เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ๔/๒๕๖๕
การจ้างดูแลและบารุงรักษา (MA) เครื่องฉายดาวระบบดิจิตอล (ประจาปี) ท้องฟ้าจาลองกรุงเทพ
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
ตามประกาศ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕
สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ "กรม" มีควำมประสงค์จะ ประกวดรำคำจ้ำง
ดูแลและบำรุงรักษำ (MA) เครื่องฉำยดำวระบบดิจิตอล (ประจำปี) ท้องฟ้ำจำลองกรุงเทพ ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อ
กำรศึกษำ ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็ กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ ท้องฟ้ำจำลองกรุงเทพ ศูนย์วิทยำศำสตร์เ พื่ อ
กำรศึกษำ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้
๑. เอกสำรแนบท้ำยเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รำยละเอียดและขอบเขตของงำน
๑.๒ แบบใบเสนอรำคำที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญำจ้ำงทั่วไป
๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
(๑) หลักประกันสัญญำ
๑.๕ บทนิยำม
(๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) กำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสำรที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
๒.๑ มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญำกับหน่วยงำนของ
รั ฐ ไว้ชั่ว ครำว เนื่ องจำกเป็ น ผู้ ที่ไม่ผ่ ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบที่
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังกำหนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง
2.5 ไม่เป็น…
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๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงำน
ของหน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจในกำรดำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐกำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ
๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว
๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่นที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่กรม
ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม
ในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทยเว้น แต่
รัฐบำลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
๒.๑๐ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งภำครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลำง
๒.๑๑ ผู้เสนอรำคำมีประสบกำรณ์ในกำรดูแลและบำรุงรักษำ (MA) เครื่องฉำยดำวระบบ
ดิจิตอล ไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี
๒.๑๒ ผู้เสนอรำคำสำมำรถติดต่อประสำนงำนกับบริษัท E&S (บริษัทผู้ผลิตเครื่องฉำยดำว
ระบบดิจิตอลของ ส่วนท้องฟ้ำจำลองกรุงเทพ ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำ) เพื่อให้ดูแลและบำรุงรักษำด้ำน
เทคนิคที่มีควำมซับซ้อน
๓. หลักฐำนกำรยื่นข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสำรหลักฐำนยื่นมำพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อ
จัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่ำงน้อยต้องมีเอกสำรดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนำหนังสือรับรองกำร
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร ผู้มีอำนำจควบคุม (ถ้ำมี) พร้อมทั้งรับรองสำเนำถูกต้อง
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหำชนจำกัด ให้ยื่นสำเนำหนังสื อรับรองกำร
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้มีอำนำจควบคุม (ถ้ำมี) และบัญชี
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ (ถ้ำมี) พร้อมทั้งรับรองสำเนำถูกต้อง
(๒) ในกรณี ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอเป็ น บุ ค คลธรรมดำหรื อ คณะบุ ค คลที่ มิ ใ ช่ นิ ติ บุ ค คล
ให้ยื่นสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้นั้น สำเนำข้อตกลงที่แสดงถึงกำรเข้ำเป็นหุ้ นส่วน (ถ้ำมี) สำเนำบัตร
ประจำตัวประชำชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนำหนังสือเดินทำงของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชำติไทย พร้อมทั้ง
รับรองสำเนำถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้ ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐำนะเป็นผู้ ร่ว มค้ ำ ให้ ยื่น
สำเนำสัญญำของกำรเข้ำร่วมค้ำ และเอกสำรตำมที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้ำ แล้วแต่กรณี
(4) เอกสำร...
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(๔) เอกสำรเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
(๔.๒) สำเนำใบทะเบียนพำณิชย์ พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
(๕) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อ
จั ด จ้ ำ งภำครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ตำมแบบในข้ อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ ต้ อ งแนบในรู ป แบบ PDF File (Portable
Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินกำรแนบไฟล์ เอกสำรตำมบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้ำงบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ตำมแบบใน
ข้อ ๑.๖ (๑) ให้ โ ดยผู้ ยื่ น ข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสำรส่ ว นที่ ๑ ดังกล่ ำวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่ำงน้อยต้องมีเอกสำรดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนำจให้บุคคลอื่นกระทำกำรแทนให้แนบหนังสือ
มอบอำนำจซึ่งติดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำย โดยมีหลักฐำนแสดงตัวตนของผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ ทั้งนี้
หำกผู้รับมอบอำนำจเป็นบุคคลธรรมดำต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภำวะตำมกฎหมำยแล้วเท่ำนั้น
(๒) เอกสำรเพิ่มเติมอื่นๆ
(๒.๑) หนังสือรับรองผลงำน/ประสบกำรณ์ ในกำรดูแลและบำรุงรักษำ
(MA) เครื่องฉำยดำวระบบดิจิตอล ไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี
(๓) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อ
จั ด จ้ ำ งภำครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ตำมแบบในข้ อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ ต้ อ งแนบในรู ป แบบ PDF File (Portable
Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินกำรแนบไฟล์เอกสำรตำมบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้ำงบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ตำมแบบใน
ข้อ ๑.๖ (๒) ให้ โ ดยผู้ ยื่ น ข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสำรส่ ว นที่ ๒ ดังกล่ ำวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๔. กำรเสนอรำคำ
๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครั ฐ ด้ว ย
อิเล็กทรอนิกส์ตำมที่กำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้อง
กรอกข้อควำมให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐำนแสดงตัวตนและทำกำรยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดย
ไม่ต้องแนบใบเสนอรำคำในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ในกำรเสนอรำคำให้เสนอรำคำเป็นเงินบำทและเสนอรำคำได้เพียงครั้งเดียวและ
รำคำเดียวโดยเสนอรำคำรวม และหรือรำคำต่อหน่วย และหรือต่อรำยกำร ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ำยใบเสนอรำคำ
ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ รำคำรวมที่เสนอจะต้องตรงกั นทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้ำตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือ
ตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดรำคำรวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม ภำษีอำกรอื่น และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว
รำคำ...
