ประกาศสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ Application “ปักหมุดมืออาชีพ”
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างสื่อประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ Application “ปักหมุดมืออาชีพ” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง
ของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,287,745 บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นเจ็ดพัน
เจ็ดร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน)
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ร ะหว่างถูกระงับการยื่น ข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรั ฐ
ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบีย บ
ที ่ ร ั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงการคลั ง กำหนดตามที ่ ป ระกาศเผยแพร่ ใ นระบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริห าร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย หรือเป็นผู้ที่
ห้ามเข้าเสนอราคาหรือห้ามเข้าติดต่อใด ๆ กับสถาบันฯ หรือเป็นผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญากับ
สถาบันฯ จนถูกบอกเลิกสัญญา
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว และมีประสบการณ์
ด้านการวางแผนสื่อประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์หรือวิทยุให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ไม่น้อยกว่า 5 ปี
และมีวงเงินตามสัญญาไม่น้อยกว่า 650,000 บาท (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้าน)
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิก ส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของ
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
1๑. ยื่นข้อเสนอต้องยื่นแผนการประชาสัมพันธ์ โดยผ่านสื่อต่าง ๆ ตามขอบเขตการดำเนินงาน
ที่สถาบันฯ กำหนด ยื่นพร้อมข้อเสนอทางด้านเทคนิค
12. ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารหรือหนังสือรับรองการยอมรับปฏิบัติตามเงื่อนไข พร้อมแนบ
สำเนารายละเอียดและขอบเขตของงาน โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงลายมือชื่อทุกแผ่น ยื่นพร้อมข้อเสนอทางด้าน
เทคนิค
ผู้ยื่นเสนอราคาทุกรายจะต้องเข้ามานำเสนอแนวทางการดำเนินงานตามข้อ 6 ขอบเขตการ
ดำเนินงาน ในวันที่ ๗ พฤษภาคม 2563 ระหว่างเวลา ๐๙.3๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

2
๒.๘ ไมเปOนผู(มีผลประโยชนรวมกันกับผู(ยื่นข(อเสนอรายอื่นที่เข(ายื่นข(อเสนอให(แก
สถาบัน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปOนผู(กระทำการอันเปOนการขัดขวางการแขงขัน
อยางเปOนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๒.๙ ไมเปOนผู(ได(รับเอกสิทธิ์หรือความคุ(มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเว(นแต
รัฐบาลของผู(ยื่นข(อเสนอได(มีคำสั่งให(สละเอกสิทธิ์และความคุ(มกันเชนวานั้น
๒.๑๐ ผู(ยื่นข(อเสนอต(องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ(างภาครัฐด(วยอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๓. หลักฐานการยื่นข(อเสนอ
ผู(ยื่นข(อเสนอจะต(องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร(อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ(างภาครัฐด(วยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปOน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางน(อยต(องมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผู(ยื่นข(อเสนอเปOนนิติบุคคล
(ก) ห(างหุ(นสวนสามัญหรือห(างหุ(นสวนจำกัด ให(ยื่นสำเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ(นสวนผู(จัดการ ผู(มีอำนาจควบคุม (ถ(ามี) พร(อมทั้งรับรองสำเนาถูกต(อง
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให(ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู(จัดการ ผู(มีอำนาจควบคุม (ถ(ามี) และบัญชี
ผู(ถือหุ(นรายใหญ (ถ(ามี) พร(อมทั้งรับรองสำเนาถูกต(อง
(๒) ในกรณีผู(ยื่นข(อเสนอเปOนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุ คคล
ให(ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู(นั้น สำเนาข(อตกลงที่แสดงถึงการเข(าเปOนหุ(นสวน (ถ(ามี) สำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชนของผู(เปOนหุ(นสวน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู(เปOนหุ(นสวนที่มิได(ถือสัญชาติไทย พร(อม
ทั้งรับรองสำเนาถูกต(อง
(๓) ในกรณีผู(ยื่นข(อเสนอเปOนผู(ยื่นข(อเสนอรวมกันในฐานะเปOนผู(รวมค(า ให(ยื่น
สำเนาสัญญาของการเข(ารวมค(า และเอกสารตามที่ระบุไว(ใน (๑) หรือ (๒) ของผู(รวมค(า แล(วแตกรณี
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ
(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถ(ามี)
(4.2) สำเนาใบจดทะเบียนพานิชย
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได(ยื่นพร(อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จั ด ซื ้ อจั ด จ( า งภาครั ฐ ด( ว ยอิ เ ล็ กทรอนิ กส ตามแบบในข( อ ๑.๖ (๑) โดยไมต( องแนบในรู ป แบบ PDF File
(Portable Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู(ยื่นข(อเสนอดำเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่
๑ ครบถ(วน ถูกต(องแล(ว ระบบจัดซื้อจัดจ(างภาครัฐด(วยอิเล็กทรอนิกสจะสร(างบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบ
ในข(อ ๑.๖ (๑) ให(โดยผู(ยื่นข(อเสนอไมต(องแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางน(อยต(องมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผู(ยื่นข(อเสนอมอบอำนาจให(บุคคลอื่นกระทำการแทนให(แนบ
หนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมปpตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู(มอบอำนาจและผู(รับมอบ
อำนาจ ทั้งนี้ หากผู(รับมอบอำนาจเปOนบุคคลธรรมดาต(องเปOนผู(ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล(วเทานั้น
/(2) เอกสาร...
