เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1 /2560
ประกวดราคาจ้างโครงการนิทรรศการภายนอก อาคารพิพิธภัณฑ์ Space Inspirium
ตามประกาศ สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ลงวันที่
พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “สานักงานฯ”
มีความประสงค์ จะประกวดราคาจ้ า งโครงการนิ ท รรศการภายนอก อาคารพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ Space Inspirium
จานวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามรายการ ดังนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

รูปแบบแจงรายการรายละเอียด
แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
แบบสัญญาจ้าง
แบบหนังสือค้าประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
1.6 บทนิยาม
(1) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.7 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
2. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
2.1 ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาต้ อ งเป็ น นิ ติ บุ ค คล ผู้ มี อ าชี พ รั บ จ้ า งงานที่ ป ระกวดราคาจ้ า ง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติ บุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ
2.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น
และหรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วัน ประกาศประกวด
ราคาจ้ า งด้ ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ ไม่ เ ป็ น ผู้ ก ระท าการอั น เป็ น การขั ด ขวางการแข่ ง ขั น ราคา
อย่างเป็นธรรม
2.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าร่วมเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องในสาระสาคัญ

2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
2.7 คู่สั ญญาต้องรับ และจ่ายเงินผ่านบัญ ชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง
ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
2.8 ผู้ ประสงค์จ ะเสนอราคาจะต้องมีผ ลงานด้านการออกแบบชุดนิทรรศการหรือมีผ ลงาน
ประเภทเดียวกันกับงานที่จ้างครั้งนี้ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 10,000,000.- บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ในสัญญา
เดียว เป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี (สามปี) นับตั้งแต่วันทางานแล้วเสร็จจนถึงวันยื่นซองข้อเสนอ จานวนไม่
น้อยกว่า 1 สั ญญาและเป็ น ผลงานที่เป็ นคู่สั ญญาโดยตรงกับส่ ว นราชการ หน่ว ยงานตามกฎหมายว่าด้ว ย
ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่สานักงานเชื่อถือ
โดยต้องแนบสาเนาสัญญาหรือสาเนาใบสั่งจ้างและสาเนาหนังสือรับรองผลงานยื่นมาพร้อมซองข้อเสนอด้าน
เทคนิค
2.9 ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาต้ อ งมี ส ถาปนิ ก และวิ ศ วกรที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การออกแบบชุ ด
นิทรรศการนี้ และเป็นผู้ที่ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพถูกต้องตามกฎหมาย ระดับไม่ต่ากว่าระดับสามัญ
นับตั้งแต่วันทางานจนถึงวันยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค เป็นผู้รับผิดชอบ, ควบคุม, ดูแลการจัดทานิทรรศการ
ในระบบนั้นๆ โดยตรง ให้เป็นไปตามรูปแบบ, ข้อกาหนดและเงื่อนไขของการจ้าง โดยให้ยื่นรายชื่อ สถาปนิก
และวิ ศ วกร พร้ อ มใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ เสนอพร้ อ มการยื่ น ซองเอกสาร ในการเสนอราคา
พร้อมใบอนุญาตที่ไม่หมดอายุมาแสดง
2.10 ผู้ ป ระสงค์จ ะเสนอราคาจะต้องกาหนดให้ มีระบบกรอบอาคาร ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
ระบบปรับ อากาศ รวมทั้งวัส ดุและอุป กรณ์ เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ เพื่อการอนุรักษ์พลั งงาน
และให้มีการใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร และการใช้พลังงานหมุนเวียนในระบบต่างๆ ของอาคาร เป็นไปตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา
วันที่ 4 ธันวาคม 2550 และกฎกระทรวง กาหนดประเภท หรื อขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์
และวิ ธี ก ารในการออกแบบอาคารเพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552
2.11 ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาต้ อ งผ่ า นการคั ด เลื อ กผู้ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ บื้ อ งต้ น ในการซื้ อ ของ
สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น 2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุ คคล หนั งสื อบริ คณห์ สนธิ บั ญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม และบัญชีผู้ ถือ หุ้ นรายใหญ่
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้ ป ระสงค์จ ะเสนอราคาเป็น บุค คลธรรมดาหรื อคณะบุ คคลที่ มิใ ช่ นิติ บุค คล
ให้ ยื่ น ส าเนาบั ต รประจ าตั ว ประชาชนของผู้ นั้ น ส าเนาข้ อ ตกลงที่ แ สดงถึ ง การเข้ า เป็ น หุ้ นส่ ว น (ถ้ า มี )
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง