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รำคำที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนรำคำไม่น้อยกว่ำ ๖๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอรำคำ
โดยภำยในกำหนดยืนรำคำ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบรำคำที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนกำรเสนอรำคำมิได้
๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลำดำเนินกำรแล้วเสร็จไม่เกิน ๓๖๕ วัน นับถัด
จำกวันลงนำมในสัญญำจ้ำงหรือจำกวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจำก กรม ให้เริ่มทำงำน
๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้ า งดู แ ลและบ ารุ ง รั ก ษา (MA) เครื่ อ งฉายดาวระบบ
ดิจิตอล (ประจาปี) ท้องฟ้าจาลองกรุงเทพ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
ตรวจสอบให้ถี่ถ้วนและเข้า ใจเอกสารประกวดราคาจ้า งอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสีย
ก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์
๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 17 มีนำคม 2565 ระหว่ำงเวลำ 08.30 น. ถึง 16.30 น. และเวลำใน กำรเสนอรำคำ
ให้ถือตำมเวลำของระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
เมื่อพ้นกำหนดเวลำยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำแล้ว จะไม่รับเอกสำรกำรยื่นข้อเสนอและ
เสนอรำคำใด ๆ โดยเด็ดขำด
๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสำรสำหรับใช้ในกำรเสนอรำคำในรูปแบบไฟล์เอกสำร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบตรวจสอบควำม
ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสำร PDF File ก่อนที่จะยืนยันกำรเสนอรำคำ แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อ
เป็นกำรเสนอรำคำให้แก่กรมผ่ำนทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๔.๗ คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินกำรตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรำยว่ำ เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่นตำมข้อ
๑.๕ (๑) หรือไม่ หำกปรำกฏว่ำผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น
คณะกรรมกำรฯ จะตัดรำยชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจำกกำรเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
หำกปรำกฏต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ว่ำ ก่อนหรือใน
ขณะที่มีกำรพิจำรณำข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดกระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมตำม
ข้ อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมกำรฯ เชื่ อ ว่ ำ มี ก ำรกระท ำอั น เป็ น กำรขั ด ขวำงกำรแข่ ง ขั น อย่ ำ งเป็ น ธรรม
คณะกรรมกำรฯ จะตัดรำยชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้นออกจำกกำรเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และกรมจะพิจ ำรณำลงโทษผู้ยื่น
ข้อเสนอดังกล่ำวเป็นผู้ทิ้งงำน เว้นแต่กรมจะพิจำรณำเห็นว่ำผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีกำรกระทำ
ดังกล่ำวและได้ให้ควำมร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของกรม
๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
(๒) รำคำที่ เ สนอจะต้ อ งเป็ น รำคำที่ ร วมภำษี มู ล ค่ ำ เพิ่ ม และภำษี อื่ น ๆ (ถ้ ำ มี )
รวมค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอ…
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(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้ำสู่กระบวนกำรเสนอรำคำ ตำมวัน เวลำ
ที่กำหนด
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนกำรเสนอรำคำที่เสนอแล้วไม่ได้
(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษำและทำควำมเข้ำใจในระบบและวิธีกำรเสนอรำคำด้วย
วิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลำงที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในกำรพิจำรณำ
๕.๑ ในกำรพิจ ำรณำผลกำรยื่ น ข้ อเสนอประกวดรำคำอิเ ล็ กทรอนิ กส์ ค รั้ง นี้ กรมจะ
พิจำรณำตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ รำคำ
๕.๒ กำรพิจำรณำผู้ชนะกำรยื่นข้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์รำคำในกำรพิจำรณำผู้ชนะกำรยื่นข้อเสนอ กรม จะพิจำรณำจำก
รำคำรวม
๕.๓ หำกผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตำมข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐำนกำรยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตำมข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตำมข้อ ๔ คณะกรรมกำรพิจำรณำผล
กำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจำรณำข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรำยใด
เสนอเอกสำรทำงเทคนิคหรือรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุที่จะจ้ำงไม่ครบถ้วน หรือเสนอรำยละเอียด
แตกต่ ำ งไปจำกเงื่ อ นไขที่ ก รมก ำหนดไว้ ใ นประกำศและเอกสำรประกวดรำคำอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ในส่ ว นที่ มิ ใ ช่
สำระสำคัญและควำมแตกต่ำงนั้นไม่มีผลทำให้เกิดกำรได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น หรือเป็นกำร
ผิดพลำดเล็กน้อย คณะกรรมกำรฯ อำจพิจำรณำผ่อนปรนกำรตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น
๕.๔ กรมสงวนสิทธิไม่พิจำรณำข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีกำรผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรำกฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้นในบัญชีผู้รับเอกสำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรำยชื่อผู้ซื้อเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
ทำงระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของกรม
(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงด้วย
อิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรำยละเอียดแตกต่ำงไปจำกเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสำรเอกสำรประกวด
รำคำอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสำระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดควำมได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น
๕.๕ ในกำรตัดสินกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรือในกำรทำสัญญำ คณะกรรมกำร
พิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรือกรม มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ กรมมีสิทธิ
ที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับรำคำ หรือไม่ทำสัญญำ หำกข้อเท็จจริงดังกล่ำวไม่มีควำมเหมำะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖

กรม…
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๕.๖ กรมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับรำคำต่ำสุด หรือรำคำหนึ่งรำคำใด หรือรำคำที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอำจพิจำรณำเลือกจ้ำงในจำนวน หรือขนำด หรือเฉพำะรำยกำรหนึ่งรำยกำรใด หรืออำจจะยกเลิก
กำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจำรณำจัดจ้ำงเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจำรณำ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทำง
รำชกำรเป็นสำคัญ และให้ถือว่ำกำรตัดสินของกรมเป็นเด็ดขำด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่ำใช้จ่ำย หรือค่ำเสียหำย
ใดๆ มิได้ รวมทั้งกรมจะพิจำรณำยกเลิกกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงำน ไม่
ว่ำจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกหรือไม่ก็ตำม หำกมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ำกำรยื่นข้อเสนอกระทำกำรโดยไม่
สุจริต เช่น กำรเสนอเอกสำรอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดำ หรือนิติบุคคลอื่นมำยื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรำยที่เสนอรำคำต่ำสุด เสนอรำคำต่ำจนคำดหมำยได้ว่ำไม่อำจ
ดำเนินงำนตำมเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
หรือกรม จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐำนที่ทำให้เชื่อได้ว่ำ ผู้ยื่นข้อเสนอสำมำรถดำเนินงำนตำม
เอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หำกคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กรม มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ
หรือไม่รับรำคำของผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่ำวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำใช้จ่ำยหรือค่ำเสียหำยใดๆ
จำกกรม
๕.๗ ก่อนลงนำมในสัญญำกรม อำจประกำศยกเลิกกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หำก
ปรำกฏว่ำมีกำรกระทำที่เข้ำลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะกำรประกวดรำคำหรือที่ได้รับกำรคัดเลือกมีผลประโยชน์
ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น หรือขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่น
ข้อเสนอรำยอื่น หรือเจ้ำหน้ำที่ในกำรเสนอรำคำ หรือส่อว่ำกระทำกำรทุจริตอื่นใดในกำรเสนอรำคำ
๖. กำรทำสัญญำจ้ำง
ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญำจ้ำงตำมแบบสัญญำ ดังระบุใน
ข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับกรม ภำยใน ๗ วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวำงหลักประกัน
สัญญำเป็นจำนวนเงินเท่ำกับร้อยละ ๕ ของรำคำค่ำจ้ำงที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้กรมยึดถือไว้ในขณะทำ
สัญญำ โดยใช้หลักประกันอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คหรือดรำฟท์ที่ธนำคำรสั่งจ่ำยให้แก่กรม โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญำ หรือก่อน
หน้ำนั้น ไม่เกิน ๓ วัน ทำกำรของทำงรำชกำร
๖.๓ หนังสือค้ำประกันของธนำคำรภำยในประเทศ ตำมแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุใน
ข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตำมวิธีกำรที่กรมบัญชีกลำงกำหนด
๖.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญำตให้
ประกอบกิจกำรเงินทุนเพื่อกำรพำณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย
ตำมรำยชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทรำบ โดยอนุโลมให้ใช้ตำมตัวอย่ำ งหนังสือค้ำ
ประกันของธนำคำรที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
๖.๕

พันธบัตร...
