
 

 

 

 

 

เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

เลขท่ี  E๑/๒๕๖๕ 

การจางกอสรางจัดจางปรับปรุงและซอมแซมลานจัดกิจกรรมคายวิทยาศาสตร 

 ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

ตามประกาศ ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษาพระนครศรีอยุธยา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ลงวันท่ี  ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

 

                  ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษาพระนครศรีอยุธยา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงตอไปนี้

เรียกวา "ศูนยฯ" มีความประสงคจะ ประกวดราคาจางกอสราง จัดจางปรับปรุงและซอมแซมลานจัดกิจกรรมคาย

วิทยาศาสตร ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ณ ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษา

พระนครศรีอยุธยา๑๑๕ หมู ๖ ถนนโรจนะ ตำบลไผลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑๓๐๐๐ ดวยวธิีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) โดยมีขอแนะนำและขอกำหนดดังตอไปนี้ 

                 ๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

                          ๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด 

                          ๑.๒ แบบใบเสนอราคาท่ีกำหนดไวในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

                          ๑.๓ สญัญาจางกอสราง 

                          ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน 

                                    (๑) หลักประกันสัญญา 

                          ๑.๕ สูตรการปรับราคา 

                          ๑.๖ บทนิยาม 

                                    (๑) ผูท่ีมีผลประโยชนรวมกัน 

                                    (๒) การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม 

                          ๑.๗ แบบบัญชีเอกสารท่ีกำหนดไวในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

                                    (๑) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ 

                                    (๒) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ 

                          ๑.๘ แผนการใชพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศและแผนการใชเหล็กท่ีผลิตภายในประเทศ 

                                     .................................ฯลฯ................................. 

                 ๒. คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ 

                          ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒ ไมเปนบุคคลลมละลาย 

                          ๒.๓ ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

 

 

/๒.๔ ไมเปนบุคคล.... 
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                          ๒.๔ ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทำสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ช ั ่วคราว เนื ่องจากเปนผู ที ่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู ประกอบการตามระเบียบท่ี

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกำหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

                          ๒.๕ ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน

ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน

ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

                          ๒.๖ มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจาง 

และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                          ๒.๗ เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

                          ๒.๘ ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก ศูนยฯ           

ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม 

ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

                          ๒.๙ ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาล

ของผูยื่นขอเสนอไดมีคำสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

                          ๒.๑๐ ผู ยื ่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจาง

กอสรางในวงเงินไมนอยกวา ๑,๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ ่งลานหาแสนหาหมื ่นบาทถวน) และเปนผลงาน                 

ท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนท่ีศูนยฯเชื่อถือ 

                          ๒.๑๑  ผูยื่นขอเสนอท่ียื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

                                   กรณีที ่ขอตกลงฯ กำหนดใหผู เขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผู เขารวมคาหลัก 

ขอตกลงฯ จะตองมีการกำหนดสัดสวนหนาที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลคาตามสัญญา

ของผูเขารวมคาหลักมากกวาผูเขารวมคารายอ่ืนทุกราย 

                                   กรณีที่ขอตกลงฯ กำหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก กิจการ

รวมคานั้นตองใชผลงานของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาท่ียื่นขอเสนอ 

                                   สำหรับขอตกลงฯ ท่ีไมไดกำหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวม

คาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไวในเอกสารเชิญชวน 

                          ๒.๑๒ ผู ยื ่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื ้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

                 ๓. หลักฐานการยื่นขอเสนอ 

                         ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ 

                          ๓.๑ สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

                                   (๑) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล 

                                           (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจำกัด ใหยื่นสำเนาหนังสือรับรองการ

จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอำนาจควบคุม (ถามี) พรอมท้ังรับรองสำเนาถูกตอง 

                                           (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ใหยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอำนาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุน

รายใหญ (ถามี) พรอมท้ังรับรองสำเนาถูกตอง 

 

/(๒) ในกรณีผูยื่น.... 
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                                   (๒) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูนั้น สำเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สำเนาบัตรประจำตัว

ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรอง

สำเนาถูกตอง 

                                   (๓) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสำเนา

สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี 

                                   (๔) เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 

                                           (๔.๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พรอมรับรองสำเนาถูกตอง 

                                           (๔.๒) สำเนาภาษีมูลคาเพ่ิม (ภพ.๒๐) พรอมรับรองสำเนาถูกตอง 

                                           (๔.๓) เอกสารผูคาภาครัฐในระบบ e-GP พรอมรับรองสำเนาถูกตอง 

                                   (๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือ         

จ ัดจ างภาคร ัฐด วย อิเล ็กทรอน ิกส   ตามแบบในข อ ๑.๗ (๑) โดยไม ต องแนบในร ูปแบบ PDF File                          