(3) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า
ให้ยื่นสาเนาสัญญาของการเข้ าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้า
ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล
ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)
(4) สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(5) ผู้ ป ระสงค์ร าคาจะต้องมีผ ลงานงานด้านการออกแบบชุ ดนิทรรศการหรือ มีผ ลงาน
ประเภทเดียวกันกับงานที่จ้างครั้งนี้ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ในสัญญาเดียว
เป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี (สามปี) นับตั้งแต่วันทางานแล้วเสร็จจนถึงวันยื่นซองข้อเสนอ จานวนไม่น้อย
กว่า 1 สัญญาและเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่สานักงานเชื่อถือ โดยต้อง
แนบสาเนาสัญญาหรือสาเนาใบสั่งจ้างและสาเนาหนังสือรับรองผลงานยื่นมาพร้อมซองข้อเสนอด้านเทคนิค
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลงนาม
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)
(2) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
มอบอานาจให้บุคคลอื่นทาการแทน
(3) หลักประกันซอง ตามข้อ 5
(4) แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.8 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ
ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน
4.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันยืนยันราคา
สุดท้าย โดยภายในกาหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคา
ที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้ว เสร็จ
ไม่เกิน 210 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากสานักงานฯ ให้เริ่มทางาน
4.4 ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควร
ตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียดฯลฯ ให้ถี่ถ้วน และเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตก
ลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
4.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างโครงการนิทรรศการภายนอก อาคารพิพิธภัณฑ์ Space Inspirium ด้วยวิธีการทาง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เลขที่ 1 /2560” ยื่ น ต่ อ คณะกรรมการประกวดราคา ในวั น ที่ 6 ธั น วาคม 2559
ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก 1 ชั้น 2 เฟส 1 สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
คณะกรรมการประกวดราคาจะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
แต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้ มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 1.6 (1)
ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตาม ข้อ 3.2
และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระทาการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตาม ข้อ 1.6 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิ
เสนอราคา รายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และสานักงานจะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคา
หรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคา
ที่มีผ ลประโยชน์ร ่ว มกัน กับ ผู้ป ระสงค์จ ะเสนอราคารายอื่น หรือ เป็น ผู ้มีผ ลประโยชน์ร่ว มกัน ระหว่า งผู้
ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม หรือผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้า
หน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์
ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุให้ถือเป็นที่สุด
หากปรากฏต่ อ คณะกรรมการประกวดราคาว่ า กระบวนการเสนอราคา จ้ า งด้ ว ยวิ ธี ก าร
ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ประสบข้ อ ขั ด ข้ อ งจนไม่ อ าจด าเนิ น การต่ อ ไปให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในเวลาที่ ก าหนดไว้
คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือ
ติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นและเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดาเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอน
ที่ ค้ า งอยู่ ภ ายในเวลาของการเสนอราคาที่ ยั ง เหลื อ ก่ อ นจะสั่ ง พั ก กระบวนการเสนอราคา แต่ ต้ อ งสิ้ น สุ ด
กระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะ
ไม่แล้ ว เสร็ จ ได้โ ดยง่าย หรื อข้อขัด ข้องไม่อ าจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่ งยกเลิ ก
กระบวนการเสนอราคา และกาหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มี
สิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิ ทธิ ในการตั ดสิ นใจด าเนิ นการใดๆ ระหว่ างการประกวดราคาฯ
เพื่อให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
4.8 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(1) ปฏิ บั ติ ตามเงื่ อนไขที่ ระบุ ไว้ ในหนั งสื อแสดงเงื่ อนไขการซื้ อ และการจ้ า งด้ ว ยวิ ธี ก าร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค
(2) ราคาสู งสุ ดของการประกวดราคาซื้อด้ว ยวิธีการทางอิเล็ กทรอนิกส์ จะต้องเริ่มต้นที่
25,570,000.- บาท (-ยี่สิบห้าล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน-)
(3) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(4) ผู้ มี สิ ทธิ เสนอราคาหรื อผู้ แทนจะต้ องมาลงทะเบี ยนเพื่ อเข้ าสู่ กระบวนการเสนอราคา
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด
(5) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ
(6) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOG.IN แล้ว จะต้องดาเนินการเสนอราคา โดยราคา
ที่เสนอในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็ กทรอนิกส์ จะต้องต่ากว่าราคาสู งสุ ดในการประกวดราคาฯ
และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่า (Minimum..Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว
(7) ห้ ามผู้ มี สิ ทธิ เสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่ อการประกวดราคาฯ เสร็ จสิ้ นแล้ ว
จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด