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๖.๕ พันธบัตรรัฐบำลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภำยใน ๑๕ วันนับถัดจำกวันที่ผู้ชนะกำรประกวด
รำคำอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้ำง) พ้นจำกข้อผูกพันตำมสัญญำจ้ำงแล้ว
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตำมอัตรำส่วนของงำนจ้ำงซึ่งกรม ได้รับมอบไว้แล้ว
๗. ค่ำจ้ำงและกำรจ่ำยเงิน
กรมจะจ่ำยค่ำจ้ำงซึ่งได้รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม ตลอดจนภำษีอื่น ๆ และค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงแล้ว โดย
ถือรำคำเหมำรวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดกำรจ่ำยเงินเป็น จำนวน ๔ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๒๕ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน
๑. ส่งแผนกำรดูแลและบำรุงรักษำ (MA) เครื่องฉำยดำวระบบดิจิตอลภำยใน ๑๕ วันหลังจำกลง นำมในสัญญำ
๒. ซอฟต์แวร์ Digistar ๕
(๑) ตรวจสอบและอัพเดทซอฟต์แวร์ กรณีบริษัทผู้ผลิตมี Version ใหม่
(๒) ติดต่อกับบริษัทผู้ผลิตเครื่องฉำยดำวระบบดิจิตอล เพื่อให้บริษัทผู้ผลิตฯ สำมำรถแก้ไขปัญหำผ่ำนระบบ
support ticket และสำมำรถทำกำร remote เข้ำมำแก้ไขปัญหำ
๓. ฮำร์ดแวร์ Digistar ๕ (Server)
(๑) Back up ข้อมูลและสลับ Harddisk / Run hard drive diagnostics (ตรวจสอบ error checking และทำ
defragmentation)
(๒) ตรวจสอบพัดลมและ power supply ของแต่ละ PC ใน server Digistar ๕
๔. โปรเจคเตอร์ Kristie Boxer ๔K๓๐
(๑) ตรวจสอบกำรทำงำนของโปรเจคเตอร์และแก้ไขปัญหำเบื้องต้น
(๒) จัดหำหลอดจำนวนทั้งหมด ๑๒ หลอดและเปลี่ยนหลอดเมื่อหลอดใช้งำนไม่ได้หรือมีอำยุครบ ๒,๐๐๐
ชั่วโมง และรับประกันหลอดแต่ล ะหลอดด้วยกำรเปลี่ยนหลอดให้ใหม่ หำกหลอดมีปั ญหำจนใช้งำนไม่ไ ด้ก่ อน
๕๐๐ ชั่วโมง โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยเพิ่ม
(3) ทำควำมสะอำดแบบเล็กจำนวน 3 ครั้ง
- กำจัดฝุ่นภำยนอกโปรเจกเตอร์
- กำจัดฝุ่นภำยในโปรเจกเตอร์ด้วยกำรเปิดฝำเครื่อง
- พร้อมจัดหำและเปลี่ยนแผ่นกรองฝุ่น (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับควำมสกปรกของแผ่นกรองฝุ่น และได้รับกำรพิจำรณำ
จำกคณะกรรมกำรตรวจรับ)
(๔) ทำควำมสะอำดแบบใหญ่จำนวน ๑ ครั้ง
- กำจัดฝุ่นภำยนอกโปรเจกเตอร์
- กำจัดฝุ่นภำยในโปรเจกเตอร์ด้วยกำรยกชิ้นส่วนในโปรเจกเตอร์ออกมำเพื่อทำควำมสะอำด
- พร้อมจัดหำและเปลี่ยนแผ่นกรองฝุ่น (ขึ้นอยู่กับควำมสกปรกของแผ่นกรองฝุ่น และได้รับกำรพิจำรณำจำก
คณะกรรมกำรตรวจรับ)
(๕) ทำกำรตั้งค่ำโปรเจคเตอร์ให้เหมำะสม เช่น กำรทำ convergence กำรตั้งค่ำควำมสว่ำง กำรตั้งค่ำสี เป็นต้น
(๖) ทำควำมสะอำดเลนส์และกล้อง DSLR สำหรับกำรทำ Auto Alignment และ Auto Blending
๗. ตรวจเช็ค…
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(๗) ตรวจเช็คและทำ Auto Alignment และ Auto Blending ของโปรเจคเตอร์
๕. ระบบไฟฟ้ำและสำยสัญญำณที่เกี่ยวข้องกับเครื่องฉำยดำวระบบดิจิตอล
(๑) ตรวจสอบและปรับแต่งเกี่ยวกับระบบไฟฟ้ำทั้งหมดของเครื่องฉำยดำวระบบดิจิตอล
(๒) ตรวจสอบอย่ำงละเอียดเกี่ยวกับสำยเคเบิล เช่น สำย HDMI สำยสัญญำณอื่น ๆ เป็นต้น
(๓) จัดหำและเปลี่ยนสำย HDMI หำกมีปัญหำ
๖. ทำกำรบำรุงรักษำ ตรวจเช็ค และ ประเมินประสิทธิภำพของระบบในข้อ ๒ - ๕ ทั้งหมด ๔ ครั้ง ทุก ๓ เดือน
ตลอดระยะเวลำ ๑ ปี
๗. เมื่อระบบในข้อ ๒ - ๕ เกิดปัญหำ ผู้เสนอรำคำต้องเข้ำมำรับทรำบและวินิจฉัยปัญหำในรูปแบบ online หรือ
onsite ภำยใน ๒๔ ชั่วโมงหลังได้รับแจ้ง จำกนั้นทำกำรซ่อมแซมเพื่อให้ระบบกลับมำใช้งำนได้ (ไม่รวมค่ำอะไหล่
นอกเหนือจำกที่แจ้งไว้ตำมข้อย่อย ในหัวข้อ ๒ - ๕)
๘. ผู้เสนอรำคำต้องส่งชิ้นส่วนที่ ใช้กำรไม่ได้กลับไปยังบริษัทผู้ผลิตหำกบริษัทผู้ผลิตร้องขอ โดยผู้เสนอรำคำเป็น
ผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำร
๙. เครื่องสำรองไฟฟ้ำ (UPS) สำหรับ server และระบบเสียง
(๑) ด ำเนิ น กำร ตรวจเช็ ค ดู แ ล และ บ ำรุ ง รั ก ษำ เครื่ อ งส ำรองไฟฟ้ ำ (UPS) ยี่ ห้ อ CLEANLINE Model
