
( สำเนา )
เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

เลขที ่........................

การจางพิมพ จัดสงแบบทดสอบและกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๓

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ตามประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ลงวันที ่       กุมภาพันธ ๒๕๖๔
 
                  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน กศน. ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "สำนักงาน กศน."

มีความประสงคจะ  ประกวดราคาจางพิมพ จัดสงแบบทดสอบและกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธ์ิปลายภาคเรียนที่ ๒

ปการศึกษา ๒๕๖๓ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ดวยวิธีประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ณ โดยมีขอแนะนำและขอกำหนดดังตอไปนี้

                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๑     รายละเอียดและขอบเขตของงาน

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๓     สัญญาจางท่ัวไป

                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ำประกัน

                                    (๑)   หลักประกันการเสนอราคา

                                    (๒)   หลักประกันสัญญา

                          ๑.๕     บทนิยาม

                                    (๑)   ผูท่ีมีผลประโยชนรวมกัน

                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม

                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารท่ีกำหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑

                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒

                 ๒.    คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ

                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย

                          ๒.๒     ไมเปนบุคคลลมละลาย

                          ๒.๓     ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                          ๒.๔     ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทำสัญญากับหนวยงานของรัฐ

ไวช่ัวคราว เน่ืองจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรี

วาการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                          ๒.๕     ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน

ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6RGicL%2BqHeslt2FhjsrY3Oa
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRaO30h6sV3hJa%0ATC%2BxYSS8pANWWdUCwiINakd8s%2FlDcKIJbqCvf4I6PJnYO9RP%2B1W%2FSjpIJMMABJ24nTBSG895%2Bg%3D%3D
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TrOWt6NV5viiXU3uiTv0A8
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6Q1TDT7oIXONfavNTPMViAs
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TvvQ5sS8Xq7ee1G0y%2Fi572
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SNf1tmGS30J3SSLlkQmi6z
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TIv9Q9c6zpcP%2FJiWVnqpSC
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6T%2F6j8GBTzci6tY%2F740YFav


ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

                          ๒.๖     มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

                          ๒.๗     เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

ดังกลาว

                          ๒.๘     ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก สำนักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน กศน. ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทำการ

อันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้

                          ๒.๙     ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาล

ของผูยื่นขอเสนอไดมีคำสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น

                          ๒.๑๐     ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                          ๒.๑๑     เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดัง

กลาว และตองมีผลงานในการรับจางในวงเงินไมนอยกวา ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดลานบาทถวน) และเปนผลงานที่

เปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานเอกชนที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน กศน.

เชื่อถือ โดยตองมีเอกสารหลักฐานแสดงพรอมการเสนอราคา

                 ๓.    หลักฐานการย่ืนขอเสนอ

                         ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ

                          ๓.๑    สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล

                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจำกัด ใหยื่นสำเนาหนังสือรับรอง

การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอำนาจควบคุม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสำเนาถูกตอง

                                           (ข)   บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ใหยื่นสำเนาหนังสือรับรอง

การจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอำนาจควบคุม (ถามี) และบัญชี

ผูถือหุนรายใหญ (ถามี) พรอมทั้งรับรองสำเนาถูกตอง

                                   (๒)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล

ใหยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูนั้น สำเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สำเนาบัตร

ประจำตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนท่ีมิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้ง

รับรองสำเนาถูกตอง

                                   (๓)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสำเนา

สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี

                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอื่นๆ

                                           (๔.๑)   สำเนาใบทะเบียนพาณิชย

                                           (๔.๒)   สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม

                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ทั้งหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ



จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File

(Portable Document Format)

                                           ท้ังนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดำเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑

ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบในขอ

๑.๖ (๑) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document

Format)

                          ๓.๒    สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอำนาจใหบุคคลอื่นกระทำการแทนใหแนบหนังสือ

มอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอำนาจและผูรับมอบอำนาจ ทั้งนี้

หากผูรับมอบอำนาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น

                                   (๒)    หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕

                                   (๓)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ทั้งหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ

จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable

Document Format)

                                           ท้ังนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดำเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒

ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ

๑.๖ (๒) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document

Format)

                 ๔.    การเสนอราคา

                          ๔.๑     ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

ดวยอิเล็กทรอนิกสตามท่ีกำหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตอง

กรอกขอความใหถูกตองครบถวน พรอมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดยไมตอง

แนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๔.๒     ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา

เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง

ท้ังน้ี ราคารวมท่ีเสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือ

เปนสำคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวงไวแลว

                                   ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกำหนดยืนราคาไมนอยกวา ๓๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคา

โดยภายในกำหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได

                          ๔.๓     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกำหนดเวลาดำเนินการแลวเสร็จไมเกิน ๑๔๕ วัน นับถัดจาก

วันลงนามในสัญญาจางหรือจากวันท่ีไดรับหนังสือแจงจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน กศน. ใหเริ่ม

ทำงาน

                          ๔.๔     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ

ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไข

ในเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส

                          ๔.๕     ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย



อิเล็กทรอนิกส ในวันท่ี ..........................................  ระหวางเวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. และเวลา

ในการเสนอราคาใหถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ

                          เมื่อพนกำหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและเสนอ

ราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

                          ๔.๖     ผูยื่นขอเสนอตองจัดทำเอกสารสำหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน

ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการ

เสนอราคาใหแกสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน กศน.ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

ดวยอิเล็กทรอนิกส

                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะดำเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นตามขอ

๑.๕ (๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น

คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ

                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะที่

มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕(๒)

และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทำอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ

ผูยื่นขอเสนอรายน้ันออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน กศน.

จะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูท้ิงงาน เวนแตสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน กศน.

จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายน้ันมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทำดังกลาวและไดใหความรวมมือเปนประโยชน

ตอการพิจารณาของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน กศน.

                          ๔.๘     ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้

                                   (๑)    ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี)

รวมคาใชจายท้ังปวงไวดวยแลว

                                   (๓)    ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา

ท่ีกำหนด

                                   (๔)    ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได

                                   (๕)    ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทำความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th

                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา

                          ผูยื่นขอเสนอตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อ

จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี ้จำนวน ๘๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

(แปดแสนสามหมื่นบาทถวน)

                          ๕.๑     เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ใหแก เงินนอกงบประมาณ สำนักงาน กศน.

ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีที่ใชเช็คหรือดราฟทนั้นชำระตอเจาหนาที่ในวันที่ยื่นขอเสนอ หรือกอนวันนั้นไมเกิน

๓ วันทำการ



                          ๕.๒     หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการ

นโยบายกำหนด

                          ๕.๓     พันธบัตรรัฐบาลไทย

                          ๕.๔     หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาต

ใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย

ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ำประกัน

ของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

                          กรณีท่ีผูยื่นขอเสนอนำเช็คหรือดราฟทที่ธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือ

ค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย มาวางเปนหลักประกันการเสนอราคาจะตองสงตนฉบับ

เอกสารดังกลาวมาใหสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน กศน. ตรวจสอบความถูกตอง

ในวันที่............................................... ระหวางเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.

                          กรณีท่ีผูยื่นขอเสนอท่ียื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ประสงคจะใชหนังสือค้ำ

ประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคาใหระบุชื่อผูเขารวมคารายที่สัญญารวมคา

กำหนดใหเปนผูเขายื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐเปนผูยื่นขอเสนอ

                 ๖.    หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา

                          ๖.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ สำนักงานปลัด

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน กศน.จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา

                          ๖.๒     การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ

                                   กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอสำนักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ สำนักงาน กศน. จะพิจารณาจาก ราคารวม

                          ๖.๓      หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการ

ยื่นขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผล

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใด

เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียด

แตกตางไปจากเง่ือนไขทีส่ำนักงาน กศน.กำหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใช

สาระสำคัญและความแตกตางน้ันไมมีผลทำใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการ

ผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น

                          ๖.๔     สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน กศน.สงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของ

ผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี้

                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายช่ือผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบการ

จัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน กศน.

                                   (๒)    ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง

ดวยอิเล็กทรอนิกส

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขท่ีกำหนดในเอกสารเอกสารประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสำคัญ หรือมีผลทำใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูย่ืนขอเสนอรายอื่น



                          ๖.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน กศน. มีสิทธิใหผูยื่น

ขอเสนอช้ีแจงขอเท็จจริงเพ่ิมเติมได สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน กศน.มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ

ไมรับราคา หรือไมทำสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง

                          ๖.๖     สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน กศน. ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคา

ต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจำนวน หรือขนาด หรือ

เฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได

สุดแตจะพิจารณา ท้ังน้ี เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสำคัญ และใหถือวาการตัดสินของสำนักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ สำนักงาน กศน. เปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้ง

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน กศน.จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษ

ผูยื่นขอเสนอเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวา

การยื่นขอเสนอกระทำการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่น

มายื่นขอเสนอแทน เปนตน

                                ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายไดวาไมอาจดำเนิน

งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน กศน. จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นช้ีแจงและแสดงหลักฐานที่ทำใหเช่ือไดวา

ผูยื่นขอเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคำชี้แจงไมเปนที่

รับฟงได สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน กศน. มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของ

ผูยื่นขอเสนอรายน้ัน ท้ังน้ี ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากสำนักงานปลัด

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน กศน.

