศเชิญชวนทั่วไปนี้ มีความขัดหรือแย้งกันผู้เสนอ
ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของ สป.ศธ. ค าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม 

   11.6 สป.ศธ. อาจจะประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ จาก สป.ศธ. ไม่ได้ 

(1) สป.ศธ. ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียง
พอที่จะท าการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป 

(2) มีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับ 
ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าทจุริตอื่นใดในการเสนอราคา 

(3) การท าการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ สป.ศธ. หรือกระทบต่อ
ประโยชน์สาธารณะ 

(4) กรณีอ่ืนในท านองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตาม
ความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

   12. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ  
        ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
   13. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
        สป.ศธ. สามารถน าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับ 

การคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพ่ือน ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
 

 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
โดย ส านักงาน กศน. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 

 