(Portable Document Format) 

                                           ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดำเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ 

ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบในขอ 

๑.๗ (๑) ใหโดยผู ย ื ่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที ่ ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable 

Document Format) 

                          ๓.๒ สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

                                   (๑) ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอมอบอำนาจใหบุคคลอื่นกระทำการแทนใหแนบหนังสือ

มอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอำนาจและผูรับมอบอำนาจ 

ท้ังนี้หากผูรับมอบอำนาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น 

                                   (๒) สำเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมท้ังรับรองสำเนาถูกตอง 

                                   (๓) เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 

                                           (๓.๑) หนังสือรับรองผลงานดานงานกอสรางกับหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน 

อยางนอย ๓ ราย 

                                           (๓.๒) หนังสือรับรองคุณภาพของวัสดุที ่ใชดำเนินงานตองเปนวัสดุที ่ผลิต

ภายในประเทศ และเปนวัสดุท่ีรัฐสงเสริมและสนับสนุน 

                                           (๓.๓) หนังสือรับรองการลงทะเบียนในระบบ SMEs GP 

                                   (๔) สำเนาใบข้ึนทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) (ถามี) 

                                   (๕) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือ   

จ ัดจ  างภาคร ัฐด วยอ ิ เล ็กทรอน ิกส ตามแบบในข อ ๑ .๗ (๒)  โดยไม ต องแนบในร ูปแบบ PDF File                          

(Portable Document Format) 

                                   ทั ้งนี ้ เมื ่อผู ยื ่นขอเสนอดำเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที ่ ๒ 

ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ 

๑.๗ (๒) ใหโดยผู ย ื ่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที ่ ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable 

Document Format) 

 

 

/๔. การเสนอราคา.... 
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                 ๔. การเสนอราคา 

                          ๔.๑ ผู ยื ่นขอเสนอตองยื ่นขอเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื ้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสตามที่กำหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตอง

กรอกขอความใหถูกตองครบถวน พรอมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดยไม

ตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                          ๔.๒ ใหผู ยื ่นขอเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสาร

ประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ขอ ๑.๒ ใหครบถวนโดยไมตองยื่นใบ

แจงปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการกอสรางในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                                ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา

เดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาตอหนวย หรือราคาตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาให

ถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือ

ตัวหนังสือเปนสำคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และคาใชจายท้ังปวงไวแลว 

                                ราคาที่เสนอจะตองเสนอกำหนดยืนราคาไมนอยกวา  ๓๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคา             

โดยภายในกำหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 

                          ๔.๓ ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกำหนดเวลาดำเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน ๑๑๕ วัน                  

นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจางหรือจากวันท่ีไดรับหนังสือแจงจาก ศูนยฯ ใหเริ่มทำงาน 

                          ๔.๔ กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ 

ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไข             

ในเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส 

                          ๔.๕ ผูยื ่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสในวันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔  ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคา

ใหถือตามเวลาของระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ 

                                เมื่อพนกำหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอ

และเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

                          ๔.๖ ผูยื ่นขอเสนอตองจัดทำเอกสารสำหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู ยื ่นขอเสนอตองเปนผู ร ับผิดชอบตรวจสอบความ

ครบถวน ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) 

เพ่ือเปนการเสนอราคาใหแกศูนยฯ ผานทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

                          ๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะดำเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผูยื ่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื ่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผู ยื ่นขอเสนอรายอ่ืน              

ตามขอ ๑.๖ (๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื ่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่น

ขอเสนอรายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่น

ขอเสนอ 

                           

 

 

 

/หากปรากฏตอ.... 
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   หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะท่ี

มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๖ 

(๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทำอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด

รายชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และศูนยฯ จะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปน

ผูทิ้งงาน เวนแต ศูนยฯ จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้น มิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทำดังกลาวและไดให

ความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของศูนยฯ 

                          ๔.๘ ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้ 

                                   (๑) ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

                                   (๒) ราคาที ่เสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพิ ่ม และภาษีอื ่นๆ (ถามี)                   

รวมคาใชจายท้ังปวงไวดวยแลว 

                                   (๓) ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา          

ท่ีกำหนด 

                                   (๔) ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได 

                                   (๕) ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทำความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th 

                          ๔.๙ ผูยื่นขอเสนอท่ีเปนผูชนะการเสนอราคาตองจัดทำแผนการใชพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ

และแผนการใชเหล็กที่ผลิตภายในประเทศ โดยยื่นใหหนวยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม                