T-๖๐๐๐ ขนำด ๖kVA/๖kW ที่อยู่ ภ ำยในห้ อง server ของเครื่องฉำยดำวระบบดิจิตอล ให้ ส ำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ
(๒) ท ำกำรตรวจวั ด แรงดั น ไฟฟ้ ำ ทำงด้ ำ นไฟฟ้ ำ ขำเข้ ำ และแรงดั น ไฟฟ้ ำ ขำออก แรงดั น รวมแบตเตอรี่
กระแสไฟฟ้ำขำเข้ำ กระแสไฟฟ้ำขำออก กำรตรวจวัดกำรทำงำนของแบตเตอรี ควำมถี่ด้ำน output Load Level
และ Battery Level ฯลฯ แล้วบันทึกลงในเอกสำรที่เข้ำดำเนินกำร PM (Preventive Maintenance)
(๓) ผู้รับจ้ำงต้องทำควำมสะอำดเครื่องสำรองไฟฟ้ำโดยใช้แปรงปัดฝุ่นหรือเครื่องดูดฝุ่นทำควำมสะอำดเครื่อง
หรือวิธีกำรที่เหมำะสมอื่น ๆ ที่สำมำรถทำควำมสะอำดเครื่องได้
(๔) หำกเครื่องสำรองไฟฟ้ำ (UPS) ไม่สำมำรถใช้กำรได้ จะต้องวิเครำะห์ปัญหำและแก้ไขปัญหำเบื้องต้น พร้อม
รำยงำนให้ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำทรำบ
(๕) ทำกำรบำรุงรักษำทุก ๔ เดือน เป็นจำนวน ๓ ครั้ง ในระยะเวลำ ๑ ปี
(๖) รำยงำนกำรเข้ำตรวจเช็คและบำรุงรักษำเครื่องสำรองไฟฟ้ำ (UPS) นำส่งพร้อมรำยงำนกำร MA เครื่องฉำย
ดำวระบบดิจิตอล
๑๐. ซ่อมแซม จัดหำและเปลี่ยนอะไหล่ เก้ำอี้ผู้ชมเพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ภำยใน ๑๔ วัน หลังจำกได้รับแจ้ง
๑๑. ส่ ง รำยงำนทั้ ง ในรู ป แบบไฟล์ ดิ จิ ต อลและ hard copy ให้ กั บ ศู น ย์ วิ ท ยำศำสตร์ เ พื่ อ กำรศึ ก ษำหลั ง กำร
บำรุงรักษำและหลังกำรแก้ไขปัญหำแต่ละครั้ง
ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๑ วัน
งวดที่ 2...
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งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๒๕ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน
๑. ซอฟต์แวร์ Digistar ๕
(๑) ตรวจสอบและอัพเดทซอฟต์แวร์ กรณีบริษัทผู้ผลิตมี Version ใหม่
(๒) ติดต่อกับบริษัทผู้ผลิตเครื่องฉำยดำวระบบดิจิตอล เพื่อให้บริษัทผู้ผลิตฯ สำมำรถแก้ไขปัญหำผ่ำนระบบ
support ticket และสำมำรถทำกำร remote เข้ำมำแก้ไขปัญหำ
๒. ฮำร์ดแวร์ Digistar ๕ (Server)
(๑) Back up ข้อมูลและสลับ Harddisk / Run hard drive diagnostics (ตรวจสอบ error checking และทำ
defragmentation)
(๒) ตรวจสอบพัดลมและ power supply ของแต่ละ PC ใน server Digistar ๕
๓. โปรเจคเตอร์ Kristie Boxer ๔K๓๐
(๑) ตรวจสอบกำรทำงำนของโปรเจคเตอร์และแก้ไขปัญหำเบื้องต้น
(๒) จัดหำหลอดจำนวนทั้งหมด ๑๒ หลอดและเปลี่ยนหลอดเมื่อหลอดใช้งำนไม่ได้หรื อมีอำยุครบ ๒,๐๐๐
ชั่วโมง และรับประกันหลอดแต่ล ะหลอดด้วยกำรเปลี่ยนหลอดให้ใหม่ หำกหลอดมีปัญหำจนใช้งำนไม่ไ ด้ก่ อน
๕๐๐ ชั่วโมง โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยเพิ่ม
(๓) ทำควำมสะอำดแบบเล็กจำนวน ๓ ครั้ง
- กำจัดฝุ่นภำยนอกโปรเจกเตอร์
- กำจัดฝุ่นภำยในโปรเจกเตอร์ด้วยกำรเปิดฝำเครื่อง
- พร้อมจัดหำและเปลี่ยนแผ่นกรองฝุ่น (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับควำมสกปรกของแผ่นกรองฝุ่น และได้รับกำรพิจำรณำ
จำกคณะกรรมกำรตรวจรับ)
(๔) ทำควำมสะอำดแบบใหญ่จำนวน ๑ ครั้ง
- กำจัดฝุ่นภำยนอกโปรเจกเตอร์
- กำจัดฝุ่นภำยในโปรเจกเตอร์ด้วยกำรยกชิ้นส่วนในโปรเจกเตอร์ออกมำเพื่อทำควำมสะอำด
- พร้อมจัดหำและเปลี่ยนแผ่นกรองฝุ่น (ขึ้นอยู่กับควำมสกปรกของแผ่นกรองฝุ่น และได้รับกำรพิจำรณำจำก
คณะกรรมกำรตรวจรับ)
(๕) ทำกำรตั้งค่ำโปรเจคเตอร์ให้เหมำะสม เช่น กำรทำ convergence กำรตั้งค่ำควำมสว่ำง กำรตั้งค่ำสี เป็นต้น
(๖) ทำควำมสะอำดเลนส์และกล้อง DSLR สำหรับกำรทำ Auto Alignment และ Auto Blending
(๗) ตรวจเช็คและทำ Auto Alignment และ Auto Blending ของโปรเจคเตอร์
๔. ระบบไฟฟ้ำและสำยสัญญำณที่เกี่ยวข้องกับเครื่องฉำยดำวระบบดิจิตอล
(๑) ตรวจสอบและปรับแต่งเกี่ยวกับระบบไฟฟ้ำทั้งหมดของเครื่องฉำยดำวระบบดิจิตอล
(๒) ตรวจสอบอย่ำงละเอียดเกี่ยวกับสำยเคเบิล เช่น สำย HDMI สำยสัญญำณอื่น ๆ เป็นต้น
(๓) จัดหำและเปลี่ยนสำย HDMI หำกมีปัญหำ
๕. ทำกำรบำรุงรักษำ ตรวจเช็ค และ ประเมินประสิทธิภำพของระบบในข้อ ๑ – ๔ ทั้งหมด ๔ ครั้ง ทุก ๓ เดือน
ตลอดระยะเวลำ ๑ ปี
6. เมื่อระบบ...