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(๒) เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกาศราคา
หรืองานที่เกี่ยวกับการด(านการวางแผนสื่อประชาสัมพันธทางโทรทัศนหรือวิทยุให(กับหนวยงานภาครัฐหรือ
เอกชน ไมไมน(อยกวา 5 ปX และมีวงเงินตามสัญญาไมน(อยกวา 650,000 บาท (หกแสนห(าหมื่นบาทถ(าน)
โดยต(องยื่นเอกสารผลงานดังกลาวให(สถาบันฯ พิจารณาด(วย
(๓) แผนการประชาสัมพันธ โดยผานสื่อตาง ๆ ตามขอบเขตการดำเนินงานที่
สถาบันฯ กำหนด
(๔) เอกสารหรือหนังสือรับรองการยอมรับปฏิบั ติตามเงื่ อนไข พร(อมแนบ
สำเนารายละเอียดและขอบเขตของงาน โดยผู(ยื่นข(อเสนอต(องลงลายมือชื่อทุกแผน
(5) ข(อเสนอทางด(านเทคนิคตามขอบเขตการดำเนินงานใน TOR
(๖) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได(ยื่นพร(อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จั ด ซื ้ อจั ด จ( า งภาครั ฐ ด( ว ยอิ เ ล็ กทรอนิ กส ตามแบบในข( อ ๑.๖ (๒) โดยไมต( องแนบในรู ป แบบ PDF File
(Portable Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู(ยื่นข(อเสนอดำเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่
๒ ครบถ(วน ถูกต(องแล(ว ระบบจัดซื้อจัดจ(างภาครัฐด(วยอิเล็กทรอนิกสจะสร(างบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบ
ในข(อ ๑.๖ (๒) ให(โดยผู(ยื่นข(อเสนอไมต(องแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู(ยื่นข(อเสนอต(องยื่นข(อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ(างภาครัฐด(วย
อิ เ ล็ กทรอนิ กสตามที ่ กำหนดไว( ใ นเอกสารประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สนี ้ โดยไมมี เ งื ่ อ นไขใด ๆ ทั ้ งสิ้ น
และจะต(องกรอกข(อความให(ถูกต(องครบถ(วน พร(อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู(ยื่น
ข(อเสนอโดยไมต(องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ในการเสนอราคาให(เสนอราคาเปOนเงินบาทและเสนอราคาได(เพียงครั้งเดียว
และราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว(ท(ายใบ
เสนอราคาให(ถูกต(อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต(องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ(าตัวเลขและตัวหนังสือไม
ตรงกัน ให(ถือตัวหนังสือเปOนสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใช(จาย
อื่น ๆ ทั้งปวงไว(แล(ว
ราคาที่เสนอจะต(องเสนอกำหนดยืนราคาไมน(อยกวา 60 วัน ตั้งแตวันเสนอราคา
โดยภายในกำหนดยืนราคา ผู(ยื่นข(อเสนอต(องรับผิดชอบราคาที่ตนได(เสนอไว(และจะถอนการเสนอราคามิได(
๔.๓ ผู(ยื่นข(อเสนอจะต(องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการแล(วเสร็จไมเกิน 150 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ(างหรือจากวันที่ได(รับหนังสือแจ(งจาก สถาบัน ให(เริ่มทำงาน
๔.๔ กอนเสนอราคา ผู(ยื่นข(อเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด
ฯลฯ ให(ถี่ถ(วนและเข(าใจเอกสารประกวดราคาจ(างอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตาม
เงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาจ(างอิเล็กทรอนิกส
๔.๕ ผู(ยื่นข(อเสนอจะต(องยื่นข(อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ(างภาครัฐ
ด(วยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการ
เสนอราคาให(ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ(างภาครัฐด(วยอิเล็กทรอนิกสเปOนเกณฑ
เมื่อพ(นกำหนดเวลายื่นข(อเสนอและเสนอราคาแล(ว จะไมรับเอกสารการยื่นข(อเสนอ
และเสนอราคาใด ๆ โดยเด็ดขาด
๔.๖ ผู ( ย ื ่ น ข( อเสนอต( องจั ด ทำเอกสารสำหรับใช( ในการเสนอราคาในรู ป แบบไฟล
เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู(ยื่นข(อเสนอต(องเปOนผู(รับผิดชอบตรวจสอบ