                          ๖.๗     กอนลงนามในสัญญาสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน กศน. อาจประกาศ

ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หากปรากฏวามีการกระทำที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคา

หรือท่ีไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขัน

อยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทำการทุจริต

อ่ืนใดในการเสนอราคา

                 ๗.     การทำสัญญาจาง

                               ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทำสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ

๑.๓ หรือทำขอตกลงเปนหนังสือกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน กศน. ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวัน

ท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจำนวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางที่ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสได ใหสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน กศน. ยึดถือไวในขณะทำสัญญา โดยใช

หลักประกันอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปนี้

                          ๗.๑     เงินสด

                          ๗.๒     เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารสั่งจายใหแก เงินนอกงบประมาณ สำนักงาน กศน. โดยเปน

เช็คลงวันที่ท่ีทำสัญญา หรือกอนหนาน้ัน ไมเกิน ๓ วัน ทำการของทางราชการ

                          ๗.๓     หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุ

ในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด



                          ๗.๔     หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาต

ใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย

ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ำประกัน

ของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)

                          ๗.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย

                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว

                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ย ตามอัตราสวนของงานจางซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ สำนักงาน กศน. ไดรับมอบไวแลว

                 ๘.    คาจางและการจายเงิน

                          สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน กศน. จะจายคาจางซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม

ตลอดจนภาษีอ่ืน ๆ และคาใชจายท้ังปวงแลว โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกำหนดการจายเงินเปน

จำนวน ๒ งวด ดังน้ี

                          งวดท่ี ๑ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๘๐ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน เมื่อผูรับจาง

ดำเนินการจัดพิมพ จัดสงแบบทดสอบและกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๓

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จ

ภายใน ๒๗ วัน

                          งวดสุดทาย เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๒๐ ของคาจาง เม่ือผูรับจางดำเนินการจัดพิมพและ

จัดสงรายงานผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๓ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ไดปฏิบัติงานทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา หรือขอตกลงจาง

เปนหนังสือ หรือขอตกลงจางเปนหนังสือ และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน กศน. ไดตรวจรับมอบ

งานจาง

                 ๙.    อัตราคาปรับ

                          คาปรับตามแบบสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสน้ี หรือขอตกลงจาง

เปนหนังสือจะกำหนด ดังนี้

                          ๙.๑     กรณีท่ีผูรับจางนำงานท่ีรับจางไปจางชวงใหผูอื่นทำอีกทอดหน่ึงโดยไมไดรับอนุญาตจาก

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน กศน. จะกำหนดคาปรับสำหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจำนวน

รอยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจางชวงนั้น

                          ๙.๒     กรณีท่ีผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางนอกเหนือจากขอ ๙.๑ จะกำหนดคาปรับเปนรายวัน

ในอัตรารอยละ๐.๑๐ ของราคาคาจาง

                 ๑๐.    การรับประกันความชำรุดบกพรอง

                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทำขอตกลงเปนหนังสือ หรือทำสัญญาจาง ตามแบบ

ดังระบุในขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชำรุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอย

กวา - นับถัดจากวันท่ีสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน กศน.ไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการ

ซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชำรุดบกพรอง

                 ๑๑.    ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอ่ืน ๆ



                          ๑๑.๑   เงินคาจางสำหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔

                                    การลงนามในสัญญาจะกระทำไดตอเมื่อ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน

กศน. ไดรับอนุมัติเงินคาจางจากเงินงบประมาณประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔ แลวเทานั้น

                          ๑๑.๒   เมื่อสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน กศน. ไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใด

ใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตามประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนำสิ่งของมา

เพ่ืองานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนำเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู

และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูรับจาง

จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

                                   (๑)    แจงการส่ังหรือนำส่ิงของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา

ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันท่ีผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได

                                   (๒)    จัดการใหส่ิงของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย

จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของน้ัน โดยเรืออื่นที่มิใช

เรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน

                                   (๓)    ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมาย

วาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี

                          ๑๑.๓   ผูยื่นขอเสนอซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน กศน.ไดคัดเลือกแลว

ไมไปทำสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาท่ีทางราชการกำหนดดังระบุไวในขอ ๗ สำนักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ สำนักงาน กศน. จะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ำประกันการ

ยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน

ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                          ๑๑.๔   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน กศน. สงวนสิทธ์ิที่จะแกไขเพิ่มเติม

เง่ือนไข หรือขอกำหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

                          ๑๑.๕   ในกรณีท่ีเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน

ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน กศน. คำวินิจฉัยดังกลาว

ใหถือเปนท่ีสุด และผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม

                          ๑๑.๖   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน กศน. อาจประกาศยกเลิกการจัดจาง

ในกรณีตอไปน้ีได โดยท่ีผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน

กศน. ไมได

                                   (๑)    ไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดจางหรือไดรับจัดสรรแตไมเพียงพอที่จะ

ทำการจัดจางครั้งน้ีตอไป

                                   (๒)    มีการกระทำที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดจางหรือที่ไดรับการคัดเลือก

มีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอม

กันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทำการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา

                                   (๓)    การทำการจัดจางครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกสำนักงานปลัด



กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน กศน. หรือกระทบตอประโยชนสาธารณะ

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

ซึ่งออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                 ๑๒.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

                          ในระหวางระยะเวลาการจาง ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตองปฏิบัติตาม

หลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกำหนดไวโดยเครงครัด

                 ๑๓.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

                          สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน กศน. สามารถนำผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จ

ตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

                          ท้ังน้ี หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือ

ทำสัญญากับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน กศน. ไวช่ัวคราว
 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

       กุมภาพันธ ๒๕๖๔