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๖. เมื่อระบบในข้อ ๑ – ๔ เกิดปัญหำ ผู้เสนอรำคำต้องเข้ำมำรับทรำบและวินิจฉัยปัญหำในรูปแบบ online หรือ
onsite ภำยใน ๒๔ ชั่วโมงหลังได้รับแจ้ง จำกนั้นทำกำรซ่อมแซมเพื่อให้ระบบกลับมำใช้งำนได้ (ไม่รวมค่ำอะไหล่
นอกเหนือจำกที่แจ้งไว้ตำมข้อย่อย ในหัวข้อ ๑ – ๔)
๗. ผู้เสนอรำคำต้องส่งชิ้นส่วนที่ใช้กำรไม่ได้กลับไปยังบริษัทผู้ผลิตหำกบริษัทผู้ผลิตร้องขอ โดยผู้เสนอรำคำเป็น
ผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำร
๘. เครื่องสำรองไฟฟ้ำ (UPS) สำหรับ server และระบบเสียง
(๑) ด ำเนิ น กำร ตรวจเช็ ค ดู แ ล และ บ ำรุ ง รั ก ษำ เครื่ อ งส ำรองไฟฟ้ ำ (UPS) ยี่ ห้ อ CLEANLINE Model
T-๖๐๐๐ ขนำด ๖kVA/๖kW ที่อยู่ ภ ำยในห้ อง server ของเครื่องฉำยดำวระบบดิจิตอล ให้ ส ำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ
(๒) ท ำกำรตรวจวั ด แรงดั น ไฟฟ้ ำ ทำงด้ ำ นไฟฟ้ ำ ขำเข้ ำ และแรงดั น ไฟฟ้ ำ ขำออก แรงดั น รวมแบตเตอรี่
กระแสไฟฟ้ำขำเข้ำ กระแสไฟฟ้ำขำออก กำรตรวจวั ดกำรทำงำนของแบตเตอรี ควำมถี่ด้ำน output Load Level
และ Battery Level ฯลฯ แล้วบันทึกลงในเอกสำรที่เข้ำดำเนินกำร PM (Preventive Maintenance)
(๓) ผู้รับจ้ำงต้องทำควำมสะอำดเครื่องสำรองไฟฟ้ำโดยใช้แปรงปัดฝุ่นหรือเครื่องดูดฝุ่นทำควำมสะอำดเครื่อง
หรือวิธีกำรที่เหมำะสมอื่น ๆ ที่สำมำรถทำควำมสะอำดเครื่องได้
(๔) หำกเครื่องสำรองไฟฟ้ำ (UPS) ไม่สำมำรถใช้กำรได้ จะต้องวิเครำะห์ปัญหำและแก้ไขปัญหำเบื้องต้น พร้อม
รำยงำนให้ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำทรำบ
(๕) ทำกำรบำรุงรักษำทุก ๔ เดือน เป็นจำนวน ๓ ครั้ง ในระยะเวลำ ๑ ปี
(๖) รำยงำนกำรเข้ำตรวจเช็คและบำรุงรักษำเครื่องสำรองไฟฟ้ำ (UPS) นำส่งพร้อมรำยงำนกำร MA เครื่องฉำย
ดำวระบบดิจิตอล
๙. ซ่อมแซม จัดหำและเปลี่ยนอะไหล่ เก้ำอี้ผู้ชมเพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ภำยใน ๑๔ วัน หลังจำกได้รับแจ้ง
๑๐. ส่ ง รำยงำนทั้ ง ในรู ป แบบไฟล์ ดิ จิ ต อลและ hard copy ให้ กั บ ศู น ย์ วิ ท ยำศำสตร์ เ พื่ อ กำรศึ ก ษำหลั ง กำร
บำรุงรักษำและหลังกำรแก้ไขปัญหำแต่ละครั้ง
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๓ วัน
งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๒๕ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน
๑. ซอฟต์แวร์ Digistar ๕
(๑) ตรวจสอบและอัพเดทซอฟต์แวร์ กรณีบริษัทผู้ผลิตมี Version ใหม่
(๒) ติดต่อกับบริษัทผู้ผลิตเครื่องฉำยดำวระบบดิจิตอล เพื่อให้บริษัทผู้ผลิตฯ สำมำรถแก้ไขปัญหำผ่ำนระบบ
support ticket และสำมำรถทำกำร remote เข้ำมำแก้ไขปัญหำ
๒. ฮำร์ดแวร์ Digistar ๕ (Server)
(๑) Back up ข้อมูลและสลับ Harddisk / Run hard drive diagnostics (ตรวจสอบ error checking และทำ
defragmentation)
(๒) ตรวจสอบพัดลมและ power supply ของแต่ละ PC ใน server Digistar ๕
๓. โปรเจคเตอร์ Kristie Boxer ๔K๓๐
(๑) ตรวจสอบกำรทำงำนของโปรเจคเตอร์และแก้ไขปัญหำเบื้องต้น
(๒) จัดหำ…
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(๒) จัดหำหลอดจำนวนทั้งหมด 12 หลอดและเปลี่ยนหลอดเมื่อหลอดใช้งำนไม่ได้หรือมีอำยุครบ 2,000
ชั่วโมง และรับประกันหลอดแต่ล ะหลอดด้วยกำรเปลี่ยนหลอดให้ใหม่ หำกหลอดมีปัญหำจนใช้งำนไม่ไ ด้ก่ อน
500 ชั่วโมง โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยเพิ่ม
(3) ทำควำมสะอำดแบบเล็กจำนวน 3 ครั้ง
- กำจัดฝุ่นภำยนอกโปรเจกเตอร์
- กำจัดฝุ่นภำยในโปรเจกเตอร์ด้วยกำรเปิดฝำเครื่อง
- พร้อมจัดหำและเปลี่ยนแผ่นกรองฝุ่น (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับควำมสกปรกของแผ่นกรองฝุ่น และได้รับกำรพิจำรณำ
จำกคณะกรรมกำรตรวจรับ)
(๔) ทำควำมสะอำดแบบใหญ่จำนวน ๑ ครัง้
- กำจัดฝุ่นภำยนอกโปรเจกเตอร์
- กำจัดฝุ่นภำยในโปรเจกเตอร์ด้วยกำรยกชิ้นส่วนในโปรเจกเตอร์ออกมำเพื่อทำควำมสะอำด
- พร้อมจัดหำและเปลี่ยนแผ่นกรองฝุ่น (ขึ้นอยู่กับควำมสกปรกของแผ่นกรองฝุ่น และได้รับกำรพิจำรณำจำก