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ความครบถ(วน ถูกต(อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล(วจึงสงข(อมูล
(Upload) เพื่อเปOนการเสนอราคาให(แกสถาบันผานทางระบบจัดซื้อจัดจ(างภาครัฐด(วยอิเล็กทรอนิกส
๔.๗ คณะกรรมการพิ จ ารณาผลการประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ กสจะดำเนิ น การ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู(ยื่นข(อเสนอแตละรายวา เปOนผู(ยื่นข(อเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผู(ยื่นข(อเสนอ
รายอื่นตามข(อ ๑.๕ (๑) หรือไม หากปรากฏวาผู(ยื่นข(อเสนอรายใดเปOนผู(ยื่นข(อเสนอที่มีผลประโยชนรวมกัน
กับผู(ยื่นข(อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู(ยื่นข(อเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการ
เปOนผู(ยื่นข(อเสนอ
หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือ
ในขณะที่มีการพิจารณาข(อเสนอ มีผู(ยื่นข(อเสนอรายใดกระทำการอันเปOนการขัดขวางการแขงขันอยางเปOน
ธรรมตามข(อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทำอันเปOนการขัดขวางการแขงขันอยางเปOนธรรม
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู(ยื่นข(อเสนอรายนั้นออกจากการเปOนผู(ยื่นข(อเสนอ และสถาบันจะพิจารณา
ลงโทษผู(ยื่นข(อเสนอดังกลาวเปOนผู(ทิ้งงาน เว(นแตสถาบันจะพิจารณาเห็นวาผู(ยื่นข(อเสนอรายนั้นมิใชเปOนผู(ริเริ่ม
ให(มีการกระทำดังกลาวและได(ให(ความรวมมือเปOนประโยชนตอการพิจารณาของสถาบัน
๔.๘ ผู(ยื่นข(อเสนอจะต(องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว(ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(๒) ราคาที่เสนอจะต(องเปOนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ(ามี)
รวมคาใช(จายทั้งปวงไว(ด(วยแล(ว
(๓) ผู(ยื่นข(อเสนอจะต(องลงทะเบียนเพื่อเข(าสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน
เวลา ที่กำหนด
(๔) ผู(ยื่นข(อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล(วไมได(
(๕) ผู(ยื่นข(อเสนอต(องศึกษาและทำความเข(าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ด(วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว(ในเว็บไซต www.gprocurement.go.th
4.9 ผู(ยื่นเสนอราคาทุกรายจะต(องเข(ามานำเสนอแนวทางการดำเนินงานตามข(อ 6
ขอบเขตการดำเนินงาน ในวันที่ ๗ พฤษภาคม 2563 ระหวางเวลา 09.0๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
5. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข(อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ สถาบัน
จะพิจารณาตัดสินโดยใช(หลักเกณฑ การประเมินคาประสิทธิภาพตอราคา
5.๒ ในการพิจารณาผู(ชนะการยื่นข(อเสนอ สวนราชการจะใช(หลักเกณฑการประเมิน
คาประสิทธิภาพตอราคา (Price Performance) โดยพิจารณาให(คะแนนตามป7จจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด
ดังนี้
๕.๒.๑ รายการพิ จ ารณา คื อ จ( า งสื ่ อประชาสั ม พั น ธเผยแพร Application
“ป7กหมุดมืออาชีพ”
(๑) ราคาที่เสนอราคา (ตัวแปรหลัก) กำหนดน้ำหนักเทากับร(อยละ 1๐
(๒) ข(อเสนอด(านเทคนิคหรือข(อเสนอื่น ๆ กำหนดน้ำหนักเทากับร(อยละ 9๐
5.๓ หากผู(ยื่นข(อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกต(องตามข(อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการ
ยื่นข(อเสนอไมถูกต(อง หรือไมครบถ(วนตามข(อ ๓ หรือยื่นข(อเสนอไมถูกต(องตามข(อ ๔ คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาข(อเสนอของผู(ยื่นข(อเสนอรายนั้น เว(นแต ผู(ยื่นข(อเสนอ
รายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ(างไมครบถ(วน หรือเสนอ
รายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่สถาบันกำหนดไว(ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ใน
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สวนที่มิใชสาระสำคัญและความแตกตางนั้นไมมีผลทำให(เกิดการได(เปรียบเสียเปรียบตอผู(ยื่นข(อเสนอรายอื่น
หรือเปOนการผิดพลาดเล็กน(อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผู(ยื่นข(อเสนอรายนั้น
5.๔ สถาบันสงวนสิทธิไมพิจารณาข(อเสนอของผู(ยื่นข(อเสนอโดยไมมีการผอนผัน
ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่ อผู ( ยื ่น ข(อเสนอรายนั ้น ในบั ญ ชีผ ู( รั บเอกสารประกวดราคา
อิ เ ล็ กทรอนิ กสทางระบบจั ด ซื ้ อจั ด จ( า งด( ว ยอิ เ ล็ กทรอนิ กส หรื อบั ญ ชี ร ายชื ่ อผู ( ซื ้ อเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสทางระบบการจัดซื้อจัดจ(างด(วยอิเล็กทรอนิกสของสถาบัน
(๒) ไมกรอกชื่อผู(ยื่นข(อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ(างด(วย
อิเล็กทรอนิกส
(๓) เสนอรายละเอี ยดแตกตางไปจากเงื่ อนไขที ่กำหนดในเอกสารเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสที่เปOนสาระสำคัญ หรือมีผลทำให(เกิดความได(เปรียบเสียเปรียบแกผู(ยื่นข(อเสนอ
รายอื่น
5.๕ ในการตั ด สิ น การประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส หรื อ ในการทำสั ญ ญา
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือสถาบัน มีสิทธิให(ผู(ยื่นข(อเสนอชี้แจงข(อเท็จจริง
เพิ่มเติมได( สถาบันมีสิทธิที่จะไมรับข(อเสนอ ไมรับราคา หรือไมทำสัญญา หากข(อเท็จจริงดังกลาวไมมีความ
เหมาะสมหรือไมถูกต(อง
5.๖ สถาบันทรงไว(ซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได( และอาจพิจารณาเลือกจ(างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจ(างเลยก็ได( สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชนของทางราชการเปOนสำคัญ และให(ถือวาการตัดสินของสถาบันเปOนเด็ดขาด ผู(ยื่นข(อเสนอจะเรียกร(อง
คาใช(จ าย หรือคาเสียหายใด ๆ มิได( รวมทั้งสถาบันจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและ
ลงโทษผู(ยื่นข(อเสนอเปOนผู(ทิ้งงาน ไมวาจะเปOนผู(ยื่นข(อเสนอที่ได(รับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือ
ได(วาการยื่นข(อเสนอกระทำการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปOนเท็จ หรือใช(ชื่อบุคคลธรรมดา หรือ
นิติบุคคลอื่นมายื่นข(อเสนอแทน เปOนต(น
ในกรณีที่ผู(ยื่นข(อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได(ว าไม
อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได( คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสหรือสถาบัน จะให(ผู(ยื่นข(อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให(เชื่อได(ว า ผู(ยื่นข(อเสนอ
สามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสให(เสร็จสมบูรณ หากคำชี้แจงไมเปOนที่รับฟ7งได(
สถาบัน มีสิทธิที่จะไมรับข(อเสนอหรือไมรับราคาของผู(ยื่นข(อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู(ยื่นข(อเสนอดังกลาวไมมีสิทธิ
เรียกร(องคาใช(จายหรือคาเสียหายใด ๆ จากสถาบัน
5.๗ ก อนลงนามในสั ญ ญาสถาบั น อาจประกาศยกเลิ ก การประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส หากปรากฏวามีการกระทำที่เข(าลักษณะผู(ยื่นข(อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได(รับการ
คัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีส วนได(เสียกับผู(ยื่นข(อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปOน
ธรรม หรือสมยอมกันกับผู(ยื่นข(อเสนอรายอื่น หรือเจ(าหน(าที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทำการทุจริตอื่น
ใดในการเสนอราคา
6. การทำสัญญาจ(าง
