ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง สอบราคาจ้างทาหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
จานวน 3 โมดูล
ด้ว ยสถาบัน ส่ง เสริม การสอนวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี มีค วามประสงค์จ ะ สอบราคาจ้า งท า
หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 3 โมดูล ราคา
กลางในการจ้า งเหมา จานวนเงิน 1,200,000.00 บาท (หนึ่ง ล้า นสองแสนบาทถ้ว น) โดยมีรายการและ
ข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อ
แล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ หรือ
เป็นผู้ที่ห้ามเข้าเสนอราคาหรือห้ามเข้าติดต่อใดๆ กับ สสวท. หรือเป็นผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญากับ
สสวท. จนถูกบอกเลิกสัญญา
3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสาม
หมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก หากมีการทาสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 500,000 บาท (ห้าแสน
บาท) ขึ้นไป กับ สสวท. ต้องจัดทาบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทาและแสดงบัญชี
รายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม และ สสวท. สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนิติสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อ
ว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
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เว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศดังกล่าว หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้
ถูกต้อง และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว
8. ผู้เสนอราคาต้องมาลงลายมือชื่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้างจ้างทาหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์
รายวิ ช าพื้ น ฐานวิ ท ยาศาสตร์ ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น จ านวน 3 โมดู ล ของสถาบั น ส่ ง เสริ ม การสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
กาหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2557 ณ ฝ่ายจัดซื้อและพัสดุ ชั้น 3 อาคารอานวยการ สสวท. ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น.
ก าหนดตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ เ สนอราคาที่ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น กั บ ผู้ เ สนอราคารายอื่ น
ในวันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2557 เวลา 9.30 น. ณ ห้อง ประชุมเรสซิเดน ท์ ชั้น อาคาร
15 ปี
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
กาหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้อง ประชุมเรสซิ เดน ท์ ชั้น อาคาร
15 ปี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่ 924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้างได้ที่ ฝ่ายจัดซื้อและพัสดุ สสวท. อาคารอานวยการ ชั้น 3
โดยต้องนาเอกสารในการขอรับ ดังนี้ สาเนาหนังสือรับรองของสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท พร้อมหนังสือ
มอบอานาจให้เป็นผู้รับเอกสารปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร พร้อมสาเนาบัตรประชาชนของผู้มอบ
อานาจและผู้รับมอบอานาจและสาเนาภ.พ. 20 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 10
เดื อ น กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. 2557 ในวั น และเวลาท าการของสถาบั น ฯ หรื อ ดู ร ายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่
www.gprocurement.go.th หรือ http://finance.ipst.ac.th/

ประกาศ ณ วันที่

เดือน มกราคม พ.ศ. 2557

(นางสาววนิดา ธนประโยชน์ศักดิ์)
รักษาการผู้ช่วยผู้อานวยการ ปฏิบัตงิ านแทน
ผู้อานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