คณะกรรมกำรตรวจรับ)
(๕) ทำกำรตั้งค่ำโปรเจคเตอร์ให้เหมำะสม เช่น กำรทำ convergence กำรตั้งค่ำควำมสว่ำง กำรตั้งค่ำสี เป็นต้น
(๖) ทำควำมสะอำดเลนส์และกล้อง DSLR สำหรับกำรทำ Auto Alignment และ Auto Blending
(๗) ตรวจเช็คและทำ Auto Alignment และ Auto Blending ของโปรเจคเตอร์
๔. ระบบไฟฟ้ำและสำยสัญญำณที่เกี่ยวข้องกับเครื่องฉำยดำวระบบดิจิตอล
(๑) ตรวจสอบและปรับแต่งเกี่ยวกับระบบไฟฟ้ำทั้งหมดของเครื่องฉำยดำวระบบดิจิตอล
(๒) ตรวจสอบอย่ำงละเอียดเกี่ยวกับสำยเคเบิล เช่น สำย HDMI สำยสัญญำณอื่น ๆ เป็นต้น
(๓) จัดหำและเปลี่ยนสำย HDMI หำกมีปัญหำ
๕. ทำกำรบำรุงรักษำ ตรวจเช็ค และ ประเมินประสิทธิภำพของระบบในข้อ ๑ – ๔ ทั้งหมด ๔ ครั้ง ทุก ๓ เดือน
ตลอดระยะเวลำ ๑ ปี
๖. เมื่อระบบในข้อ ๑ – ๔ เกิดปัญหำ ผู้เสนอรำคำต้องเข้ำมำรับทรำบและวินิจฉัยปัญหำในรูปแบบ online หรือ
onsite ภำยใน ๒๔ ชั่วโมงหลังได้รับแจ้ง จำกนั้นทำกำรซ่อมแซมเพื่อให้ระบบกลับมำใช้งำนได้ (ไม่รวมค่ำอะไหล่
นอกเหนือจำกที่แจ้งไว้ตำมข้อย่อย ในหัวข้อ ๑ – ๔)
๗. ผู้เสนอรำคำต้องส่งชิ้นส่วนที่ใช้กำรไม่ได้กลับไปยังบริษัทผู้ผลิตหำกบริษัทผู้ผลิตร้องขอ โดยผู้เสนอรำคำเป็น
ผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำร
๘. เครื่องสำรองไฟฟ้ำ (UPS) สำหรับ server และระบบเสียง
(๑) ด ำเนิ น กำร ตรวจเช็ ค ดู แ ล และ บ ำรุ ง รั ก ษำ เครื่ อ งส ำรองไฟฟ้ ำ (UPS) ยี่ ห้ อ CLEANLINE Model
T-๖๐๐๐ ขนำด ๖kVA/๖kW ที่อยู่ ภ ำยในห้ อง server ของเครื่องฉำยดำวระบบดิจิตอล ให้ ส ำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ
(๒) ท ำกำรตรวจวั ด แรงดั น ไฟฟ้ ำ ทำงด้ ำ นไฟฟ้ ำ ขำเข้ ำ และแรงดั น ไฟฟ้ ำ ขำออก แรงดั นรวมแบตเตอรี่
กระแสไฟฟ้ำขำเข้ำ กระแสไฟฟ้ำขำออก กำรตรวจวัดกำรทำงำนของแบตเตอรี ควำมถี่ด้ำน output Load Level
และ Battery Level ฯลฯ แล้วบันทึกลงในเอกสำรที่เข้ำดำเนินกำร PM (Preventive Maintenance)
(๓) ผู้รับจ้ำง…
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(๓) ผู้รับจ้ำงต้องทำควำมสะอำดเครื่องสำรองไฟฟ้ำโดยใช้แปรงปัดฝุ่นหรือเครื่องดูดฝุ่นทำควำมสะอำดเครื่อง
หรือวิธีกำรที่เหมำะสมอื่น ๆ ที่สำมำรถทำควำมสะอำดเครื่องได้
(๔) หำกเครื่องสำรองไฟฟ้ำ (UPS) ไม่สำมำรถใช้กำรได้ จะต้องวิเครำะห์ปัญหำและแก้ไขปัญหำเบื้องต้น พร้อม
รำยงำนให้ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำทรำบ
(๕) ทำกำรบำรุงรักษำทุก ๔ เดือน เป็นจำนวน ๓ ครั้ง ในระยะเวลำ ๑ ปี
(๖) รำยงำนกำรเข้ำตรวจเช็คและบำรุงรักษำเครื่องสำรองไฟฟ้ำ (UPS) นำส่งพร้อมรำยงำนกำร MA เครื่องฉำย
ดำวระบบดิจิตอล
๙. ซ่อมแซม จัดหำและเปลี่ยนอะไหล่ เก้ำอี้ผู้ชมเพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ภำยใน ๑๔ วัน หลังจำกได้รับแจ้ง
๑๐. ส่ ง รำยงำนทั้ ง ในรู ป แบบไฟล์ ดิ จิ ต อลและ hard copy ให้ กั บ ศู น ย์ วิ ท ยำศำสตร์ เ พื่ อ กำรศึ ก ษำหลั ง กำร
บำรุงรักษำและหลังกำรแก้ไขปัญหำแต่ละครั้ง
ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗๕ วัน
งวดสุดท้ำย เป็นจำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๒๕ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน
๑. ซอฟต์แวร์ Digistar ๕
(๑) ตรวจสอบและอัพเดทซอฟต์แวร์ กรณีบริษัทผู้ผลิตมี Version ใหม่
(๒) ติดต่อกับบริษัทผู้ผลิตเครื่องฉำยดำวระบบดิจิตอล เพื่อให้บริษัทผู้ผลิตฯ สำมำรถแก้ไขปัญหำผ่ำนระบบ
support ticket และสำมำรถทำกำร remote เข้ำมำแก้ไขปัญหำ
๒. ฮำร์ดแวร์ Digistar ๕ (Server)
(๑) Back up ข้อมูลและสลับ Harddisk / Run hard drive diagnostics (ตรวจสอบ error checking และทำ
defragmentation)
(๒) ตรวจสอบพัดลมและ power supply ของแต่ละ PC ใน server Digistar ๕
๓. โปรเจคเตอร์ Kristie Boxer ๔K๓๐
(๑) ตรวจสอบกำรทำงำนของโปรเจคเตอร์และแก้ไขปัญหำเบื้องต้น
(๒) จัดหำหลอดจำนวนทั้งหมด 12 หลอดและเปลี่ยนหลอดเมื่อหลอดใช้งำนไม่ได้หรือมีอำยุครบ 2,000