ผู(ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะต(องทำสัญญาจ(างตามแบบสัญญา ดังระบุ
ในข(อ ๑.๓ หรือทำข(อตกลงเปOนหนังสือกับสถาบัน ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได(รับแจ(ง และจะต(องวาง
หลั กประกั น สั ญ ญาเปO น จำนวนเงิ น เทากั บ ร( อยละ ๕ ของราคาคาจ( า งที่ ป ระกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สได(
ให(สถาบันยึดถือไว(ในขณะทำสัญญา โดยใช(หลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
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6.๑ เงินสด
6.๒ เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารสั่งจายให(แกสถาบัน โดยเปOนเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญา
หรือกอนหน(านั้น ไมเกิน ๓ วัน ทำการของทางราชการ
6.๓ หนั งสื อค้ ำ ประกั น ของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนั งสื อค้ ำ ประกัน
ดังระบุในข(อ ๑.๔ (๑) หรือจะเปOนหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด
6.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ได(รับอนุญาต
ให(ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศ
ไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจ(งเวียนให(ทราบ โดยอนุโลมให(ใช(ตามตัวอยาง
หนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข(อ ๑.๔ (๑)
6.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลั กประกั น นี ้ จ ะคื น ให( โดยไมมี ด อกเบี ้ ย ภายใน ๑๕ วั น นั บ ถั ด จากวั น ที ่ ผ ู ( ช นะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (ผู(รับจ(าง) พ(นจากข(อผูกพันตามสัญญาจ(างแล(ว
หลักประกันนี้จะคืนให( โดยไมมีดอกเบี้ย ตามอัตราสวนของงานจ(างซึ่งสถาบัน ได(รับมอบ
ไว(แล(ว
7. คาจ(างและการจายเงิน
สถาบันจะจายคาจ(างซึ่งได(รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และคาใช(จายทั้งปวง
แล(ว โดยถือราคาเหมารวมเปOนเกณฑ และกำหนดการจายเงินเปOน จำนวน ๒ งวด ดังนี้
งวดที่ 1 สงมอบงานภายใน 15 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา โดยกำหนดคาจ(าง
ร(อยละ 30 ของคาจ(างทั้งหมด เมื่อคณะกรรมการตรวจรับเรียบร(อยแล(ว โดยผู(รับจ(างจะต(องสงมอบงาน ดังนี้
ก.แผนปฏิบัติการผลิตและแผนการเผยแพรประชาสัมพันธภารกิจของสถาบันฯ ผานสื่อโทรทัศน
ออนไลน และสื่อวิทยุตอผู(วาจ(างโดยละเอียด
ข.แผนการลงประชาสัมพันธเผยแพรออกอากาศทางสื่อโทรทัศน ออนไลน และสื่อวิทยุในชวงเวลาของ
สัญญาจ(าง
งวดที่สุดท(าย สงมอบงานภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา โดยกำหนด
คาจ(าง ร(อยละ ๗0 ของคาจ(างทั้งหมด เมื่อคณะกรรมการตรวจรับเรียบร(อยแล(ว โดยผู(รับจ(างจะต(องสงมอบ
งานอยางน(อยดังนี้
ก.เอกสารยืนยันการเผยแพร/การออกอากาศ
ข.สรุปผลการดำเนินการเผยแพร/การออกอากาศในรูป แบบรูปเลม จำนวน 2 เลม
พร(อมการวิเคราะหและประเมินผลการดำเนินงาน ทั้งเชิงปริมาณและความเข(าใจของผู(ชมที่มีตอสื่อที่นำเสนอ
โดยจะต(องนำเสนอผลการติดตามและประเมินผลในภาพรวม เพื่อสถาบันฯ จะได(นำไปเปOนข(อมูลในการ
พิจารณาการดำเนินงานครั้งตอไป
8. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจ(างแนบท(ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือข(อตกลง
จ(างเปOนหนังสือจะกำหนด ดังนี้
8.๑ กรณีที่ผู(รับจ(างนำงานที่รับจ(างไปจ(างชวงให(ผู(อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไมได(รับ
อนุญาตจากสถาบัน จะกำหนดคาปรับสำหรับการฝ•าฝ€นดังกลาวเปOนจำนวนร(อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงาน
จ(างชวงนั้น
8.๒ กรณีที่ผู(รับจ(างปฏิบัติผิดสัญญาจ(างนอกเหนือจากข(อ ๙.๑ จะกำหนดคาปรับ
เปOนรายวันในอัตราร(อยละ ๐.๑๐ ของราคาคาจ(าง
/9. การรับประกัน...