ในสัญญา 

                 ๕. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 

                          ๕.๑ การพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ ศูนยฯจะพิจารณา

ตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคาประกอบเกณฑอ่ืน 

                          ๕.๒ ในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ สวนราชการจะใชหลักเกณฑราคาประกอบเกณฑ

อ่ืน (Price Performance) โดยพิจารณาใหคะแนนตามปจจัยหลักและน้ำหนักท่ีกำหนด ดังนี้ 

                                   ๕.๒.๑ รายการพิจารณา คือ ปรับปรุงและซอมแซมลานจัดกิจกรรมคายวิทยาศาสตร 

ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษาพระนครศรีอยุธยา (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑ ) 

                                           (๑) ราคาท่ีเสนอราคา (ตัวแปรหลัก)   กำหนดน้ำหนักเทากับรอยละ   ๓๐ 

                                           (๒) ตนทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใชงาน กำหนดน้ำหนักเทากับรอยละ   ๒๕ 

                                           (๓) มาตรฐานของสินคาหรือบริการ   กำหนดน้ำหนักเทากับรอยละ   ๒๕ 

                                           (๔) บริการหลังการขาย   กำหนดน้ำหนักเทากับรอยละ   ๒๐ 

                          ๕.๓ หากผู ยื ่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื ่นหลักฐานการยื่น

ขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณาผล 

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแตผูยื่นขอเสนอรายใด

เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียด

แตกตางไปจากเงื ่อนไขที ่ศูนยฯกำหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใช

สาระสำคัญและความแตกตางนั้น ไมมีผลทำใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการ

ผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น 

 

 

/๕.๔ ศูนยฯ.... 
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                          ๕.๔ ศูนยฯ สงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณี

ดังตอไปนี้ 

                                   (๑) ไมปรากฏชื่อผูยื ่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

ทางระบบจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของศูนยฯ 

                                   (๒) ไม กรอกช ื ่อผ ู  ย ื ่นข อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจ ัดซ ื ้อจ ัดจ าง                          

ดวยอิเล็กทรอนิกส 

                                   (๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื ่อนไขที ่กำหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสำคัญ หรือมีผลทำใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน 

                          ๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือศูนยฯ มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพ่ิมเติมได ศูนยฯมี

สิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทำสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

                          ๕.๖ ศูนยฯทรงไวซึ ่งสิทธิที ่จะไมรับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ

ท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก 

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทาง

ราชการเปนสำคัญ และใหถือวาการตัดสินของศูนยฯเปนเด็ดขาดผู ยื ่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือ

คาเสียหายใดๆ มิได รวมท้ัง ศูนยฯจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปน

ผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อถือไดวายื่นขอเสนอกระทำการ

โดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน 

                               ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายไดวาไมอาจ

ดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

หรือศูนยฯ จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำใหเชื่อไดวาผูยื่นขอเสนอสามารถดำเนินงานตาม

เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคำชี้แจงไมเปนที่รับฟงได ศูนยฯ มีสิทธิที ่จะไมรับ

ขอเสนอหรือไมรับราคาของผูยื ่นขอเสนอรายนั้น ทั้งนี ้ผู ยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือ

คาเสียหายใดๆ จากศูนยฯ 

                          ๕.๗ กอนลงนามในสัญญา ศูนยฯ อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หาก

ปรากฏวามีการกระทำที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชน

รวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่น

ขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทำการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

                          ๕.๘ หากผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกวาราคาต่ำสุดของผูยื่น

ขอเสนอรายอื่นที่ไมเกินรอยละ ๑๐ ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อจัดจางจากผูประกอบการ SMEs ดังกลาว โดยจัด

เรียงลำดับผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกวาราคาต่ำสุดของผูยื่นขอเสนอรายอื่นไม

เกินรอยละ ๑๐ ท่ีจะเรียกมาทำสัญญาไมเกิน ๓ ราย 

                                    ผูยื่นขอเสนอที่เปนกิจการรวมคาที่จะไดสิทธิตามวรรคหนึ่ง ผูเขารวมคาทุกราย

จะตองเปนผูประกอบการ SMEs 

 

 

/๕.๙ หากผูยื่น.... 
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                          ๕.๙ หากผูยื่นขอเสนอซึ่งมิใชผูประกอบการ SMEs แตเปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย

หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกวาราคาต่ำสุดของผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนบุคคลธรรมดาท่ี

มิไดถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศไมเกินรอยละ ๓ ใหหนวยงานของรัฐ

จัดซ้ือหรือจัดจางจากผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย

ดังกลาว 

                                ผูยื่นขอเสนอที่เปนกิจการรวมคาที่จะไดสิทธิตามวรรคหนึ่ง ผูเขารวมคาทุกรายจะตอง

เปนผูประกอบการท่ีเปนบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย 

                 ๖. การทำสัญญาจางกอสราง 

                                ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทำสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุใน

ขอ ๑.๓ หรือทำขอตกลงเปนหนังสือกับศูนยฯ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกัน

สัญญาเปนจำนวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ใหศูนยฯยึดถือไวในขณะทำ

สัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 

                          ๖.๑ เงินสด 

                          ๖.๒ เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีท่ีใชเช็คหรือดราฟท

นั้น ชำระตอเจาหนาท่ีในวันทำสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทำการ 

                          ๖.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบาย

กำหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด 

                          ๖.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย 

ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ำ

ประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) 

                          ๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 

                 ๗. คาจางและการจายเงิน 

                          ศูนยฯจะจายคาจางซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และคาใชจายทั้งปวงแลว 

โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกำหนดการจายเงินเปน จำนวน ๔ งวด ดังนี้ 

                          งวดที่ ๑ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๓๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ผูรับจาง

ดำเนินการเจาะสำรวจชั้นดินโดยวิธี Boring test จำนวน ๑ จุด เจาะเสาเข็มเจาะ ตัดหัวเข็ม เทคอนกรีตกนหลุม 

เทคอนกรีตฐานรากทั้งหมดแลวเสร็จ เทคอนกรีตตอมอ เทคอนกรีตคานคอดิน ทรายหยาบรองพื้นเทคอนกรีตพ้ืน 

ตั้งเสาเหล็ก H-Beam แลวเสร็จคิดเปนจำนวนเงิน ๓๐% ของคาจางท้ังหมด คิดเปนเงินจำนวน ๘๐๐,๔๓๕.๗๐ 

บาท (แปดแสนสี่รอยสามสิบหาบาทเจ็ดสิบสตางค) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดทำการตรวจรับมอบไวเปน

การถูกตองแลว ระยะเวลาในการดำเนินการ ๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง ใหแลวเสร็จภายใน ๔๐ วัน 

 

 

 

 

 

/งวดท่ี ๒.... 
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                          งวดที่ ๒ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๓๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ผูรับจาง

ดำเนินการติดตั้ง TRUSS วางจันทัน ติดตั้งอกไก อะเส ติดแป Bracing พรอมโครงหลังคาทั้งหมดแลวเสร็จ ทาสี

ก ันสนิมโครงเหล็กหลังคาแลวเสร็จ คิดเปนจำนวนเง ิน ๓๐ % ของคาจ างทั ้งหมด คิดเปนเง ินจำนวน 

๘๐๐,๔๓๕.๗๐ บาท (แปดแสนสี่รอยสามสิบหาบาทเจ็ดสิบสตางค) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดทำการ

ตรวจรับมอบไวเปนการถูกตองแลว ระยะเวลาในการดำเนินการ ๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง ใหแลว

เสร็จภายใน ๓๐ วัน 

                          งวดที่ ๓ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๒๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ผูรับจาง

ดำเนินการมุงหลังคา ปดจั่ว ติดชองเกล็ดระบายอากาศ ติดตั้งรางน้ำ วางรางระบายน้ำท้ิง ปูพ้ืนกระเบื้องแลวเสร็จ 

คิดเปนจำนวนเงิน ๒๐ % ของคาจางท้ังหมด คิดเปนเงินจำนวน ๕๓๓,๖๒๓.๘๐ บาท (หาแสนสามหมื่นสามพัน

หกรอยยี่สิบสามบาทแปดสิบสตางค) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดทำการตรวจรับมอบไวเปนการถูกตองแลว 

ระยะเวลาในการดำเนินการ ๑๐๐ วัน นับถัดจากวัน ลงนามในสัญญาจาง ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน 

                          งวดสุดทาย เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๒๐ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานท้ังหมด 

ใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือ รวมท้ังทำสถานท่ีกอสรางใหสะอาดเรียบรอย 

                 ๘. อัตราคาปรับ 

                          คาปรับตามสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงจางเปน

หนังสือจะกำหนด ดังนี้ 

                          ๘.๑ กรณีท่ีผูรับจางนำงานท่ีรับจางไปจางชวงใหผูอ่ืนทำอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาตจาก

ศูนยฯ จะกำหนดคาปรับสำหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจำนวนรอยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจางชวงนั้น 

                          ๘.๒ กรณีที่ผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางกอสราง นอกเหนือจากขอ ๘.๑ จะกำหนดคาปรับ

เปนรายวันเปนจำนวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ๐.๑๐ ของราคางานจาง 