ชั่วโมง และรับประกันหลอดแต่ล ะหลอดด้วยกำรเปลี่ยนหลอดให้ใหม่ หำกหลอดมีปัญหำจนใช้งำนไม่ไ ด้ก่ อน
500 ชั่วโมง โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยเพิ่ม
(3) ทำควำมสะอำดแบบเล็กจำนวน 3 ครั้ง
- กำจัดฝุ่นภำยนอกโปรเจกเตอร์
- กำจัดฝุ่นภำยในโปรเจกเตอร์ด้วยกำรเปิดฝำเครื่อง
- พร้อมจัดหำและเปลี่ยนแผ่นกรองฝุ่น (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับควำมสกปรกของแผ่นกรองฝุ่น และได้รับกำรพิจำรณำ
จำกคณะกรรมกำรตรวจรับ)
(๔) ทำควำมสะอำดแบบใหญ่จำนวน ๑ ครั้ง
- กำจัดฝุ่นภำยนอกโปรเจกเตอร์
- กำจัดฝุ่นภำยในโปรเจกเตอร์ด้วยกำรยกชิ้นส่วนในโปรเจกเตอร์ออกมำเพื่อทำควำมสะอำด
- พร้อมจัดหำและเปลี่ยนแผ่นกรองฝุ่น (ขึ้นอยู่กับควำมสกปรกของแผ่นกรองฝุ่น และได้รับกำรพิจำรณำจำก
คณะกรรมกำรตรวจรับ)
(๕) ทำกำร…
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(๕) ทำกำรตั้งค่ำโปรเจคเตอร์ให้เหมำะสม เช่น กำรทำ convergence กำรตั้งค่ำควำมสว่ำง กำรตั้งค่ำสี เป็นต้น
(๖) ทำควำมสะอำดเลนส์และกล้อง DSLR สำหรับกำรทำ Auto Alignment และ Auto Blending
(๗) ตรวจเช็คและทำ Auto Alignment และ Auto Blending ของโปรเจคเตอร์
๔. ระบบไฟฟ้ำและสำยสัญญำณที่เกี่ยวข้องกับเครื่องฉำยดำวระบบดิจิตอล
(๑) ตรวจสอบและปรับแต่งเกี่ยวกับระบบไฟฟ้ำทั้งหมดของเครื่องฉำยดำวระบบดิจิตอล
(๒) ตรวจสอบอย่ำงละเอียดเกี่ยวกับสำยเคเบิล เช่น สำย HDMI สำยสัญญำณอื่น ๆ เป็นต้น
(๓) จัดหำและเปลี่ยนสำย HDMI หำกมีปัญหำ
๕. ทำกำรบำรุงรักษำ ตรวจเช็ค และ ประเมินประสิทธิภำพของระบบในข้อ ๑ – ๔ ทั้งหมด ๔ ครั้ง ทุก ๓ เดือน
ตลอดระยะเวลำ ๑ ปี
๖. เมื่อระบบในข้อ ๑ – ๔ เกิดปัญหำ ผู้เสนอรำคำต้องเข้ำมำรับทรำบและวินิจฉัยปัญหำในรูปแบบ online หรือ
onsite ภำยใน ๒๔ ชั่วโมงหลังได้รับแจ้ง จำกนั้นทำกำรซ่อมแซมเพื่อให้ระบบกลับมำใช้งำนได้ (ไม่รวมค่ำอะไหล่
นอกเหนือจำกที่แจ้งไว้ตำมข้อย่อย ในหัวข้อ ๑ – ๔)
๗. ผู้เสนอรำคำต้องส่งชิ้นส่วนที่ ใช้กำรไม่ได้กลับไปยังบริษัทผู้ผลิตหำกบริษัทผู้ผลิตร้องขอ โดยผู้เสนอรำคำเป็น
ผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำร
๘. เครื่องสำรองไฟฟ้ำ (UPS) สำหรับ server และระบบเสียง
(๑) ด ำเนิ น กำร ตรวจเช็ ค ดู แ ล และ บ ำรุ ง รั ก ษำ เครื่ อ งส ำรองไฟฟ้ ำ (UPS) ยี่ ห้ อ CLEANLINE Model
T-๖๐๐๐ ขนำด ๖kVA/๖kW ที่อยู่ ภ ำยในห้ อง server ของเครื่องฉำยดำวระบบดิจิตอล ให้ ส ำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ
(๒) ท ำกำรตรวจวั ด แรงดั น ไฟฟ้ ำ ทำงด้ ำ นไฟฟ้ ำ ขำเข้ ำ และแรงดั น ไฟฟ้ ำ ขำออก แรงดั น รวมแบตเตอรี่
กระแสไฟฟ้ำขำเข้ำ กระแสไฟฟ้ำขำออก กำรตรวจวัดกำรทำงำนของแบตเตอรี ควำมถี่ด้ำน output Load Level
และ Battery Level ฯลฯ แล้วบันทึกลงในเอกสำรที่เข้ำดำเนินกำร PM (Preventive Maintenance)
(๓) ผู้รับจ้ำงต้องทำควำมสะอำดเครื่องสำรองไฟฟ้ำโดยใช้แปรงปัดฝุ่นหรือเครื่องดูดฝุ่นทำควำมสะอำดเครื่อง
หรือวิธีกำรที่เหมำะสมอื่น ๆ ที่สำมำรถทำควำมสะอำดเครื่องได้
(๔) หำกเครื่องสำรองไฟฟ้ำ (UPS) ไม่สำมำรถใช้กำรได้ จะต้องวิเครำะห์ปัญหำและแก้ไขปัญหำเบื้องต้น พร้อม
รำยงำนให้ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำทรำบ
(๕) ทำกำรบำรุงรักษำทุก ๔ เดือน เป็นจำนวน ๓ ครั้ง ในระยะเวลำ ๑ ปี
(๖) รำยงำนกำรเข้ำตรวจเช็คและบำรุงรักษำเครื่องสำรองไฟฟ้ำ (UPS) นำส่งพร้อมรำยงำนกำร MA เครื่องฉำย
ดำวระบบดิจิตอล
๙. ซ่อมแซม จัดหำและเปลี่ยนอะไหล่ เก้ำอี้ผู้ชมเพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ภำยใน ๑๔ วัน หลังจำกได้รับแจ้ง
๑๐. ส่ ง รำยงำนทั้ ง ในรู ป แบบไฟล์ ดิ จิ ต อลและ hard copy ให้ กั บ ศู น ย์ วิ ท ยำศำสตร์ เ พื่ อ กำรศึ ก ษำหลั ง กำร
บำรุงรักษำและหลังกำรแก้ไขปัญหำแต่ละครั้ง
เมื่อผู้รับจ้ำงปฏิบัติงำนทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตำมสัญญำ หรือข้อตกลงจ้ำงเป็นหนังสือ หรือ
ข้อตกลงจ้ำงเป็นหนังสือ และกรม ได้ตรวจรับมอบงำนจ้ำง
๘. อัตรำ...