(8) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในการให้ บ ริ ก ารเสนอราคาทางอิ เล็ ก ทรอนิก ส์ และค่ า ใช้ จ่ ายในการเดิ น ทางของผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา
(9) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00น.
ถึง เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้ง วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.005)
ให้ทราบต่อไป
(10) ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทาความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ของผู้ ให้ บ ริ การตลาดกลางอิเล็ กทรอนิ กส์ ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และผู้ มีสิ ทธิ
เสนอราคาต้ อ งท าการทดลองวิ ธี ก ารเสนอราคาก่ อ นถึ ง ก าหนดวั น เสนอราคาที่ เ ว็ บ ไซต์ ข องผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป
5. หลักประกันซอง
ผู้ ป ระสงค์จ ะเสนอราคาต้อ งวางหลั ก ประกั นซองพร้ อ มกั บการยื่น ซองข้ อ เสนอด้า นเทคนิ ค
จานวน 1,278,500.- บาท (-หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน-) โดยหลักประกันซองจะต้อง
มีร ะยะเวลาการค้าประกัน ตั้งแต่วัน ยื่น ซองข้อ เสนอทางด้านเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึง วันสิ้นสุดการยืน
ราคา โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
5.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สานักงานฯ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค
หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
5.3 หนังสือค้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.5 (1)
5.4 หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้
แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.5 (1)
5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลัก ประกัน ซองตามข้อ นี้ สานัก งานฯ จะคืน ให้ผู ้ป ระสงค์จ ะเสนอราคาหรือ ผู ้ค้าประกัน
ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้
ซึ่งเสนอราคาต่าสุด จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทาสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประกวดราคาจ้ า งด้ ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ นี้ ส านั ก งานจะพิ จ ารณา
ตัดสินด้วยราคารวม
6.2 หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการ
เสนอราคาไม่ถ ูก ต้อ ง หรือ ไม่ค รบถ้ว นตามข้อ 3 หรือ ยื ่น เอกสารประกวดราคาจ้า งด้ว ยวิธ ีก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์
จะเสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสาร
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่า
จะเป็นประโยชน์ต่อสานักงานฯ เท่านั้น

6.3 สานักงานฯ สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน
ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ไม่ ปรากฏชื่ อผู้ ประสงค์ จะเสนอราคารายนั้ น ในบั ญชี ผู้ รั บเอกสารประกวดราคาจ้ าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสานักงานฯ
(2) เสนอรายละเอีย ดแตกต่า งไปจากเงื่อ นไขที่กาหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อ
ด้ว ยวิธ ีก ารทางอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ที่เ ป็น สาระส าคัญ หรือ มีผ ลทาให้เ กิด ความได้เ ปรีย บเสีย เปรีย บแก่ผู้
ประสงค์ จะเสนอราคารายอื่น
6.4 ในการตั ดสิ นการประกวดราคาจ้ างด้ วยวิ ธี การทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ หรื อในการท าสั ญญา
คณะกรรมการประกวดราคา หรือสานักงานฯ มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ
หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ สานักงานฯ มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทา
สัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง
6.5 สานักงานฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาจ้ างด้ ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ โดยไม่ พิจ ารณาจั ด จ้ า งเลยก็ไ ด้ สุ ด แต่ จ ะพิ จ ารณา
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของสานักงานฯ เป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์
จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งสานักงานฯ จะพิจารณายกเลิก
การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็น
ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริต
เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่าสุด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดาเนินงานตามสัญญา
ได้ คณะกรรมการประกวดราคาหรือสานักงานฯ จะให้ผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาให้
เชื่อได้ว่าผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถดาเนินงานตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จ
สมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ สานักงานฯ มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น
6.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ว่าผู้ ป ระสงค์จ ะเสนอราคาที่ได้รั บ การคัดเลื อกเป็นผู้มีสิ ทธิเสนอราคา ที่มีผ ลประโยชน์ร่ว มกันกับผู้ มีสิ ทธิ
เสนอราคารายอื่น หรื อ เป็ น ผู้ มี ผ ลประโยชน์ร่ ว มกัน ระหว่ า งผู้ มี สิ ทธิ เ สนอราคากั บ ผู้ ใ ห้ บริ ก ารตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิ เล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา
ที่กระทาการอันเป็น การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.6 สานักงานฯ มีอานาจที่จะตัดรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และสานักงานฯ จะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
7.การทาสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) จะต้องทาสัญญาจ้าง
ตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 1.5 กับสานักงานฯ ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้แจ้ง และจะต้องวาง
หลั กประกัน สัญญาเป็ นจ านวนเงิน เท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้สานักงานฯ ยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้
7.1 เงินสด
7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่าย ให้แก่ สานักงานฯ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญาหรือก่อนหน้า
นั้นไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
7.3 หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุใน
ข้อ 1.6 (2)
7.4 หนั ง สื อ ค้ าประกั น ของบริ ษั ท เงิ น ทุ น หรื อ บริ ษั ท เงิ นทุ น หลั ก ทรั พ ย์ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ

ไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกัน ดังระบุ
ในข้อ 1.6 (2)
7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลั ก ประกั น นี้ จ ะคื น ให้ โดยไม่ มี ด อกเบี้ ย ภายใน 15 วั น นั บ ถั ด จากวั น ที่ คู่ สั ญ ญาพ้ น
จากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
สานักงานฯ จะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น 5 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 ชาระเงินในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน งวดที่ 1 แล้วเสร็จ
ภายใน 45 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่ 2 ชาระเงินในอัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน งวดที่ 2 แล้วเสร็จ
ภายใน 90 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่ 3 ชาระเงินในอัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน งวดที่ 3 แล้วเสร็จ
ภายใน 120 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่ 4 ชาระเงินในอัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน งวดที่ 4 แล้วเสร็จ
ภายใน 150 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่ 5 ชาระเงินในอัตราร้อยละ 35 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน งวดที่ 5 แล้วเสร็จ
ภายใน 210 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา
9.การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือ
ทาสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ 1.4 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขาย
ที่เกิดขึ้น ภายในระยะเวลาไม่น้ อยกว่า 2 ปี นับ แต่วันที่ส านักงานฯ ได้รับมอบ โดยผู้ ขายต้องรีบจัด การ
ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 7 วัน ทาการนับแต่วันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
10.ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
10.1 เงิ น ค่ า พั ส ดุ ส าหรั บ การจั ด จ้ า งครั้ ง นี้ ได้ ม าจากเงิ น งบประมาณประจ าปี 2560
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อสานักงานฯ ได้รับอนุมัติเงินจากงบประมาณประจาปี 2560 แล้วเท่านั้น
10.2 เมื่อสานักงานฯ ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของ
ตามการประกวดราคาซื้ อ ด้ ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ล้ ว ถ้ า ผู้ ข ายจะต้ อ งสั่ ง หรื อ น าสิ่ ง ของดั ง กล่ า ว
เข้ ามาจากต่ างประเทศและของนั้ น ต้อ งน าเข้ ามาโดยทางเรื อในเส้ นทางที่ มีเ รือ ไทยเดิ นอยู่ และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขาย
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้
(1) แจ้ ง การสั่ ง หรื อ น าสิ่ ง ของที่ ซื้ อ ขายดั ง กล่ า วเข้ า มาจากต่ า งประเทศต่ อ กรมเจ้ า ท่ า
ภายใน 7 วัน นับ ตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐ มนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นใด
(2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่น
ที่มิใช่เรื อไทย ซึ่งจะต้องได้รั บ อนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่ รัฐ มนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชย์นาวี

10.3 ผู้ป ระสงค์จ ะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้ว ยวิธีก ารทางอิเล็กทรอนิก ส์
ต่อสานักงานฯ แล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิ
เสนอราคาแล้ว ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กาหนดใน ข้อ 4.7 (4) (5) (6)
และ (7) มิฉะนั้น สานักงานฯ จะริบหลักประกันซองจานวนร้อยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจ
พิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรม
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
10.4 ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่ง สานักงานฯ ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลา
ที่ทางราชการกาหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 สานักงานจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือ
ค้าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้ง
งานตามระเบียบของทางราชการ
10.5 ส านักงานฯ สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกาหนดในแบบสั ญญาให้ เป็นไป
ตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