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9. การรับประกันความชำรุดบกพรอง
ผู(ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งได(ทำข(อตกลงเปOนหนังสือ หรือทำสัญญาจ(าง
ตามแบบ ดังระบุในข(อ ๑.๓ แล(วแตกรณี จะต(องรับประกันความชำรุดบกพรองของงานจ(างที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไมน(อยกวา 15 วัน นับถัดจากวันที่สถาบันได(รับมอบงาน โดยผู(รับจ(างต(องรีบจัดการซอมแซมแก(ไข
ให(ใช(การได(ดีดังเดิมภายใน วัน นับถัดจากวันที่ได(รับแจ(งความชำรุดบกพรอง
๑0. ข(อสงวนสิทธิในการยื่นข(อเสนอและอื่น ๆ
๑0.๑ เงินคาจ(างสำหรับงานจ(างครั้งนี้ ได(มาจากเงินงบประมาณประจำปX พ.ศ. ๒๕๖๓
การลงนามในสัญญาจะกระทำได(ตอเมื่อ สถาบันได(รับอนุมัติเงินคาจ(างจากเงิน
งบประมาณประจำปX พ.ศ. ๒๕๖๓ แล(วเทานั้น
๑0.๒ เมื่อสถาบันได(คัดเลือกผู(ยื่นข(อเสนอรายใด ให(เปOนผู(รับจ(าง และได(ตกลงจ(างตาม
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแล(ว ถ(าผู(รับจ(างจะต(องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ( างดั งกลาวเข(า มาจาก
ตางประเทศ และของนั้นต(องนำเข(ามาโดยทางเรือในเส(นทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถให(บริการรับขนได(
ตามที่รัฐมนตรีว าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู(ยื่นข(อเสนอซึ่งเปOนผู(รับจ(างจะต(องปฏิบัติตาม
กฎหมายวาด(วยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ(งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกลาวเข(ามาจากตางประเทศ ตอกรมเจ(าทา
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผู(รับจ(างสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เว(นแตเปOนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว(นให(บรรทุกโดยเรืออื่นได(
(๒) จัดการให(สิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ
เรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เว(นแตจะได(รับอนุญาตจากกรมเจ(าทา ให(บรรทุกสิ่งของนั้น โดย
เรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะต(องได(รับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปOนของที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว(นให(บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู(รับจ(างจะต(องรับผิดตามกฎหมายวา
ด(วยการสงเสริมการพาณิชยนาวี
๑0.๓ ผู(ยื่นข(อเสนอซึ่งสถาบันได(คัดเลือกแล(ว ไมไปทำสัญญา หรือข(อตกลงภายในเวลา
ที่ทางราชการกำหนดดังระบุไว(ในข(อ ๗ สถาบันจะริบหลักประกันการยื่นข(อเสนอ หรือเรียกร(องจากผู(ออก
หนังสือค้ำประกันการยื่นข(อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร(องให(ชดใช(ความเสียหายอื่น (ถ(ามี) รวมทั้งจะ
พิจารณาให(เปOนผู(ทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด(วยการจัดซื้อจัดจ(างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑0.๔ สถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะแก(ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข(อกำหนดในแบบสัญญาให(
เปOนไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ(ามี)
๑0.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท(ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือ
แย(งกัน ผู(ยื่นข(อเสนอจะต(องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของสถาบัน คำวินิจฉัยดังกลาวให(ถือเปOนที่สุด และผู(ยื่น
ข(อเสนอไมมีสิทธิเรียกร(องคาใช(จายใด ๆ เพิ่มเติม
๑0.๖ สถาบัน อาจประกาศยกเลิกการจัดจ(างในกรณีตอไปนี้ได( โดยที่ผู(ยื่นข(อเสนอจะ
เรียกร(องคาเสียหายใด ๆ จากสถาบันไมได(
(๑) ไมได(รับการจัดสรรเงินที่จะใช(ในการจัดจ(างหรือได(รับจัดสรรแตไมเพียง
พอที่จะทำการจัดจ(างครั้งนี้ตอไป
(๒) มีการกระทำที่เข(าลักษณะผู(ยื่นข(อเสนอที่ชนะการจัดจ(างหรือที่ได(รับการ
คัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีส วนได(เสียกับผู(ยื่นข(อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปOน
ธรรม หรือสมยอมกันกับผู(ยื่นข(อเสนอรายอื่น หรือเจ(าหน(าที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทำการทุจริตอื่น
ใดในการเสนอราคา