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๘. อัตรำค่ำปรับ
ค่ำปรับตำมแบบสัญญำจ้ำงแนบท้ำยเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้ำง
เป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้
๘.๑ กรณีที่ผู้รับจ้ำงนำงำนที่รับจ้ำงไปจ้ำงช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญำต
จำกกรม จะกำหนดค่ำปรับสำหรับกำรฝ่ำฝืนดังกล่ำวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงำนจ้ำงช่วงนั้น
๘.๒ กรณีผู้รับจ้ำงไม่เข้ำมำรับทรำบและวินิจฉัยปัญหำภำยใน ๒๔ ชั่วโมงหลังได้รับแจ้ง
จะกำหนดค่ำปรับเป็นรำยวันในอัตรำวันละ ๐.๑๐ ของวงเงินค่ำจ้ำง
๘.๓ กรณีที่ผู้รับจ้ำงปฏิบัติผิดสัญญำจ้ำงนอกเหนือจำกข้อ ๘.๑ และข้อ ๘.๒ จะกำหนด
ค่ำปรับเป็นรำยวันในอัตรำร้อยละ ๐.๒๐ ของรำคำค่ำจ้ำงที่ยังไม่ได้รับมอบ (รำยงวด)
๙. กำรรับประกันควำมชำรุดบกพร่อง
ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญำจ้ำง ตำมแบบ
ดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันควำมชำรุดบกพร่องของงำนจ้ำงที่เกิดขึ้นภำยในระยะเวลำไม่น้อย
กว่ำ - ปี - เดือน - วัน นับถัดจำกวันที่กรมได้รับมอบงำน โดยผู้รับ จ้ำงต้องรีบจัดกำรซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้กำรได้ดี
ดังเดิมภำยใน - วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งควำมชำรุดบกพร่อง
กรณีที่ผู้รับจ้ำงสร้ำงควำมเสียหำยให้กับเครื่องฉำยดำวระบบดิจิตอลและอื่นๆ ผู้รับจ้ำงต้อง
ซ่อมแซมเครื่องฉำยดำวระบบดิจิตอลและอื่นๆให้กลับมำใช้งำนได้โดยไม่เรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยจำกทำงศูนย์วิทยำศำสตร์
เพื่อกำรศึกษำ และชดเชยรำยได้ที่สู ญเสีย ไปตำมระยะเวลำที่ไม่ส ำมำรถให้ บริกำรได้ เนื่องจำกควำมเสี ยหำย
ดังกล่ำว
๑๐. ข้อสงวนสิทธิในกำรยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงินค่ำจ้ำงสำหรับงำนจ้ำงครั้งนี้ ได้มำจำกเงินนอกงบประมำณ ประเภทเงินเพื่อ
ประโยชน์กำรศึกษำ
กำรลงนำมในสัญญำจะกระทำได้ต่อเมื่อ กรมได้รับอนุมัติเงินค่ำจ้ำงจำกเงินนอก
งบประมำณ ประเภทเงินเพื่อประโยชน์กำรศึกษำ แล้วเท่ำนั้น
๑๐.๒ เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรำยใด ให้เป็นผู้รับจ้ำง และได้ตกลงจ้ำงตำม
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้ำผู้รับจ้ำงจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมำเพื่องำนจ้ำงดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ
และของนั้นต้องนำเข้ำมำโดยทำงเรือในเส้นทำงที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสำมำรถให้บริกำรรับขนได้ตำมที่
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมประกำศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้ำงจะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี ดังนี้
(๑) แจ้งกำรสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ ต่อกรมเจ้ำท่ำ ภำยใน
๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้ำงสั่ งหรือซื้อของจำกต่ำงประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม
ประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดกำรให้สิ่งของดังกล่ำวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทย จำกต่ำงประเทศมำยังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกกรมเจ้ำท่ำ ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่
มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญำตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
คมนำคมประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณี…
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(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตำม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี
๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งกรมได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญำ หรือข้อตกลงภำยในเวลำที่ทำง
รำชกำรกำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ กรมจะริบหลักประกันกำรยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจำกผู้ออกหนังสือค้ำประกัน
กำรยื่นข้อเสนอทันที และอำจพิจำรณำเรียกร้องให้ชดใช้ควำมเสียหำยอื่น (ถ้ำมี) รวมทั้งจะพิจำรณำให้เป็นผู้ทิ้งงำน
ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
๑๐.๔ กรมสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญำให้เป็นไปตำม
ควำมเห็นของสำนักงำนอัยกำรสูงสุด (ถ้ำมี)
๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสำรแนบท้ำยเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีควำมขัดหรือแย้ง
กัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตำมคำวินิจฉัยของกรม คำวินิจฉัยดังกล่ำวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่ำใช้จ่ำยใด ๆ เพิ่มเติม
๑๐.๖ กรม อำจประกำศยกเลิกกำรจัดจ้ำงในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้อง
ค่ำเสียหำยใด ๆ จำกกรมไม่ได้
(๑) ไม่ได้รับกำรจัดสรรเงินที่จะใช้ในกำรจัดจ้ำงหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะ
ทำกำรจัดจ้ำงครั้งนี้ต่อไป
(๒) มีกำรกระทำที่เข้ำลั กษณะผู้ ยื่น ข้อเสนอที่ช นะกำรจัดจ้ำงหรื อที่ ได้รั บ กำร
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น หรือขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม
หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น หรือเจ้ำหน้ำที่ในกำรเสนอรำคำ หรือส่อว่ำกระทำกำรทุจริตอื่นใดในกำร
เสนอรำคำ
(๓) กำรทำกำรจัดจ้ำงครั้งนี้ต่อไปอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่กรม หรือกระทบ
ต่อประโยชน์สำธำรณะ
(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตำมที่กำหนดในกฎกระทรวง
ซึ่งออกตำมควำมในกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
๑๑. กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบ
ในระหว่ำงระยะเวลำกำรจ้ำง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้ำงต้องปฏิบัติตำม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมำยและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
๑๒. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำร
กรม สำมำรถนำผลกำรปฏิบัติงำนแล้วเสร็จตำมสัญญำของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือก
ให้เป็นผู้รับจ้ำงเพื่อนำมำประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำร
ทั้งนี้ หำกผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกไม่ผ่ำนเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอ
หรือทำสัญญำกับกรม ไว้ชั่วครำว
สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
๙ มีนำคม ๒๕๖๕