                 ๙. การรับประกันความชำรุดบกพรอง 

                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทำสัญญาจาง ตามแบบ ดังระบุในขอ ๑.๓ หรือ

ขอตกลงจางเปนหนังสือแลวแตกรณี จะตองรับประกันความชำรุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 

ไมนอยกวา  ๒ ป นับถัดจากวันท่ีศูนยฯไดรับมอบงาน โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน  

๗  วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชำรุดบกพรอง 

                 ๑๐.  ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอ่ืน ๆ 

                          ๑๐.๑ เงินคาจางสำหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจำป พ.ศ. ๒๕๖๕ 

                                    การลงนามในสัญญาจะกระทำไดตอเมื่อ ศูนยฯไดรับอนุมัติเงินคากอสรางจากเงิน

งบประมาณประจำป พ.ศ. ๒๕๖๕ 

                          ๑๐.๒ เมื่อศูนยฯไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจาง ตามการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนำสิ่งของมาเพ่ืองานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ 

และของนั ้นตองนำเขามาโดยทางเรือในเสนทางที ่มีเรือไทยเดินอยู  และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ี

รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย

การสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 

                                   (๑) แจงการสั่งหรือนำสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา ภายใน ๗ 

วัน นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 

 

/(๒) จัดการ.... 
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                                   (๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย

จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช

เรือไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 

                                   (๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย

การสงเสริมการพาณิชยนาวี 

                          ๑๐.๓ ผูยื่นขอเสนอซึ่งศูนยฯไดคัดเลือกแลว ไมไปทำสัญญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือ

ภายในเวลาท่ีกำหนดดังระบุไวในขอ ๗ ศูนยฯจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ำ

ประกัน การยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาให

เปนผูท้ิงงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

                          ๑๐.๔ ศูนยฯสงวนสิทธิ์ท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือขอกำหนดในแบบสัญญาหรือขอตกลง

จางเปนหนังสือใหเปนไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 

                          ๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยง

กันผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของศูนยฯ คำวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูยื่นขอเสนอไมมี

สิทธิเรียกรองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม 

                          ๑๐.๖ ศูนยฯ อาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณีตอไปนี ้ได โดยที ่ผู ยื ่นขอเสนอจะ

เรียกรองคาเสียหายใดๆ จากศูนยฯไมได 

                                   (๑) ศูนยฯไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดจางหรือไดรับจัดสรรแตไมเพียง

พอท่ีจะทำการจัดจางครั้งนี้ตอไป 

                                   (๒) มีการกระทำท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการจัดจางหรือท่ีไดรับการคัดเลือก

มีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมหรือสมยอม

กันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทำการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

                                   (๓) การทำการจัดจางครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกศูนยฯ หรือกระทบ

ตอประโยชนสาธารณะ 

                                   (๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซ่ึง

ออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

                 ๑๑. การปรับราคาคางานกอสราง 

                          การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๕ จะนำมาใชในกรณีท่ี 

คางานกอสรางลดลงหรือเพ่ิมข้ึน โดยวิธีการตอไปนี้ 

                          ตามเงื ่อนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธ ีคำนวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติ

คณะรัฐมนตรีเมื ่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื ่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง ตาม

หนังสอืสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 

                          สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงท่ีท่ีระดับท่ีกำหนดไวในวันแลวเสร็จตามท่ีกำหนดไว

ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาท่ีศูนยฯไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการท่ีไดระบุในขอ ๑.๕ 
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                 ๑๒. มาตรฐานฝมือชาง 

                          เมื ่อศูนยฯไดคัดเลือกผู ยื ่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตาม

ประกาศนี้แลว ผูยื่นขอเสนอจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูยื่นขอเสนอจะตองมีและใชผูผาน

การทดสอบ มาตรฐานฝมือชางหรือผูผานการทดสอบมาตราฐานฝมือชางจาก กอสราง/โยธา หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ 

ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ำกวา

รอยละ ๒๕ ของแตละ สาขาชางแตจะตองมีจำนวนชางอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปนี้ 

                          ๑๒.๑ กอสราง/โยธา 

                 ๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

                          ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูยื ่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตอง

ปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกำหนดไวโดยเครงครัด 

                 ๑๔. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 

                          ศูนยฯ สามารถนำผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผู ยื ่นขอเสนอที่ไดรับการ

คัดเลือกใหเปนผูรับจางเพ่ือนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 

                          ท้ังนี้ หากผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑท่ีกำหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอ

หรือทำสัญญากับศูนยฯ ไวชั่วคราว 

 

 

  

ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษาพระนครศรีอยุธยา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ 


